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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2011
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ (2011-2013)
9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΔΕΥΤΕΡΑ 19 Δεκεμβρίου 2011
Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Το ειδικό μισθολόγιο των λειτουργών της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ στην 9η Συνεδρίαση της 19ης Δεκεμβρίου 2011, μετά
από συζήτηση και με αφορμή όσα μεταδίδονται από τα ΜΜΕ, επαναβεβαιώνει παλαιότερες
αποφάσεις της και επαναλαμβάνει ότι :
 Απαιτούμε την εξισορρόπηση των ειδικών μισθολογίων και επαναφορά της
αντιστοιχίας του ειδικού μισθολογίου των πανεπιστημιακών με τα ειδικά μισθολόγια
των άλλων λειτουργών του δημοσίου, στα οποία το 2008-9 δόθηκαν αυξήσεις, πλην
των πανεπιστημιακών. Λόγω της παράλειψης αυτής αμειβόμαστε με βάση το
μισθολόγιο του 2004 και πρακτικά υφιστάμεθα περικοπές και συνεισφέρουμε στις
δημοσιονομικές προσαρμογές του μνημονίου αρκετά χρόνια
πριν αυτές
αποφασιστούν, ενώ το επίπεδο των αμοιβών μας ήταν ήδη συγκριτικά το χαμηλότερο
μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.
 Θεωρούμε απαράδεκτη και παρελκυστική την τακτική του υπουργείου Παιδείας που
εδώ και ένα χρόνο δεν ενεργοποιεί την τριμερή επιτροπή των υπουργείων Οικονομικών
και Παιδείας για το ειδικό μισθολόγιο των λειτουργών της Ανώτατης Εκπαίδευσης και
της Έρευνας. Απαιτούμε άμεση συνάντηση με τις ηγεσίες των Υπουργείων Οικονομικών
και Παιδείας και άμεση ενεργοποίηση της τριμερούς Επιτροπής για το ειδικό
μισθολόγιο .
 Απαιτούμε την άμεση ανάκληση της απόφασης για την κατάργηση της χορήγηση της
προβλεπόμενης από τις διατάξεις προηγούμενων Νόμων επιδότησης αγοράς ή
ανέγερσης πρώτης κατοικίας για τα μέλη ΔΕΠ και τους δημοσίους υπάλληλους που
υπηρετούν στην παραμεθόριο.
 Δηλώνουμε ότι καμιά περαιτέρω μείωση των αποδοχών μας δεν θα γίνει αποδεκτή, δεν
υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο υποχώρησης, καθώς έχουν εξαντληθεί οι αντοχές
των πανεπιστημιακών δασκάλων, οι οποίοι καλούνται στη σημερινή συγκυρία να
προσφέρουν επιπρόσθετο έργο απαραίτητο για την έξοδο της χώρας από την κρίση.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η θεσμική μεταρρύθμιση και η αναβάθμιση των πανεπιστημιακών
σπουδών και της έρευνας δεν μπορεί να προχωρήσει με το κρίσιμο θέμα του μισθολογίου σε
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εκκρεμότητα, όταν δηλαδή η πολιτεία δεν αναγνωρίζει έμπρακτα την προσφορά και το έργο
των πανεπιστημιακών δασκάλων.
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