ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Απόφαση Γενικής Συνέλευσης
Βόλος, 15/9/2011
Η Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από
συζήτηση στη συνεδρίαση της Τετάρτης 15/9/2011:

1. Διαπιστώνει την αδικαιολόγητη αδράνεια των πρυτανικών αρχών του ΠΘ όσον αφορά στην
σύγκληση σε συνεδρίαση της Συγκλήτου, του ανώτατου ακαδημαϊκού οργάνου του Ιδρύματος,
για διαβούλευση και λήψη αποφάσεων επί του πρακτέου, αναφορικά με το νέο νόμο
Ν4009/2011. Η μη σύγκληση σε συνεδρίαση της Συγκλήτου του Π.Θ (από τις ελάχιστες
συγκλήτους Πανεπιστημίων που δεν συνεδρίασαν το τελευταίο δίμηνο), ιδιαίτερα μετά την
ψήφιση του νόμου, μπορεί να εκληφθεί ως προσπάθεια αποφυγής έμπρακτης έκφρασης της
αντίθεσης της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΠΘ, θέση που έχει ήδη ομόφωνα εκφραστεί σε
προηγούμενες συνεδριάσεις της. Μπορεί επίσης να εκληφθεί ως έμμεση στήριξη της
κυβερνητικής νομοθετικής ρύθμισης, κατά παραβίαση της εκφρασμένης θέσης της
πανεπιστημιακής κοινότητας του ΠΘ. Καλεί επομένως τις πρυτανικές αρχές να αναλάβουν τις
ευθύνες τους και εμμένει στην άμεση σύγκληση της Συγκλήτου μέσα στις επόμενες ημέρες.

2. Καλεί εκ νέου τον εκλεγμένο πρύτανη του ΠΘ να μη εκδώσει την διαπιστωτική πράξη

συγκρότησης της επιτροπής που έχει την ευθύνη της ανάδειξης των μελών του πρώτου
Συμβουλίου (όπως προβλέπεται στο άρθρο 76, παράγραφος 1γ του Ν4009/2011) και να μη
προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια προς την ίδια κατεύθυνση. Θεωρεί αδιανόητο
εκλεγμένος Πρύτανης από την πανεπιστημιακή κοινότητα του ΠΘ να συναινέσει στην, εκτός
των άλλων, αντισυνταγματική κατάλυση του αυτοδιοίκητου του Πανεπιστημίου.

3. Καλεί και πάλι τους συναδέλφους, πρώην Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των 2 τελευταίων
περιόδων, καθώς και τους Καθηγητές του ΠΘ (εν ενεργεία η ομότιμους), να μην αποδεχθούν
την συμμετοχή τους σε οργανωτική επιτροπή για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου.

4. Εκφράζει την αντίθεσή του στις νέες μισθολογικές περικοπές των μελών ΔΕΠ (-20% επί του
ερευνητικού επιδόματος αναδρομικά από 01/07/2011, παρακράτηση συνολικά 3% στις μικτές
αποδοχές υπέρ Αλληλεγγύης ανέργων και ΤΠΔΥ αναδρομικά από 01/01/2001) και καλεί
τους/ις συναδέλφους στην επόμενη ΓΣ να παρθούν αποφάσεις αντίδρασης στα νέα αυτά μέτρα.

5. Απορρίπτει κατηγορηματικά την προσπάθεια εφαρμογής και στο ΠΘ του αντικοινωνικού
μέτρου της «εργασιακής εφεδρείας», προθάλαμο απολύσεων για κάθε κατηγορία εργαζομένων,
συμπεριλαμβανομένων πιθανότατα και των μη μονίμων μελών ΔΕΠ. Απαιτεί από την διοίκηση
του Ιδρύματος να μην σταλούν στο Υπουργείο τα ζητούμενα στοιχεία και καλεί σε συνάντηση
συντονισμού όλους τους Συλλόγους εργαζομένων του ΠΘ την Τρίτη 20/9, στις 2μμ, στο
παραλιακό συγκρότημα, στο Βόλο.
Επόμενη Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ορίστηκε για την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 2.00μμ, στο παραλιακό συγκρότημα, στο
Βόλο.

