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Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
Το τελευταίο διάστημα το Δ.Σ. του Συλλόγου έγινε δέκτης αλλεπάλληλων
καταγγελιών που αφορούν στη λειτουργία του Τμήματος Ιστορίας - Εθνολογίας. Για το λόγο
αυτό το Προεδρείο του Δ.Σ. επισκέφτηκε το Τμήμα και διαπίστωσε ότι:
Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (μαζί με τους φοιτητές τους) κλειδώνονται έξω από τις
αίθουσες διδασκαλίας και τους απαγορεύεται να εισέλθουν σε αυτές και να διδάξουν, με
εντολή της Προεδρίας του Τμήματος! Ως αιτιολογία χρησιμοποιείται ένα ωρολόγιο
πρόγραμμα που εκδόθηκε από τη Γραμματεία, χωρίς καμία συνεννόηση με αυτά τα μέλη
ΔΕΠ και ενώ ορισμένα άλλα μέλη ΔΕΠ άλλαξαν το πρόγραμμά τους, χωρίς καμία επίπτωση.
Απαξιώνεται η λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης και των συλλογικών οργάνων
του Τμήματος με πρωτοφανείς για τα ακαδημαϊκά δεδομένα πρακτικές, όπως αιφνιδιαστικές
προσκλήσεις για συνεδρίαση που μοιράζονται στις θυρίδες των μελών ΔΕΠ το απόγευμα της
προηγούμενης από τη συνεδρίαση ημέρας και καθιστούν αδύνατη τη συμμετοχή μεγάλης
μερίδας μελών ΔΕΠ.
Τα παραπάνω είναι ορισμένα μόνο (στις καταγγελίες περιλαμβάνονται δυστυχώς
περισσότερα) από τα γεγονότα που διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι
συμβαίνουν στο Τμήμα και κατά τη γνώμη μας προσβάλλουν, πέραν των άλλων, το κύρος
του Τμήματος και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου συνολικά.
Σαν Σύλλογος μελών ΔΕΠ, έχοντας σα σκοπό αλλά και θεωρώντας υποχρέωσή μας
την υπεράσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας
και της επιστημονικής προσωπικότητας των μελών ΔΕΠ τονίζουμε ότι:
Τα μέλη ΔΕΠ είναι «Δημόσιοι λειτουργοί» και όχι «Δημόσιοι υπάλληλοι» και έχουν
δικαίωμα και υποχρέωση στην αυτοδύναμη διδασκαλία, δηλαδή στον αυτοδύναμο καθορισμό
του περιεχομένου του κάθε μαθήματος, του τρόπου και του ωραρίου διδασκαλίας του. Ο
μονομερής, χωρίς καμία συνεννόηση μαζί τους, καθορισμός του ωραρίου των μαθημάτων
τους, παραβιάζει κατάφωρα αυτήν την αρχή και συνιστά πρωτοφανή πρακτική στο χώρο της
Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Πολύ περισσότερο, η μη παραχώρηση των αιθουσών του
Πανεπιστημίου σε μέλη ΔΕΠ και φοιτητές περιορίζει την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και την
ίδια την ακαδημαϊκή ελευθερία.
Τα μέλη ΔΕΠ είναι υποχρεωμένα να έχουν παρουσία στους χώρους του
Πανεπιστημίου για 20 τουλάχιστον ώρες την εβδομάδα, οι οποίες πρέπει να κατανέμονται σε
τρεις τουλάχιστον ημέρες. Οποιαδήποτε προσπάθεια εκβιαστικής «επέκτασης» αυτού του
ωραρίου παραβιάζει, πέραν των νομίμων δικαιωμάτων τους και τη δυνατότητά τους για
απρόσκοπτη ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Σαν Σύλλογος εργαζομένων με υποχρέωση την υπεράσπιση των εργασιακών
δικαιωμάτων των μελών ΔΕΠ και την προστασία της προσωπικότητάς τους τονίζουμε ότι
είναι βασικό και αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου να μπορεί να εργαστεί και να
μην παρεμποδίζεται όταν προσπαθεί να το κάνει, με πρακτικές τύπου «λοκ άουτ». Είναι
βασικό και αναφαίρετο δικαίωμα ο σεβασμός της προσωπικότητάς του στον εργασιακό χώρο.
Καλούμε κάθε μέλος ΔΕΠ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου να αντιδράσει σε
εκφυλιστικά φαινόμενα που μας θίγουν όλους. Καλούμε τα Συλλογικά όργανα Διοίκησης να
πράξουν το ίδιο. Οι ακαδημαϊκές ελευθερίες και τα εργασιακά δικαιώματα των μελών ΔΕΠ
δεν είναι προς διαπραγμάτευση.

