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Ζωγράφου, 08.11.2015
Aρ. Πρωτ. 23
ΠΡΟΣ:
- Προέδρους των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι.
Τα μέλη της Δ.Ε της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι
ΚΟΙΝ:
- Γραφείου
Υπουργού
Παιδείας
&
Θρησκευμάτων, κ. Νίκου Φίλη
- Γραφείο
Αναπληρώτριας
Υπουργού
Παιδείας & Θρησκευμάτων, κας Σίας
Αναγνωστοπούλου
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ, ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΜΕΒΡΙΟΥ 2015
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι.
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π) προκηρύσσει εικοσιτετράωρη απεργία την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και συμπαρατάσσεται
με τους άλλους συνδικαλιστικούς φορείς της εκπαίδευσης, εκδηλώνοντας την αντίθεσή της στη
συνεχιζόμενη υποβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η επιπλέον μείωση κατά 20% στον τακτικό προϋπολογισμό όλων των ιδρυμάτων για το 2016 οδηγεί
πλέον τα Πανεπιστήμια όχι σε οικονομική ασφυξία απλώς, αλλά σε αδυναμία λειτουργίας πλέον. Με τη
νέα αυτή μείωση ο τακτικός προϋπολογισμός τους έχει μειωθεί αθροιστικά έως και 73% στο διάστημα
2009-2016. Η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση θα έχει άμεσα ως συνέπεια την αδυναμία κάλυψης
βασικών λειτουργικών δαπανών για τη στοιχειώδη λειτουργία των Ιδρυμάτων, η οποία αφορά όχι μόνο
στη συντήρηση των υποδομών, αλλά ακόμη και τη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς ηλεκτρονικές
βιβλιοθήκες, λόγω αδυναμίας κάλυψης της ετήσιας εθνικής συνδρομής! Η έρευνα και η διδασκαλία, η
καρδιά της ακαδημαϊκής παιδείας, βάλλεται από επικίνδυνες αρρυθμίες.
Σε αυτό το δυσοίωνο οικονομικό περιβάλλον, η υποστελέχωση των Ιδρυμάτων, η θεσμική ομηρία των
μελών του κλάδου μας σε συνδυασμό με την οικονομική του εξαθλίωση δεν μας αφήνουν κανένα άλλο
περιθώριο αντίδρασης!
Η οικονομική ενίσχυση των ιδρυμάτων αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας, στο
πλαίσιο της οποίας οφείλει έμπρακτα κάθε φορά να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία τους και την
απρόσκοπτη επιτέλεση του σκοπού τους.
Συναδελφικά,
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι.
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