ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Απόφαση Γενικής Συνέλευσης
Βόλος, 8/9/2011
Η Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από
συζήτηση στη συνεδρίαση της Πέμπτης 8/9/2011, κατέληξε στις παρακάτω θέσεις και αποφάσεις:

1. Εμμένει στην διατυπωμένη ήδη θέση της, ο νέος νόμος Ν4009/2011 να αποσυρθεί και καλεί
τα μέλη της να μην συναινέσουν στην εφαρμογή του.

2. Καλεί και πάλι τις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να συγκαλέσουν άμεσα
έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου ώστε το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του Ιδρύματος να
τοποθετηθεί σχετικά με το νέο νόμο.

3. Καλεί τον Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας να μην εκδώσει διαπιστωτική πράξη για
τον ορισμό της οργανωτικής επιτροπής για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 76, παράγραφος 1γ του Ν4009/2011.

4. Καλεί τους πρώην Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των 2 τελευταίων περιόδων, καθώς και τους
Καθηγητές του ΠΘ να μην δεχθούν να συμμετάσχουν στην οργανωτική επιτροπή για την
ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76, παράγραφος 1β του
Ν4009/2011.

5. Καλεί και πάλι τους Προέδρους των Τμημάτων του ΠΘ –στις περιπτώσεις που δεν έχει ήδη
γίνει- να συγκαλέσουν άμεσα Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων τους, στις οποίες τα μέλη
τους να συζητήσουν για τον νέο νόμο και να καταλήξουν σε συνολική τοποθέτηση καθώς και σε
προτάσεις δράσεων.

6. Θεωρεί ότι οι θέσεις και οι στάσεις της διοίκησης της ΠΟΣΔΕΠ δεν αντιστοιχούν με αυτές
που ήδη έχει εκφράσει η συντριπτική πλειονότητα των ακαδημαϊκών και συνδικαλιστικών
οργάνων του κλάδου, η διοίκηση της ομοσπονδίας δεν εκφράζει πλέον τον κλάδο και εξ αυτού
ζητά την σύγκληση Έκτακτου Συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ.

7. Προκηρύσσει 24ωρη προειδοποιητική απεργία την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου, ημέρα
πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου και καλεί τους/ις συναδέλφους/ισσες να συμμετέχουν στις
πόλεις που βρίσκονται.

8. Απευθύνει πρόσκληση προς τα όργανα του φοιτητικού κινήματος για συντονισμό και

διοργάνωση κοινής εκδήλωσης την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου, το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, στο Βόλο.

Επόμενη Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ορίστηκε για την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 2.00μμ, στο παραλιακό συγκρότημα, στο Βόλο
για να αποτιμήσουμε την κατάσταση και να αποφασίσουμε τις επόμενες κινητοποιήσεις του
Συλλόγου.

