ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Απόφαση Γενικής Συνέλευσης
Βόλος, 21/9/2011
Η Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από
συζήτηση, στη συνεδρίαση της Τετάρτης 21/9/2011:

1. Καλεί τον Πρύτανη του ΠΘ να ενημερώσει την πανεπιστημιακή κοινότητα σχετικά με την
υποβολή ή όχι της διαπιστωτικής πράξης συγκρότησης της επιτροπής που θα έχει την ευθύνη
για την ανάδειξη των μελών του πρώτου Συμβουλίου του Ιδρύματος.

2. Απορρίπτει κάθε συζήτηση σχετικά με ένταξη σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, όχι μόνο
συναδέλφων/ισσών Λεκτόρων και μη μόνιμων Επίκουρων Καθηγητών/ριών, αλλά και κάθε
εργαζόμενου/ης στο ΠΘ, και καλεί τις πρυτανικές αρχές του ΠΘ να ενημερώσουν την
πανεπιστημιακή κοινότητα σχετικά με την υποβολή ή μη των ζητούμενων -σύμφωνα με
έγγραφο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης- στοιχείων, στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με την
δεδηλωμένη κυβερνητική πρόθεση εφαρμογής της εργασιακής εφεδρείας και στα πανεπιστήμια,
επομένως και στο ΠΘ.

3. Καλεί σε απεργιακή ετοιμότητα τους/ις συναδέλφους/ισσες του δεδομένου ότι πέρα από το νέο
νόμο-πλαίσιο, νέες σημαντικές μισθολογικές περικοπές ανακοινώνονται άμεσα, και η ανάγκη
αντίδρασης στα νέα αυτά κυβερνητικά μέτρα είναι πλέον πασιφανής.

4. Συνδιοργανώνει με το Συντονιστικό των Φοιτητικών Καταλήψεων ανοικτή εκδήλωση-συζήτηση
σχετικά με το νέο νόμο και την κατάσταση σήμερα στα πανεπιστήμια, την Κυριακή 25/9, στις
8.00μμ, έξω από το παραλιακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο.

5. Αναθέτει στο ΔΣ την σύνταξη επιστολής προς τους γονείς των πρωτοετών φοιτητών,
εξηγώντας την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ΠΘ μετά από συνεχή υποχρηματοδότηση,
καθώς και τις βασικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η εφαρμοφή του νέου νόμου (υποβάθμιση
του επιπέδου σπουδών, οικονομική επιβάρυνση των φοιτητών/ριων και των οικογενειών τους)

6. Σε συνέχεια της συνάντησης της Τρίτης 20/9 των ΔΣ όλων των Συλλόγων των εργαζομένων
στο ΠΘ, καλεί σε κοινή ανοικτή συνέλευση την Τρίτη 27/9, στις 10 πμ στο αμφιθέατρο
Κορδάτος, στο παραλιακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο, με βασικά
θέματα συζήτησης τον νέο νόμο για τα πανεπιστήμια, την εργασιακή εφεδρεία και τις
μισθολογικές περικοπές.

7. Εξουσιοδοτεί το ΔΣ να συμμετάσχει σε κοινή συνεδρίαση των ΔΣ των Συλλόγων Διδασκόντων

των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης του Ν. Μαγνησίας, τη Δευτέρα 26/9, στο Βόλο, για την
επαναδραστηριοποίηση πανεκπαιδευτικού μετώπου, αφού τα προβλήματα που δημιουργούνται
από την οξεία κυβερνητική επίθεση απέναντι και στις τρεις βαθμίδες είναι κοινά, επομένως
και η αντιμετώπισή τους πρέπει να γίνει από κοινού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σύλλογος βρίσκεται σε διαρκή Γενική Συνέλευση. Επόμενη Γενική Συνέλευση
του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ορίστηκε για την Τετάρτη 28
Σεπτεμβρίου και ώρα 8.00μμ, στο παραλιακό συγκρότημα, στο Βόλο.

