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Απόφαση Γ.Σ. (12/10/2011)

Η Γ.Σ. του ΕΦ∆ Φιλοσοφικής Σχολής συζήτησε την κατάσταση που
διαµορφώνεται στην ελληνική κοινωνία και διαπίστωσε την διαφαινόµενη διάσπαση
της κοινωνικής συνοχής που προκαλεί η οικονοµική πολιτική που ακολουθεί η
κυβέρνηση. ∆ιαπίστωσε επίσης ότι µέρος της πολιτικής αυτής αποτελεί η
συνεχιζόµενη και εντεινόµενη επίθεση κατά του δηµόσιου, δηµοκρατικού και
ακαδηµαϊκού πανεπιστηµίου.
Οι πρωτοφανείς περικοπές των προϋπολογισµών των ΑΕΙ που έχουν ως
αποτέλεσµα να µην µπορούν να καλύψουν ούτε τα λειτουργικά τους έξοδα, η
κατάργηση εκατοντάδων θέσεων συµβασιούχων διδασκόντων (Π.∆. 407/80) που έχει
δηµιουργήσει

αξεπέραστα

προβλήµατα

στην

κάλυψη

των

αναγκών

των

προγραµµάτων σπουδών (ιδίως στα περιφερειακά πανεπιστήµια), η προοπτική της
επέκτασης του θεσµού της «εργασιακής εφεδρείας» στη δηµόσια εκπαίδευση και οι
τεράστιες περικοπές στους µισθούς των πανεπιστηµιακών δασκάλων, αλλά και των
υπόλοιπων κατηγοριών εργαζοµένων στα πανεπιστήµια, θέτουν πλέον ανυπέρβλητα
προσκόµµατα στην δυνατότητα των ανώτατων ιδρυµάτων της χώρας να
λειτουργήσουν µε στοιχειώδη αξιοπρέπεια και αποτελεσµατικότητα.
Η

ΓΣ

διαπίστωσε

επίσης

την

επιτεινόµενη

αντισυνταγµατική

παρεµβατικότητα εκ µέρους του Υπουργείου Παιδείας ∆ΒΜΘ στο αυτοδιοίκητο των
πανεπιστηµίων µε την ψήφιση τροπολογίας (σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας),
η οποία προβλέπει τη ρύθµιση καίριων ζητηµάτων διοίκησης των πανεπιστηµίων απ’
ευθείας από την Υπουργό Παιδείας. Η νέα αυτή βάναυση παραβίαση του
αυτοδιοίκητου των πανεπιστηµίων αποτελεί µια πρώτη οµολογία αποτυχίας
εφαρµογής του νόµου 4009/11, ο οποίος άλλωστε προσέκρουσε στην άρνηση της
συντριπτικής πλειονότητας των πρυτανικών αρχών των πανεπιστηµίων να
αποδεχθούν τον αντισυνταγµατικό περιορισµό της πλήρους αυτοδιοίκησής τους.
Με αυτά τα δεδοµένα, η Γ.Σ. αποφάσισε οµόφωνα να:

•

συµµετάσχουµε στις «Πανελλαδικές Συναντήσεις Συλλόγων ∆ΕΠ» που
οργανώνονται για τον οριζόντιο συντονισµό της δράσης των Συλλόγων
∆ιδασκόντων.

•

συντονιστούµε µε τους άλλους Ενιαίους Φορείς ∆ιδασκόντων του
Πανεπιστηµίου Κρήτης και τους Συλλόγους Εργαζοµένων του Πανεπιστηµίου
µας για την ανάληψη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών.

•

καλέσουµε τις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστηµίου Κρήτης να προσφύγουν
στο Συµβούλιο Επικρατείας για τον έλεγχο της συνταγµατικότητας όποιων
παρεµβάσεων υπάρξουν στην αυτοδιοίκηση του ιδρύµατος από µέρους του
Υπουργείου Παιδείας ∆ΒΜΘ µε βάση τον νόµο 4009/11.

•

διοργανώσουµε ανοιχτή εκδήλωση-συζήτηση σχετικά µε τις αλλαγές στην
ανώτατη παιδεία σε σύνδεση µε τη γενικότερη κρίση στην ελληνική
οικονοµία και κοινωνία.

•

καλέσουµε τα µέλη του Ενιαίου Φορέα ∆ιδασκόντων να συµµετάσχουν στην
48ωρη απεργία της Α∆Ε∆Υ στις 19 και 20 Οκτωβρίου και στο
συλλαλητήριο της Τετάρτης (19/10).

•

Σε περίπτωση που υπάρξουν νέες περικοπές στο µισθολόγιο των µελών του, ο
Ενιαίος Φορέας ∆ιδασκόντων προτίθεται να προκηρύξει απεργιακή
κινητοποίηση διαρκείας και καλεί την ΠΟΣ∆ΕΠ να αντιδράσει αναλόγως,
τηρώντας τις δεσµεύσεις της για δυναµικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που
η κυβέρνηση δεν σεβαστεί τη «κόκκινη γραµµή» που έχει θέσει η ίδια η
Οµοσπονδία σε παλαιότερες αποφάσεις της.
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