ΑΠΟΦΑΣΗ ∆Σ Σ∆ΕΠ ΠΑΜΑΚ (06-09-2012)
To ∆Σ του Συλλόγου Μελών ∆ΕΠ του ΠΑΜΑΚ, λαµβάνοντας υπόψη τους τις
πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο των ΑΕΙ και του ΠΑΜΑΚ ειδικότερα, κατέληξε στις
παρακάτω διαπιστώσεις:
(α) Υπογραµµίζει τις δραµατικά επιδεινούµενες συνθήκες κάτω από τις οποίες τα
πανεπιστήµια καλούνται να λειτουργήσουν. Η µέχρι σήµερα λειτουργίας τους
οφείλεται στις προσπάθειες του προσωπικού τους και των φοιτητών. Οι
τροποποιήσεις που επιφέρει ο Ν.4076, παρά τις βελτιώσεις ορισµένων ρυθµίσεων,
δεν αλλάζουν ουσιαστικά τον πυρήνα της λογικής του απαράδεκτου Ν.4009, ούτε και
θεραπεύουν τα προβλήµατα συνταγµατικότητας, καθώς και αυτά της αδυναµίας
εφαρµογής του. Οι σε εγκληµατικό βαθµό µειώσεις των δαπανών για την παιδεία και
η περσινή ληστρική επιδροµή του Υπουργείου Παιδείας στα ταµειακά υπόλοιπα των
Τακτικών Προϋπολογισµών (του ΠΑΜΑΚ συµπεριλαµβανοµένου), ο µηδενισµός
των διαθεσίµων της Έρευνας, η συρρίκνωση της Φοιτητικής Μέριµνας και η
δραστική περικοπή της παροχής δωρεάν συγγραµµάτων, ο µη διορισµός 800 και
πλέον εκλεγµένων συναδέλφων µελών ∆ΕΠ, οι αποχωρήσεις µελών ∆ΕΠ και ο
µηδενισµός των πιστώσεων για διδάσκοντες Π∆ 407/80 καθιστούν ανέφικτη τη
λειτουργία των ΑΕΙ.
(β) Οι περικοπές των µισθών των πανεπιστηµιακών δασκάλων, κλάδου που δεν έλαβε
καµία απολύτως αύξηση για µια δεκαετία, συνιστούν µηχανισµό συνειδητής
εξαφάνισης της επιστήµης στη χώρα µας. Οι νέες περικοπές µας οδηγούν σε
συνθήκες αναξιοπρεπούς διαβίωσης, δεδοµένου ότι ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των
συναδέλφων είναι αποκλειστικά µισθοσυντήρητο. Κάθε νέα απόπειρα περικοπής στο
ήδη απαράδεκτα χαµηλό εισόδηµά µας -για το λειτούργηµα που επιτελούµε- θα
πρέπει να αντιµετωπιστεί πλέον αποφασιστικά και δυναµικά.
Κατόπιν τούτων, το ∆Σ αποφάσισε:
1.

Να καλέσει ΓΣ του Συλλόγου Μελών ∆ΕΠ εντός του επόµενου
δεκαήµερου και µόλις υπάρξει η αναγγελία συγκεκριµένων µέτρων για τα
µισθολογικά των µελών ∆ΕΠ.

2.

Να καλέσει τους συναδέλφους να πάρουν µέρος στο συλλαλητήριο του
Σαββάτου 8/9.

3.

Να καλέσει τους συναδέλφους σε 24ωρη αποχή από το ερευνητικό και
διοικητικό έργο την Τρίτη 11 Σεπτεµβρίου 2012. Θεωρούµε ότι η
εξεταστική διαδικασία θα πρέπει να συνεχιστεί κανονικά. Η απόφαση
αυτή συνάδει µε την αλληλεγγύη µας στις δοκιµαζόµενες οικογένειες
των φοιτητών µας.

4.

Να καλέσει την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο σε συµπόρευση µε το σύνολο
της ακαδηµαϊκής κοινότητας πανελλαδικά (συµπόρευση µε τις αποφάσεις
της Συνόδου των Πρυτάνεων, συµµετοχή στην επαναπροσφυγή αίτησης
ακύρωσης του Ν. 4076).
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