ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Το Δ.Σ. του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων Π.Θ. ομόφωνα εκφράζει την έντονη
διαμαρτυρία του για τα λειτουργικά προβλήματα των πανεπιστημίων της χώρας και
ειδικότερα του Π.Θ, ως αποτέλεσμα της δραματικής οικονομικής κατάστασης στην
οποία το Ίδρυμα έχει περιέλθει τα τελευταία πέντε χρόνια. Η μειωμένη συνολικά
κατά 73% χρηματοδότηση στην τελευταία πενταετία αδυνατεί να καλύψει ακόμη και
αυτές τις ανελαστικές δαπάνες που αφορούν στη λειτουργία του. Παράλληλα, η
συνεχιζόμενη μείωση του προσωπικού και η μη αναπλήρωσή του έχουν αγνοηθεί
επιδεικτικά από τις κυβερνήσεις της τελευταίας πενταετίας, οι οποίες αυξάνουν κάθε
χρόνο τον αριθμό των εισακτέων αδιαφορώντας για τις σοβαρές ελλείψεις σε
κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή, με αποτέλεσμα σημαντικά προβλήματα στην
εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στη διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος. Η
έλλειψη διδακτικού προσωπικού έχει επιπλέον οδηγήσει στη σύναψη συμβάσεων
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με εξευτελιστικούς όρους εργασίας.
Η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων τα φέρνει σε αδυναμία
κάλυψης ακόμη και των βασικών, ανελαστικών, δαπανών που αφορούν στη
λειτουργία τους, ενώ η αξιοποίηση των αποθεματικών του ΕΛΚΕ για κάλυψη πάγιων
λειτουργικών αναγκών αποστερεί τη μοναδική δυνατότητα ερευνητικής και
εκπαιδευτικής ανάπτυξης του ιδρύματος. Μέχρι τώρα οι πανεπιστημιακοί εξέφραζαν
την έντονη ανησυχία τους για τη συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση στα
πανεπιστήμια. Δυστυχώς, οι προηγούμενες κυβερνήσεις κώφευαν, αγνοώντας τις
εκκλήσεις αυτές. Πλέον, ο κόμπος έφτασε στο χτένι.
Το Δ.Σ. ομόφωνα καλεί τη σημερινή κυβέρνηση, ενόψει και της συζήτησης στη
Βουλή του προϋπολογισμού για το 2016, να θέσει σε προτεραιότητα, όπως
άλλωστε είχε υποσχεθεί προεκλογικά, την έμπρακτη στήριξη της δημόσιας
ανώτατης εκπαίδευσης, και





να καλύψει το σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των
πανεπιστημίων αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό,
να θεσπίσει άμεσα μέτρα για την ανακούφιση των Ιδρυμάτων (όπως, για
παράδειγμα, ειδικά τιμολόγια σε λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,
μείωση δημοτικών τελών, κ.λ.π.),
να προχωρήσει άμεσα σε διορισμούς μελών ΔΕΠ και διοικητικού/τεχνικού
προσωπικού ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες των Ιδρυμάτων.
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