Ένωση Διδασκόντων του Ιονίου Πανεπιστημίου
Μέλος της ΠΟΣΔΕΠ

Κέρκυρα, 5 Οκτωβρίου 2011

«ΚΑΛΕΣΜΑ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ»
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς σηματοδοτείται από μία σειρά
αποφάσεων και επιλογών, οι οποίες, στο όνομα της κρίσης, απειλούν τη
λειτουργία καθώς και την ίδια την υπόσταση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.
Το πλαίσιο των ενεργειών τις οποίες έχει (ή σχεδιάζει) να υλοποιήσει η
κυβέρνηση, πέραν της ψήφισης του αμφισβητούμενου νομικά και
ακαδημαϊκά νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, συνίσταται:
1. Στη συνεχή και σημαντική συρρίκνωση των μισθών των ακαδημαϊκών
δασκάλων. Η συνεπαγόμενη μισθολογική εξαθλίωση, σε συνδυασμό
με τις πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις, δημιουργεί ανυπέρβλητα
προβλήματα στην καθημερινότητα, ενώ η ένταξη σε νέο ειδικό
μισθολόγιο δεν έχει ακόμα καν σχεδιαστεί.
2. Στη συνεχιζόμενη προσπάθεια απαξίωσης του Ελληνικού
Πανεπιστημίου, είτε άμεσα – με τον δραματικό περιορισμό της
χρηματοδότησης, είτε έμμεσα, με τις καθημερινές, ποικιλόμορφες
επιθέσεις που δέχεται η ακαδημαϊκή κοινότητα από τα θεσμικά
όργανα της πολιτείας.
3. Στις καθυστερήσεις στην χρηματοδότηση της έρευνας, οι οποίες στο
όνομα της αξιοκρατίας και της εφαρμογής ενός εισαγόμενου,
μεταβλητού και εν τέλει παραμετροποιήσιμου κατά το δοκούν
μοντέλου αξιολόγησης, έχουν παγώσει κάθε είδους σχετικής
χρηματοδότησης και πολύ περισσότερο την προώθηση της
καινοτομίας και της αριστείας.
4. Στην υπό-στελέχωση του διδακτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων,
τόσο μέσω της δραματικής περικοπής των πιστώσεων για
συμβασιούχους ΠΔ 407/80, όσο και μέσω της απαράδεκτης
καθυστέρησης στους διορισμούς εκλεγμένων συναδέλφων, οι οποίοι
μέσα σε ένα κλίμα εντεινόμενης αβεβαιότητας γίνονται όμηροι της
ίδιας της Πολιτείας.

5. Στην πρόσφατη ένταξη της εφαρμογής της εφεδρείας και στο
προσωπικό των ΑΕΙ, η οποία, εφόσον ισχύσει, θα οδηγήσει
συναδέλφους-εργαζόμενους στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στον μονόδρομο
της ανεργίας. Επίσης, θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στην
ήδη υποστελεχωμένη διοίκηση του Πανεπιστημίου μας.
Αντιδρώντας στην παραπάνω λαίλαπα μέτρων που απειλούν άμεσα το
μέλλον του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ι.Π. καλεί τα μέλη του σε
απεργία την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011, θεωρώντας ότι ο καθημερινός
αιφνιδιασμός της ακαδημαϊκής κοινότητας με την ανακοίνωση «πρόσθετων
μέτρων», δυστυχώς αποδεικνύεται στην πράξη πως δεν στηρίζεται σε
κανενός είδους προγραμματισμό για «έξοδο από την κρίση», τη στιγμή που
οι οικονομικές και ηθικές αντοχές των πανεπιστημιακών δασκάλων
βρίσκονται πλέον σε οριακό σημείο.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
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