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Σε πρόςφατθ ςυνεδρίαςθ του το ΔΣ του Συλλόγου Διδαςκόντων τθσ ΣΘΕ του ΕΚΠΑ ςυηιτθςε
τα τρζχοντα ηθτιματα που απαςχολοφν τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα. Συηθτικθκαν το
προςχζδιο κανονιςμοφ («Οργανιςμόσ») του ΕΚΠΑ που κατζςτρωςε θ Σφγκλθτοσ, θ αλλαγι
που ζκανε ο κοςμιτορασ τθσ Σχολισ ςε εκλεκτορικό ςϊμα του Τμιματοσ Φυςικισ, οι
εκτεταμζνεσ καταςτροφζσ που προκλικθκαν ςτο Τμιμα Μακθματικϊν από αγνϊςτουσ πριν
δφο Σάββατα, θ παρζμβαςθ του Συμβουλίου Ιδρφματοσ του ΑΠΘ ςτθ λίςτα των υποψθφίων
πρυτάνεων και, τζλοσ, το κζμα τθσ φορολόγθςθσ των επιδομάτων των μελϊν ΔΕΠ.
(α) Σχετικά με το προςχζδιο κανονιςμοφ: Το ΔΣ κεωρεί το κζμα εξαιρετικά ςοβαρό και τθ
διαδικαςία ςφνταξθσ του προςχεδίου πρόχειρθ και κατϊτερθ των απαιτιςεων ενόσ τζτοιου
κανονιςμοφ που ουςιαςτικά κα είναι οι αρχζσ καταςτατικισ λειτουργίασ του ΕΚΠΑ. Το
κείμενο, εκτόσ από ουςιϊδεισ αδυναμίεσ, κινείται ςε λανκαςμζνθ κατεφκυνςθ αφοφ
ενςωματϊνει τουσ νόμουσ Διαμαντοποφλου-Αρβανιτόπουλου τθ ςτιγμι που εντελϊσ άλλθ
λειτουργία καλείται να επιτελζςει ζνασ καταςτατικόσ χάρτθσ, ενϊ ςυν τοισ άλλοισ
εμπεριζχει και αυταρχικζσ διατάξεισ. Δεδομζνθσ τθσ ςθμαςίασ του κζματοσ, κα εκδοκεί
ιδιαίτερθ ανακοίνωςθ.
(β) Σχετικά με τθν αλλαγι ςε εκλεκτορικό ςϊμα του τομζα Φυςικισ Στερεάσ Κατάςταςθσ
του Τμιματοσ Φυςικισ: Ο κ. κοςμιτορασ προχϊρθςε ςτθν εναλλαγι ενόσ τακτικοφ με ζνα
αναπλθρωματικό μζλοσ ςτο εκλεκτορικό ςϊμα που του προτάκθκε από το Τμιμα Φυςικισ.
Ανεξάρτθτα από τθν ορκότθτα ι όχι τθσ απόφαςθσ, το ΔΣ επιςθμαίνει ότι τζτοιεσ ενζργειεσ
μπορεί να ανοίξουν το δρόμο για πολφ χειρότερεσ μελλοντικζσ παρεμβάςεισ. Ζπρεπε ο κ.
Κοςμιτορασ, εφόςον κεωροφςε ότι υπάρχει κάποιο κζμα, να απευκυνκεί ςτο Τμιμα
Φυςικισ ωσ αρμόδιο να κακορίςει τα κριτιρια τοποκζτθςθσ ςε κζςθ τακτικοφ ι
αναπλθρωματικοφ μζλουσ δφο μελϊν ΔΕΠ με το ίδιο γνωςτικό αντικείμενο, και όχι να το
κάνει μόνοσ του. Το ΔΣ κεωρεί ότι τζτοια αντικειμενικά κριτιρια οφείλουν να υπάρχουν, να
είναι πάγια και γνωςτά ςε όλουσ από πριν και να ζχουν επιλεγεί από το Τμιμα ςτο οποίο
γίνονται οι εκλογζσ, ωσ πλζον αρμόδιο να γνωρίηει τα κριτιρια που ςυνάδουν με τθν
επιςτιμθ που κεραπεφει.
(γ) Σχετικά με τισ εκτεταμζνεσ καταςτροφζσ ςτα γραφεία των μελϊν ΔΕΠ και ςτα
εργαςτιρια υπολογιςτϊν του Τμιματοσ Μακθματικϊν: Το ΔΣ επιςθμαίνει ότι είναι θ τρίτθ
(και χειρότερθ) φορά από το καλοκαίρι που μπαίνουν άγνωςτοι Σάββατο βράδυ ςτο Τμιμα
και προχωροφν ςε εκτεταμζνεσ λεθλαςίεσ και καταςτροφζσ. Οι ςυνκικεσ εργαςίασ των

μελϊν ΔΕΠ ςε ςπαςμζνα γραφεία με πεταμζνα ςυρτάρια και βιβλία ςτο πάτωμα είναι
απαράδεκτεσ όπωσ απαράδεκτθ είναι και θ λεθλαςία τθσ δθμόςιασ περιουςίασ. Δεν είναι
δυνατόν να ςυνεχίηεται θ κατάςταςθ αυτι και να μθν παίρνονται μζτρα για τθν
αντιμετϊπιςι τθσ, πρϊτα και κφρια από τουσ ίδιουσ τουσ ενδιαφερομζνουσ. Το ΔΣ
επιςθμαίνει ότι το ΕΚΠΑ ειςπράττει τϊρα τισ ςυνζπειεσ των απολφςεων των φυλάκων αλλά
και τισ ςυνζπειεσ τθσ αγοράσ προςταςίασ από ιδιωτικζσ εταιρείεσ ςεκιοφριτυ.
(δ) Σχετικά με τισ παρεμβάςεισ ςτθ λίςτα υποψθφίων πρυτάνεων ςτο ΑΠΘ από το εκεί ΣΙ: Ο
αποκλειςμόσ υποψθφίου πρφτανθ (νυν αντιπρφτανθ) από το ΣΙ του ΑΠΘ γίνεται ςτα χνάρια
που χάραξε το δικό μασ ΣΙ με τον αποκλειςμό Καραμαλζγκου, αποδεικνφοντασ ότι τα
φαινόμενα τφπου «αποφαςίηομεν και διατάςςομεν» που πρωτοκακιερϊκθκαν από το ΣΙ
του ΕΚΠΑ είναι εγγενι ςτα ΣΙ όλων των ΑΕΙ τθσ χϊρασ με τον τρόπο που ςυγκροτικθκαν
αυτά. Πρόκειται ουςιαςτικά για φρονθματικζσ διϊξεισ, οι οποίεσ βάλλουν ευκζωσ κατά τθσ
ακαδθμαϊκισ ελευκερίασ και του αυτοδιοίκθτου των ΑΕΙ και ανοίγουν το δρόμο για πολφ
χειρότερεσ μελλοντικζσ καταςτάςεισ. Για τθν ιςτορία ςθμειϊνουμε ότι το ΣΙ του ΑΠΘ
μιμικθκε το δικό μασ ΣΙ ακόμθ και ςτθν μθ ανάρτθςθ των πρακτικϊν τθσ ςυνεδρίαςισ του,
γεγονόσ που ζχει προκαλζςει τθν παρζμβαςθ των ειςαγγελικϊν αρχϊν.
(ε) Στο κζμα τθσ φορολόγθςθσ των επιδομάτων, το ΔΣ επιςιμανε ότι ζγκυρθ και ςαφισ
ενθμζρωςθ ζχει αναρτθκεί ςτο site του Συλλόγου από τθν πρϊτθ ςτιγμι, ενϊ ταυτόχρονα
αναρτικθκαν links ςτο DEP των τμθμάτων για να υπάρχει πρόςβαςθ ςτθν ενθμζρωςθ αυτι.
Με ςυντομία, από τα τρία επιδόματα ζτςι κι αλλιϊσ μζχρι προ δφο ετϊν γινόταν προςφυγζσ
μόνο για τα δφο (βιβλιοκικθσ και ερευνθτικό). Οι μακρόχρονοι δικαςτικοί αγϊνεσ
οδιγθςαν ςε τελεςίδικθ απόφαςθ όςο αφορά το επίδομα βιβλιοκικθσ (δεν πρζπει να
φορολογείται) και ςε πρακτικά τελεςίδικθ όςο αφορά το ερευνθτικό (πρζπει να
φορολογείται). Ζτςι πλζον, οι όποιεσ προςφυγζσ γίνονται μόνο για το πρϊτο ενϊ θ εφορία
ζχει επανζλκει και ηθτά τθν επιςτροφι χρθμάτων που ζχει καταβάλει για το δεφτερο
(ευτυχϊσ, για τεχνικοφσ λόγουσ, θ εφορία διεκδικεί τθν επιςτροφι βαςικά μόνο από
πρωτοβάκμιουσ με 26 χρόνια προχπθρεςίασ). Όπωσ ζχουν αυτι τθ ςτιγμι τα πράγματα
είναι αμφίβολο το νόθμα των προςφυγϊν και τα βαςικά αιτιματα οφείλουν να είναι (α) Η
ενςωμάτωςθ των επιδομάτων ςτο βαςικό μιςκό, και (β) Η άμεςθ λιξθ τθσ φορολόγθςθσ
του επιδόματοσ βιβλιοκικθσ, αφοφ το Συμβοφλιο Επικρατείασ ζχει τελεςίδικα αποφανκεί
επ’ αυτοφ. Και τα δφο αιτιματα οφείλει να προβάλει θ ΠΟΣΔΕΠ και να επιμείνει ςε αυτά,
πζρα από τθν κατά καιροφσ προςκικθ τουσ ςε ανακοινϊςεισ για τθν «τιμι των όπλων».
Κανονικά κα ζπρεπε θ ΠΟΣΔΕΠ να πάρει αγωνιςτικοφσ προςανατολιςμοφσ ςε ςχζςθ με το
μιςκοδοτικό και να προςανατολίςει όλο το κλάδο ςε τζτοια κατεφκυνςθ και ασ ελπίςουμε
ότι κα το κάνει.
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