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Για τις περικοπές πιστώσεων συμβασιούχων διδασκόντων ΠΔ 407/80
Το ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με πρόσφατη
(13/1/2011) απόφασή του κατήγγειλε ως απαράδεκτες τις αιφνιδιαστικές περικοπές στις πιστώσεις
διδασκόντων ΠΔ 407/80 που ανακοίνωσε το ΥΠΔΒΜΘ στο τέλος Δεκέμβρη 2010. Όπως
τονιζόταν στη σχετική απόφαση, οι περικοπές αυτές δεν αποτελούν παρά μια επιπλέον αρνητική
εξέλιξη στο πλαίσιο της συνολικότερης επίθεσης ενάντια στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Οι εν λόγω
περικοπές, από 70 σε 59 για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ανακοινώθηκαν όταν είχε ήδη περάσει
το πολύ μεγαλύτερο μέρος του χειμερινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και τα
Τμήματα είχαν ήδη συντάξει προγράμματα σπουδών με βάση τις -ούτως ή άλλως- συρρικνωμένες
πιστώσεις των τετραετών ακαδημαϊκών προγραμματισμών. Η απόφαση του Υπουργείου για
περικοπή των πιστώσεων διδασκόντων ΠΔ 407/80, εφόσον δεν ανακληθεί, οδηγεί το
Πανεπιστήμιό μας στην αναγκαστική «επιλογή» ανάμεσα στον επιμερισμό μικρότερου αριθμού
πιστώσεων σε περισσότερους διδάσκοντες, με αποτέλεσμα την οικονομική εξαθλίωση και άνιση
μεταφορά των βαρών στις πλάτες των συμβασιούχων διδασκόντων ή στο ριζικό περιορισμό του
αριθμού συμβασιούχων διδασκόντων επομένως και των προσφερόμενων μαθημάτων, με αποτέλεσμα
τόσο απολύσεις συμβασιούχων διδασκόντων όσο και υποβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών των
Τμημάτων.
Σε πρόσφατη συνεδρίασή της, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης αποφάσισε να ασκήσει
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης κατά της Υπουργικής Απόφασης
περικοπών συμβασιούχων διδασκόντων ΠΔ 407/80, δεδομένου ότι η απόφαση αυτή συνιστά
αθέτηση από πλευράς του ΥΠΔΒΜΘ της διμερούς προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ αυτού και
του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεπώς αποτελεί καταστρατήγηση της συμβατικής υποχρέωσης
που έχει αναλάβει η πολιτεία έναντι του Ιδρύματος. Παράλληλα, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου
Κρήτης, παρά την αρνητική στάση που αναγκάζεται τελικά να υιοθετήσει έναντι των μισθολογικών
απολαβών, αποφάσισε μια σειρά από επιπλέον μέτρα ενεργούς στήριξης των συμβασιούχων
συναδέλφων.
Η Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας:
1. καλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων να μην προβούν σε «εικονικές» συμβάσεις, στις
οποίες οι ώρες πραγματικής εργασίας των συμβασιούχων διδασκόντων δεν θα αντιστοιχούν στις
ώρες της σύμβασής τους,
2. καλεί τη Σύγκλητο του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας να αντιδράσει


λαμβάνοντας μία ανάλογη με τη Σύγκλητο του Πανεπιστήμιου Κρήτης στάση απέναντι στην
υπουργική απόφαση περικοπών των πιστώσεων συμβασιούχων διδασκόντων ΠΔ407/80,



αναδεικνύοντας -με κάθε πρόσφορο μέσο προβολής και διεκδίκησης- στην ακαδημαϊκή
κοινότητα, στην κοινωνία της Θεσσαλίας, αλλά και ευρύτερα, τις εξαιρετικά αρνητικές για τη
λειτουργία του ΠΘ συνέπειες των περικοπών αυτών,



διεκδικώντας, σε συντονισμό με τις πρυτανικές αρχές και τα ακαδημαϊκά όργανα άλλων
ιδρυμάτων -ιδιαίτερα περιφερειακών Πανεπιστημίων με εξίσου έντονα προβλήματα- την μη
περικοπή των πιστώσεων των συμβασιούχων διδασκόντων, όσο και τον άμεσο διορισμό των
εκλεγέντων νέων μελών ΔΕΠ, προχωρώντας ακόμα και στην αναστολή λειτουργίας του
Ιδρύματος, αν το Υπουργείο εμμένει στις αποφάσεις του.
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