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Το ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας αποφάσισε ομόφωνα τη
συμμετοχή του Συλλόγου στην πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 24 Φεβρουαρίου 2010 της ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ
και καλεί τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες του ΠΘ να συμμετάσχουν στην απεργία καθώς και στα
συλλαλητήρια που διοργανώνονται στις τέσσερις θεσσαλικές πόλεις όπου εδρεύουν Τμήματα του
Πανεπιστήμιου μας.
Την ώρα που οι αποδοχές των πανεπιστημιακών δασκάλων είναι οι χαμηλότερες της Ευρώπης, οι
επικείμενες περικοπές των επιδομάτων τους, τα οποία αντιστοιχούν στις βασικές μορφές έργου που παρέχει
ο κάθε πανεπιστημιακός (διδασκαλία και έρευνα), έρχονται να εντείνουν ακόμα περισσότερο την
μισθολογική τους απαξίωση. Επιπλέον, η μείωση του τακτικού προϋπολογισμού των Πανεπιστημίων
συνεπάγεται –μεταξύ άλλων- τη δραστική περικοπή των πιστώσεων για την πρόσληψη απόλυτα
απαραίτητων συμβασιούχων διδασκόντων καθώς και την αδυναμία ανανέωσης συνδρομών σε επιστημονικά
περιοδικά, υπονομεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την δυνατότητα εύρυθμης λειτουργίας των ανώτατων
ιδρυμάτων.
Τα πρωτοφανή μέτρα λιτότητας που ήδη εφαρμόζονται ή εξαγγέλθηκαν και πρόκειται άμεσα να
εφαρμοστούν, όχι μόνο έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης για
αύξηση των δαπανών για την Παιδεία, όχι μόνο απαξιώνουν περαιτέρω το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά
θέτουν πλέον και θέμα επιβίωσης τόσο για τους εργαζόμενους των ΑΕΙ, αλλά και για την ακαδημαϊκή
λειτουργία των Τμημάτων του ΠΘ.
Το ΔΣ του ΕΣΔΠΘ εκτιμά ότι η αντίδραση στα μέτρα αυτά -και σε ακόμα χειρότερα που «διαρρέουν»οφείλει να είναι μαζική και αποφασιστική, διαφορετικά ανοίγεται ένα επικίνδυνο μονοπάτι στο τέλος του
οποίου μας περιμένει η τέλεια εξαθλίωση του πανεπιστημιακού δασκάλου που απαιτεί να ζει αξιοπρεπώς
από το μισθό του, αλλά και ένας αποτρόπαιος κόσμος όπου οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα καθορίζουν την
κοινωνική πολιτική των κρατών και δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις δεν θα μπορούν να εφαρμόζουν
το πρόγραμμά τους.
Το ΔΣ καλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου να συμμετάσχουν μαζικά και ενεργά στην επόμενη Γενική
Συνέλευση, την Τετάρτη 3 Μαρτίου, για να συζητήσουμε τα νέα μέτρα, τις προοπτικές συλλογικής
αντίστασης σε αυτά και να χαράξουμε από κοινού ένα πρόγραμμα δράσης για τον κλάδο.
Διεκδικούμε :
•
•
•
•
•

άμεση ενσωμάτωση των επιδομάτων στο βασικό μισθό μας,
νέο μισθολόγιο με αξιοπρεπείς αποδοχές για όλες τις βαθμίδες των πανεπιστημιακών,
μη περικοπές αποδοχών των μελών ΔΕΠ και διδασκόντων ΠΔ 407/80,
άμεση ανανέωση των συνδρομών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών,
άμεσο διορισμό των ήδη εκλεγόντων νέων συναδέλφων.
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