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ΘΕΜΑ: Αίτημα των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ για συνάντηση σχετικά με τα
θεσμικά και οικονομικά προβλήματα του ακαδημαϊκού και ερευνητικού συστήματος της χώρας.
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Κατά τη διετία που προηγήθηκε προσπαθήσαμε πολλές φορές να έρθουμε σε επαφή με την
πολιτική ηγεσία της χώρας, σχετικά με τα μισθολογικά προβλήματα των ακαδημαϊκών δασκάλων
και των ερευνητών, αλλά χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε
κατ’ αρχήν να θέσουμε υπόψη σας τα πραγματικά συγκριτικά δεδομένα της περιόδου 2006-2010,
τα οποία προκύπτουν από το «Προσχέδιο μελέτης για τις μισθολογικές εξελίξεις στο Δημόσιο» των
Υπουργείων ΥΠΕΣΑΗΔ & ΥΠΟΙΚ, Μάιος 2011 (Βλ. μελέτη [1]), για την αποφυγή τυχόν παρανοήσεων
σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στο μισθολόγιο των διαφόρων κατηγοριών λειτουργών του
δημοσίου τομέα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. Διακύμανση των συνολικών δαπανών του Προϋπολογισμού για αμοιβές στο διάστημα 2006-10 των
Ειδικών Μισθολογίων Γιατρών ΕΣΥ, Πανεπιστημιακών, Διπλωματών, Δικαστικών και Ένστολων.
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Το παραπάνω ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 συντάχθηκε με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 6.2, σ. 236 του
προαναφερθέντος Προσχεδίου Μελέτης [1] και αποτυπώνει με σαφήνεια τη μισθολογική εξέλιξη
των πέντε κατηγοριών απασχολουμένων στο Δημόσιο με ειδικά μισθολόγια κατά την περίοδο
2006-2010. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να παρατηρηθούν τα ακόλουθα:

 Οι μεταβολές των συνολικών δαπανών για μισθοδοσία, λόγω Μνημονίου, κατά την
περίοδο 2009-2010 (Βλ. στο Προσχέδιο Μελέτης, Πίνακα 6.2, σ. 236) είναι: Βουλευτές
 –9,0%, Δικαστικοί -25,5%, Διπλωματικοί -16,1%, μέλη ΔΕΠ, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνητές -11,7%,
Γιατροί του ΕΣΥ -8,1% και Ένστολοι -11,0%.
 Όμως, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι οι συνολικές δαπάνες μισθοδοσίας για την
κατηγορία των μελών ΔΕΠ, ΕΠ ΤΕΙ και των ερευνητών, είναι οι μόνες, που είναι
χαμηλότερες ακόμα και από τα επίπεδα του 2006!!! Αυτό συνέβη, επειδή η κατηγορία αυτή
είναι η μόνη μεταξύ των κρατικών λειτουργών, στην οποία δεν δόθηκαν την περίοδο 20089 αυξήσεις, ενώ σε άλλες κατηγορίες οι αυξήσεις στους βασικούς μισθούς προσεγγίζουν το
100%!!! (Βλ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2). Επιπροσθέτως, κατά την ίδια περίοδο σημειώθηκε σημαντική
αύξηση του ακαδημαϊκού προσωπικού των ΑΕΙ και των ερευνητών.

αυξήσεις ειδικών μισθολογίων 2008-9
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. Μέχρι τις αυξήσεις του 2008-9 υπήρχε αντιστοιχία στα ειδικά μισθολόγια για Πανεπιστημιακούς,
Δικαστικούς, Γιατρούς του ΕΣΥ, Διπλωμάτες και Ένστολους.

 Τα παραπάνω ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 και 2 αποτυπώνουν με σαφή τρόπο την τραγική οικονομική
κατάσταση, στην οποία βρίσκεται ο έλληνας ακαδημαϊκός δάσκαλος και ο ερευνητής. Κατά
την ίδια χρονική περίοδο, το συνολικό κόστος μισθοδοσίας για άλλη κατηγορία λειτουργών
του Δημοσίου αυξήθηκε κατά 70% ενώ ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων σ’ αυτή
μεταβλήθηκε ελάχιστα (Βλ. τα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 και 2 καθώς και τη μελέτη του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών [2]). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σημερινά ποσοστά συμμετοχής
σε προσωπικό αλλά και σε μισθολογική δαπάνη των πέντε κατηγοριών απασχολουμένων
2
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στο δημόσιο τομέα, που είναι ενταγμένοι σε καθεστώς ειδικού μισθολογίου, όπως αυτό
προκύπτει από την προμελέτη [1]. (Βλ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3. Ποσοστά συμμετοχής σε προσωπικό αλλά και σε μισθολογική δαπάνη των πέντε κατηγοριών
απασχολουμένων στο δημόσιο τομέα ενταγμένων στα ειδικά μισθολόγια.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να επισημάνουμε τα παρακάτω δεδομένα:
Στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας απασχολούνται επιστήμονες με τα,
κατά τεκμήριο, υψηλότερα προσόντα συγκριτικά με άλλους κλάδους, τα οποία αποκτώνται
μετά από μακρόχρονη προσπάθεια, με επιπλέον αποτέλεσμα ο διορισμός να γίνεται
συνήθως σε ηλικία, κατά την οποία άλλοι εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα -ακόμα και
δημόσιοι λειτουργοί- ήδη έχουν αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας.
Είμαστε Δημόσιοι Λειτουργοί. Παλαιότερα οι μισθοί μας ήταν στο ίδιο επίπεδο με τους
μισθούς άλλων κλάδων κρατικών λειτουργών του δημοσίου με διακεκριμένα προσόντα ή
καθήκοντα (Δικαστικοί, Βουλευτές, κλπ). Οι αλλαγές που προέκυψαν στη συνέχεια είναι
αποτέλεσμα αφενός μιας ανεξήγητης –ακόμα και σε μια στοιχειωδώς ευνομούμενη χώραεύνοιας από το πολιτικό σύστημα προς συγκεκριμένη μερίδα λειτουργών του Δημοσίου
όπως επίσης και αμφιλεγόμενων αποφάσεων θεσμικών οργάνων. (Βλ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 και
Αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Μισθοδικείου υπ’ αριθμ. 13/7.11.2006, 17/5.12.2006 και
23/5.12.2006)
Οι αποδοχές των μελών της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας συνιστώνται σε
μεγάλο ποσοστό από επιδόματα (ερευνητικό, διδακτικής προετοιμασίας και βιβλιοθήκης),
που φορολογούνται ως τακτικές αποδοχές, και αποτελούν αμοιβή για ουσιώδεις πλευρές
της κανονικής μας εργασίας. Διαχρονικό και επίσημα διατυπωμένο αίτημα των
Ομοσπονδιών αποτελεί η ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό με τρόπο
όμως, που να μην οδηγήσει σε περαιτέρω μειώσεις. Ήδη σήμερα ακόμα και οι ονομαστικές
αποδοχές μας βρίσκονται στο επίπεδο των αποδοχών μας πριν από δέκα χρόνια.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4. Μέχρι τις αυξήσεις του 2008-9 η βάση του μισθολογίου για Πανεπιστημιακούς και Δικαστικούς ήταν
ουσιαστικά κοινή.

Σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της ΕΕ, η μισθολογική στασιμότητα, που καταγράφεται μετά
το 2004, φέρνει την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα, στη χειρότερη μισθολογική θέση ως
προς το μέσο μισθό ατόμων με αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία στη χώρα του, σύμφωνα με
την προαναφερθείσα πρόσφατη μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Βλ.
Εργασία [2]). Και αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι τα προσόντα αλλά και τα καθήκοντα
της συντριπτικής πλειονότητας των συναδέλφων όχι μόνο δεν υπολείπονται αλλά αντίθετα
ευρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο διεθνώς και εμφανώς υπερτερούν των άλλων
κατηγοριών λειτουργών του Δημοσίου (Βλ. τη μελέτη του ΕΚΤ [3] και την Ανοικτή Επιστολή
της 24ης Ιουλίου 2011 προς τον τότε Πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου [4]).
Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με απόλυτη εγκυρότητα ότι λόγω των χαμηλών αποδοχών
και των επαπειλούμενων νέων σημαντικών μειώσεων έχουν παρατηρηθεί δυσκολίες στην
προσέλκυση ή συγκράτηση ταλαντούχων νέων ελλήνων επιστημόνων στο ακαδημαϊκό
σύστημα της χώρας. Πιο συγκεκριμένα,
 Αξιοσημείωτος αριθμός νεοεκλεγέντων ταλαντούχων ελλήνων επιστημόνων έχουν
αποποιηθεί το διορισμό παραμένοντας στην οικονομική ασφάλεια, που τους παρέχει
το Ίδρυμά τους στο εξωτερικό.
 Σημαντικός αριθμός συναδέλφων –ειδικά από τα περιφερειακά ΑΕΙ- προγραμματίζουν
την μετανάστευσή τους, μη δυνάμενοι να αντεπεξέλθουν στα υπάρχοντα αλλά και στα
αναμενόμενα οικονομικά δεδομένα (ορισμένοι μάλιστα έχουν ήδη μεταναστεύσει).
Μπορούμε δε να βεβαιώσουμε –αν και είναι αυτονόητο- ότι πρόκειται για νέους,
δυναμικούς και διεθνώς ανταγωνιστικούς πανεπιστημιακούς δασκάλους και
ερευνητές με μόνο εισόδημα το μισθό τους. Οι τραγικές συνέπειες -για το ακαδημαϊκό
σύστημα αλλά και για ολόκληρη τη χώρα- μιας μαζικής μετακίνησης με τα παραπάνω
χαρακτηριστικά είναι περισσότερο από προφανείς.
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Καθοριστικό παράγοντα σε όλα τα παραπάνω αποτελεί και το γεγονός ότι η απορρόφηση
κονδυλίων για την έρευνα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους κατά την τελευταία
πενταετία κινήθηκε ουσιαστικά σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα. Το γεγονός αυτό έχει ως
αποτέλεσμα την περαιτέρω οικονομική υποβάθμιση των ακαδημαϊκών δασκάλων και των
ερευνητικών ομάδων με συνέπειες, που οδηγούν σε απαξίωση του εγχώριου ανθρωπίνου
κεφαλαίου και, ουσιαστικά, σε μια τραγωδία εθνικών διαστάσεων!!!
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Οι Ομοσπονδίες των ακαδημαϊκών δασκάλων και των ερευνητών αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα
της δημοσιονομικής εξυγίανσης και των ριζικών θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Έχουν υποστηρίξει και
υποστηρίζουν κάθε σοβαρή προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό, την εκλογίκευση και τη συνολική
αναδιάρθρωση του κράτους με διαδικασίες αξιοκρατίας, αξιολόγησης, διαφάνειας και
ουσιαστικής κοινωνικής λογοδοσίας. Δε συμφωνούν όμως με τις σπασμωδικές οριζόντιες
περικοπές χωρίς συγκεκριμένες μελέτες, σαφή κριτήρια και χωρίς τη στοιχειώδη αίσθηση του
δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ως απολύτως απαραίτητο να διατυπώσουμε τις ακόλουθες
θέσεις:
 Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για σειρά σοβαρών μειώσεων και κρατήσεων
από τους μισθούς μας την τελευταία διετία στα πλαίσια αυθαίρετων και οριζόντιων
περικοπών.
 Ζητάμε άμεση συνάντηση με τις ηγεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και
ενεργοποίηση της τριμερούς Επιτροπής των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και των
Ομοσπονδιών για το ειδικό μισθολόγιο των λειτουργών της ανώτατης εκπαίδευσης και της
έρευνας.
 Αναγνωρίζοντας τη δύσκολη συγκυρία της ελληνικής οικονομίας, ζητάμε να υπάρξει
συμφωνία μεταβολών των μισθών μας, με τέτοιους όρους ώστε να επιτευχθεί σταδιακά
αλλά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η εναρμόνισή τους με τους μισθούς των άλλων
λειτουργών του δημοσίου με παρόμοια προσόντα.
Επίσης, επισημαίνουμε ότι η επιχειρούμενη θεσμική μεταρρύθμιση και η αναβάθμιση της
ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας δε μπορεί να προχωρήσει με το κρίσιμο θέμα του
μισθολογίου σε εκκρεμότητα, όταν δηλαδή η Πολιτεία δεν ασχολείται σοβαρά με την επίλυση των
δίκαιων οικονομικών αιτημάτων, αναγνωρίζοντας έτσι έμπρακτα την προσφορά και το έργο των
ακαδημαϊκών δασκάλων και των ερευνητών.
Εφόσον πρώτιστος στόχος της κυβέρνησής σας είναι η χάραξη μιας σύγχρονης αναπτυξιακής
πολιτικής για τη χώρα, θεωρούμε ότι η συμβολή των μελών ΔΕΠ, ΕΠ ΤΕΙ και των ερευνητών στην
κατεύθυνση αυτή είναι καθοριστικής σημασίας. Περιμένουμε λοιπόν από την κυβέρνησή σας να
ασχοληθεί σοβαρά με την επίλυση των δίκαιων – όπως σαφέστατα προκύπτει από όλα τα
ανωτέρω παρατιθέμενα στοιχεία- οικονομικών μας αιτημάτων.
Τέλος, δηλώνουμε ότι καμιά περαιτέρω μείωση των αποδοχών μας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή,
δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο υποχώρησης, καθώς έχουν εξαντληθεί οι αντοχές των
5
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ακαδημαϊκών δασκάλων και των ερευνητών, οι οποίοι καλούνται στη σημερινή συγκυρία να
προσφέρουν επιπρόσθετο έργο, απαραίτητο για την έξοδο της χώρας από την κρίση.
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Ως Προεδρεία των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ ζητάμε συνάντηση μαζί σας για να
σας εκθέσουμε περισσότερο εμπεριστατωμένα το σύνολο των βασικών ζητημάτων που
απασχολούν σήμερα το ακαδημαϊκό και ερευνητικό σύστημα της χώρα μας τόσο σε θεσμικό όσο
και σε οικονομικό επίπεδο.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
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