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Η Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του
συζήτηση στην συνεδρίαση της Τετάρτης 31/8, αναφορικά
πιστώσεις για συμβασιούχους διδάσκοντες του ΠΔ 407/80
κυβερνητικό συμβούλιο- και τον επιπλέον περιορισμό των
εργασίας τους σε 9μηνες, κατέληξε:

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από
με τις κατά 65% περικοπές στις
-όπως πρόσφατα εγκρίθηκε από το
μέχρι σήμερα 12μηνων συμβάσεων

Καταγγέλλει την κυβέρνηση και την εκπαιδευτική πολιτική της που για μια ακόμα φορά απαξιώνει το
δημόσιο πανεπιστήμιο και τις αναμφισβήτητες ανάγκες του για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του
έργου του. Η πολιτική αυτή παράλληλα δημιουργεί δεκάδες νέους άνεργους επιστήμονες, ύστερα
μάλιστα από πολύχρονη εκπαιδευτική και ερευνητική εργασία και προσφορά στους φοιτητές και τις
φοιτήτριες του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Νέους επιστήμονες που όλο το τελευταίο –τουλάχιστονχρονικό διάστημα αμείβονται για λιγότερες ώρες διδασκαλίας από όσες πραγματικά διδάσκουν, με
ελάχιστη οικονομική ανταμοιβή η οποία μάλιστα αργεί συστηματικά και επί πολλούς μήνες να τους
αποδοθεί.
Ειδικά για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου διδάσκει πολύ μεγάλος αριθμός συμβασιούχων
διδασκόντων, τα προβλήματα υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών -που προκύπτουν από αυτήν
την μείωση- αυξάνουν δραματικά, μην επιτρέποντας επί της ουσίας την ολοκληρωμένη διεξαγωγή του
προβλεπόμενου διδακτικού έργου. Η αναπόφευκτη συρρίκνωση του εκπαιδευτικού έργου προφανώς
θα υποβαθμίσει το επίπεδο σπουδών στο πανεπιστήμιό μας.
Η Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ζητά από
τις πρυτανικές αρχές και τη Σύγκλητο του ΠΘ να μην συνηγορήσουν στην αποδοχή των
περιορισμένων πιστώσεων για συμβασιούχους διδάσκοντες του ΠΔ 407/80, αλλά αντίθετα να
παραμείνουν σταθερές στην διεκδίκηση αριθμού πιστώσεων σύμφωνα με τις πραγματικές διδακτικές
ανάγκες του Ιδρύματος. Ζητά από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων, και ειδικά από τα μέλη
ΔΕΠ, να μην επιλέξουν την εύκολη λύση της συμπίεσης των προγραμμάτων σπουδών, αντίθετα να
τεκμηριώσουν την ανάγκη πρόσληψης των συναδέλφων συμβασιούχων διδασκόντων και να
εκφράσουν την αλληλεγγύη τους.
Ο «αδύναμος κρίκος» στην αλυσίδα των διδασκόντων, οι συμβασιούχοι διδάσκοντες και διδάσκουσες,
δεν πρέπει να αφεθούν μόνοι και μόνες τους. Η απόλυσή τους αποτελεί προπομπό απολύσεων και
για άλλες κατηγορίες εργαζομένων της πανεπιστημιακής κοινότητας και από την άποψη αυτή η
προάσπιση της εργασιακής τους σχέσης με το Ίδρυμα, ουσιαστικά αποτελεί προάσπιση και της δικής
μας θέσης εργασίας.
Για την καταγραφή του ψηφίσματος συμπαράστασης της Γενικής Συνέλευσης
του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
Ο Γραμματέας
Τάκης Πολίτης

