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Σε σχέση με την επιστολή Προέδρου ΠΟΣ∆ΕΠ (23/03/2010) προς τον πρωθυπουργό της χώρας,
το Κ.Σ Συλλόγου ∆ΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου επισημαίνει τα παρακάτω.
Η αποστολή και δημοσιοποίηση της επιστολής αυτήν τη συγκεκριμένη περίοδο αποπροσανατολίζει
από το κεντρικό θέμα που είναι η περικοπή των στοιχειωδών επιδομάτων που αποτελούν είτε τον
μόνο είτε τον κύριο πόρο ζωής για την πλειοψηφία των συναδέλφων. Η αποστολή της επιστολής και η
υποβολή ολόκληρης τροπολογίας για ένα πολύ περιορισμένο αριθμό μελών ∆ΕΠ δίνει την εντύπωση
ότι οι διδάσκοντες στα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν πρόβλημα διότι συγκεντρώνουν μηνιαίες αμοιβές
πάνω και από 6000 ευρώ! Αναφορές σε ύψη αποδοχών που δικαιούνται μόνο μέλη Κοινοβουλίου,
Υπουργοί και Γραμματείς Υπουργείων θα στρέψει εναντίον όλων των πανεπιστημιακών, που
διεκδικούν αυτήν την στιγμή αύξηση των αποδοχών τους, την κοινή γνώμη των 700 ευρώ και της
ανεργίας. Η ανάδειξη εξαιρέσεων που αφορούν ένα μικρό ποσοστό διδασκόντων δίνει ένα μέρος μόνο
της εικόνας για τον κλάδο, υποβαθμίζοντας τελικά τη δεινή οικονομική κατάσταση των περισσοτέρων
συναδέλφων που πολλοί πλέον χρηματοδοτούν και δαπάνες για τη βασική έρευνα χωρίς καμία
βοήθεια. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ολόκληρα γνωστικά αντικείμενα για τα οποία δεν υπάρχει
κανένα ενδιαφέρον ή προοπτική χρηματοδότησης από κοινοτικά κονδύλια και σε αυτά εμπίπτουν πάρα
πολλοί συνάδελφοι μας.
Υπάρχει όμως ακόμα στην εκτενή επιχειρηματολογία της επιστολής ένα σημείο σχετικό με την
επίκληση της απορροφητικότητας των κονδυλίων που πρέπει και να αντικρουστεί στην ουσία του. Η
επικέντρωση της επιστολής στο ύψος των ατομικών αποδοχών σαν κρίσιμου παράγοντα για την
απορροφητικότητα ισοδυναμεί με την αποδοχή ότι είναι επιθυμητό να συγκεντρώνουν παρόμοια ποσά
οι συμμετέχοντες στα προγράμματα. Υπάρχει όμως και άλλος τρόπος αύξησης της
απορροφητικότητας: να απορροφώνται κονδύλια με τη συμμετοχή περισσότερων διδακτορικών και
μεταδιδακτορικών ερευνητών για να δημιουργείται απασχόληση και μεγαλύτερη διάχυση της γνώσης
και όχι υποχρεωτικά συγκέντρωση αμοιβών σε λίγα και πολύ καλά αμειβόμενα μέλη ∆ΕΠ.
Είναι πιθανόν τέτοιες επιστολές να στραφούν εναντίον του κλάδου. ∆εν είναι δυνατό την στιγμή που
ως συνδικαλιστικό κίνημα διεκδικείς το δικαίωμα της αξιοπρεπούς αμοιβής από την εργασία,
προβάλλοντας το δίκαιο αίτημα της αύξησης των αποδοχών, την ίδια στιγμή να διεκδικείς εξαιρέσεις
που αφορούν ελάχιστους συναδέλφους και αναφέρονται σε αμοιβές που θα ξεπερνούν τις 6.000!
Σημεία που αναφέρει η επιστολή αποτελούν τροφή για όσους έχουν επιτεθεί στα βασικά επιδόματα
που περιλαμβάνει το μισθολόγιο μας. Ας μην λησμονούμε, άλλωστε, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των
συναδέλφων λαμβάνει ως συνολικές αποδοχές κλάσμα του ύψους των αμοιβών που αναφέρει η
επιστολή. Κινδυνεύουμε παράλληλα, με την εντύπωση που δημιουργείται από παρόμοιες
επιστολές, να οδηγηθούμε ακόμα και σε νέες περικοπές. Κινδυνεύουμε επιπλέον να συνδεθεί η
μισθοδοσία με την αμοιβή από τα προγράμματα.
Καλούμε τον πρόεδρο της ΠΟΣ∆ΕΠ να λαμβάνει υπόψη του τις συνθήκες αμοιβών και έρευνας της
συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων, γιατί αποστολές τέτοιων επιστολών δίνουν στρεβλή
εικόνα για τον κλάδο και καθιστούν τη διεκδίκηση των στοιχειωδών δικαιωμάτων μας δυσκολότερη. Η
επίθεση που, μαζί με όλους τους εργαζόμενους της χώρας δεχόμαστε, μας καλεί να συγκεντρωθούμε
στα απαραίτητα και για όλους κοινά.
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