Ένωση Διδασκόντων του Ιονίου Πανεπιστημίου
Μέλος της ΠΟΣΔΕΠ

Κέρκυρα, 8 Μαρτίου 2010
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οι πρόσφατες εξελίξεις στην κατάσταση των δημόσιων οικονομικών της χώρας
οδήγησαν στη λήψη μίας σειράς αποφάσεων δραστικού περιορισμού των δημόσιων
δαπανών, αρχής γενομένης από την περικοπή των επιδομάτων των δημόσιων
λειτουργών και υπαλλήλων κατά 12% και των περαιτέρω μειώσεων του δώρου των
Χριστουγέννων, του Πάσχα και του επιδόματος αδείας κατά 30%. Οι μειώσεις αυτές,
σε συνδυασμό με τις νομοθετικές ρυθμίσεις παγώματος των μισθών για το 2010, την
δραματική αύξηση της άμεσης και έμμεσης φορολογίας και τις προβλέψεις για
επέκταση της εφαρμογής των παραπάνω μέτρων και μετά το 2010, δημιουργούν ένα
ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο για την πλειοψηφία των μισθωτών του δημοσίου
τομέα.
Ειδικά για τους Πανεπιστημιακούς Δασκάλους, δεδομένης της πλήρους στασιμότητας
των αποδοχών τους από το 2004 και μετά, οι παραπάνω ρυθμίσεις συνιστούν
ουσιαστική υποβάθμιση τόσο οικονομική, όσο και ηθική. Παράλληλα, πέραν των
παραπάνω θεμάτων που αφορούν σε μισθολογικές περικοπές, πρόσφατες
νομοθετικές ρυθμίσεις και αποφάσεις όπως:
•

ο περιορισμός κατά 5% (500 εκ. ευρώ) του εθνικού σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και κατά 100 εκ. ευρώ του μέρους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας

•

οι μειώσεις κατά 100 εκ. ευρώ των πιστώσεων για νέα προγράμματα του
Υπουργείου Παιδείας

θέτουν βασικά και ουσιαστικά ζητήματα περιορισμού και υποβάθμισης της ποιότητας
του ερευνητικού και διδακτικού έργου του ακαδημαϊκού προσωπικού των Α.Ε.Ι.
Το Δ.Σ. της Ένωσης Διδασκόντων του Ιονίου Πανεπιστημίου θεωρεί ότι η διαμόρφωση
ενός ενιαίου μισθολογικού πλαισίου του διδακτικού προσωπικού των Πανεπιστημίων,
αντάξιου με τις υψηλές ευθύνες, τις υποχρεώσεις αλλά και το ερευνητικό και
διδακτικό έργο υψηλής στάθμης που αυτό παράγει, πρέπει να αποτελέσει την βασική
προτεραιότητα της Πολιτείας στα πλαίσια της προσπάθειας εξυγίανσης των
δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας και καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στην
απεργία της Πέμπτης 11 Μαρτίου 2010.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Βλάμος

Ο Γραμματέας
Ανδρέας Φλώρος

