Ένωση Διδασκόντων του Ιονίου Πανεπιστημίου
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Κέρκυρα, 27 Νοεμβρίου 2011

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Το ΔΣ της ΕΔΙΠ καλεί τους διδάσκοντες του Ιονίου Πανεπιστημίου να συμμετέχουν, μαζί με το
σύνολο των εργαζομένων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα, στη Γενική Απεργία την Πέμπτη
1 Δεκεμβρίου 2011 και στις συγκεντρώσεις που θα γίνουν στα πλαίσια της απεργίας αυτής,
αντιδρώντας στις εφαρμοζόμενες πολιτικές αντιμετώπισης της κρίσης που έχουν οδηγήσει σε
δραστικές περικοπές σε όλο το φάσμα της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της Ανώτατης
Εκπαίδευσης. Ειδικότερα:


Ο υπό κατάρτιση προϋπολογισμός εστιάζει σε νέες περικοπές μισθών, στην αύξηση της
φορολογίας και στον δραστικό περιορισμό των κοινωνικών δαπανών και της
χρηματοδότησης για την υγεία και την παιδεία.



Οι αλλεπάλληλες «έκτακτες» επιβαρύνσεις - χαράτσια που επιβάλλονται μέσα από έωλες
εκβιαστικές λογικές έχουν ήδη οδηγήσει το σύνολο των εργαζομένων στην οικονομική
εξαθλίωση και τον πολίτη στην απώλεια της αξιοπρέπειάς του. Οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι
πλέον αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στα αυτονόητα.



Η εργασιακή εφεδρεία αποτελεί την πλέον ωμή έκφραση πολιτικής ασυδοσίας στο όνομα
της κρίσης. Εργαζόμενοι, συνάδελφοι οδηγούνται ξαφνικά στην ανεργία, χωρίς καμία
δυνατότητα μελλοντικής εργασιακής αποκατάστασης.



Ο νέος νόμος 4009/2011 αποτελεί τροχοπέδη για τις μεταρρυθμίσεις που πραγματικά
χρειάζεται το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Καλούμε το Υπουργείο να τον ανακαλέσει και την
ακαδημαϊκή κοινότητα να πράξει τα δέοντα για την ανάδειξη της όποιας
αντισυνταγματικότητάς του και των αδιεξόδων που θα δημιουργήσει κατά την εφαρμογή
του.



Η παράταση του μη-διορισμού όλων των συναδέλφων που έχουν εκλεγεί έχει ξεπεράσει
τα όρια του εμπαιγμού. Διεκδικούμε τον άμεσο διορισμό τους και την απεμπλοκή όλων
των εξελίξεων που έχουν παγώσει.



Η δραστική μείωση διάθεσης πιστώσεων συμβασιούχων ΠΔ 407/80 έγινε κατά παραβίαση
εκ μέρους της πολιτείας των συμφωνηθέντων στους τετραετείς προγραμματισμούς των
Ιδρυμάτων. Ζητούμε την άμεση διάθεση των πιστώσεων που απαιτούνται για την
υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων.

Για το Δ.Σ.
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