Ένωση Διδασκόντων του Ιονίου Πανεπιστημίου
Μέλος της ΠΟΣΔΕΠ

Κέρκυρα, 17 Απριλίου 2010
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης
έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα την μείωση των αμετάβλητων από το 2004 πραγματικών
αμοιβών των μελών ΔΕΠ, μέσω της περικοπής των επιδομάτων που αντιστοιχούν σε
υψηλό ποσοστό των σχετικών μεικτών αποδοχών, καθώς και την έμμεση, πρόσθετη
υποβάθμιση του λειτουργικού πλαισίου παροχής εκπαίδευσης και διεξαγωγής έρευνας
στα Ανώτατατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κυρίως λόγω των ανακοινωθέντων
περιορισμών της χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των
νέων προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας.
Η παραπάνω εφαρμοζόμενη επί 6ετίας μισθολογική πολιτική λιτότητας και η συνεχής
υποχρηματοδότηση της Παιδείας, συνδυάζεται με τις μεγάλες καθυστερήσεις
διορισμών νεοεκλεγέντων μελών Δ.Ε.Π., καθώς και τις εκτεταμένες ελλείψεις στη
στελέχωση οργανικών θέσεων διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, οδηγώντας στην
υποβάθμιση της ποιότητας του συνολικού έργου που εκτελείται από τα Ανώτατα
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Παράλληλα, το προσφάτως εξαγγελθέν από το Υπουργείο
Παιδείας σχέδιο Νόμου και οι διατάξεις που αφορούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
εισάγουν περιορισμένου χαρακτήρα τροποποιήσεις, εστιάζοντας κυρίως στην
απλοποίηση διαδικασιών με στόχο τον περιορισμό των δαπανών (π.χ. μετακινήσεων
μελών εκλεκτορικών σωμάτων), μή συμπεριλαμβάνοντας λοιπά ζητήματα, όπως αυτό
της αντιπροσώπευσης σε εκλογές διοικητικών οργάνων των Πανεπιστημίων.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ι.Π. καλεί τα μέλη του να
συμμετάσχουν στην απεργία της Πέμπτης 22 Απριλίου 2010, διεκδικώντας:
α) την κατάργηση του επιδοματικού χαρακτήρα των αμοιβών των μελών ΔΕΠ και την
ενσωμάτωση στο βασικό μισθό των χορηγούμενων επιδομάτων (ερευνητικό, διδακτικό
και βιβλιοθήκης) που αφορούν σε θεμελιώδεις επαγγελματικές δραστηριότητες ενός
μέλους Δ.Ε.Π.
β) την επί της ουσίας τροποποίηση διατάξεων του εφαρμοζόμενου Νόμου Πλαίσιου και
την ένταξή τους στο ανακοινωθέν Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας.
γ) τον άμεσο διορισμό τόσο των εκλεγμένων μελών Δ.Ε.Π., όσο και την πλήρωση κενών
οργανικών θέσεων διοικητικού και τεχνικού προσωπικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Για το Δ.Σ.
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