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ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 11 ΜΑΪΟΥ 2011
Συνάδελφοι,
Η διαρκώς μειούμενη χρηματοδότηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της
χώρας δημιουργεί διαδοχικά πλήγματα σε ζωτικής σημασίας λειτουργίες τους,
αναγκάζοντας ήδη κάποιες Ανώτατες Σχολές να λάβουν απόφαση για την αναστολή της
λειτουργίας τους. Παράλληλα, οι απαράδεκτες καθυστερήσεις των διαδικασιών
χρηματόδοτησης της έρευνας, στο όνομα της διαφανούς αξιολόγησης και της
αξιοκρατίας, ο μη-διορισμός εκλεγμένων (από διετίας) συναδέλφων, το πάγωμα των
εξελίξεων των μελών Δ.Ε.Π. και η δραματική περικοπή των πιστώσεων Π.Δ.407/80 σε
αντίθεση ακόμα και με τα συμφωνηθέντα στους τετραετείς προγραμματισμούς τα οποία
σε κάθε περίπτωση δεν κάλυπταν τις πραγματικές ανάγκες, συνθέτουν ένα αδιέξοδο
πλαίσιο για το ερευνητικό και διδακτικό έργο των Α.Ε.Ι.
Όλα τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με τις διάσπαρτες προφορικές δηλώσεις και
προφορικές εξαγγελίες περί ποιότητας και αριστείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Είναι
δε τουλάχιστον απαράδεκτο, να επιχειρείται η καταστρατήγηση των διαδικασιών που
προβλέπει ο νόμος, στο όνομα πάλι της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, όπως συνέβη με
την πρόσφατη επιστολή του Υπουργείου Παιδείας για το πάγωμα των διαδικασιών
επιλογής/εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. ενόψει των Προεδρικών εκλογών που θα λάβουν
χώρα σε κάποιες ακαδημαϊκές μονάδες, αγνοώντας τις προθεσμίες και τις διαδικασίες
που προβλέπει ο Νόμος. Είναι δε διάχυτη η απογοήτευση του συνόλου της ακαδημαϊκής
κοινότητας από το πρωτοφανές κύμα απαξίωσης του Δημοσίου Πανεπιστημίου που
επιχειρείται από τους κόλπους της ίδιας της Πολιτείας, καθώς και από την υφιστάμενη
μείωση των (καθηλωμένων επί αρκετά χρόνια) μισθών των Πανεπιστημιακών δασκάλων.
Η δε επικρατούσα φημολογία περί της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου κάθε άλλο
παρά συντελεί στην βελτίωση των αμοιβών των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
To Δ.Σ. της Ένωσης Διδασκόντων του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ε.Δ.Ι.Π.) θεωρεί ότι η
επιστημονική κοινότητα πρέπει να αντιδράσει και καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν
στην απεργία της Τετάρτης 11 Μαΐου 2011, διεκδικώντας:
• Άμεση χρηματοδότηση της Παιδείας και ειδικά των προϋπολογισμών των
ιδρυμάτων τουλάχιστον στο ύψος των προβλεπόμενων πριν τις περικοπές.
• Απεγκλωβισμός των χρηματοδοτήσεων για την έρευνα.
• Άμεσος διορισμός όλων των εκλεγμένων μελών ∆ΕΠ.
• Να προχωρήσουν οι εξελίξεις µελών ∆ΕΠ.

• Τήρηση των συμφωνηθέντων σε σχέση με τις παραμέτρους λειτουργίας των
πανεπιστημίων όπως, για παράδειγμα, σε σχέση με τον αριθμό των συμβασιούχων
βάσει του Π.Δ. 407/80.
• Νέο ακαδημαϊκό ειδικό μισθολόγιο µε ενσωμάτωση των επιδομάτων που να
εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση του πανεπιστημιακού δασκάλου.
• Τερματισμός των έντεχνων διαρροών που απαξιώνουν το λειτούργημά μας.
Για το Δ.Σ.
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