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Θέμα: Η στάση της Ομοσπονδίας για τις περικοπές των μισθών των Πανεπιστημιακών
Δασκάλων και τις γενικότερες οικονομικές εξελίξεις.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ εκτιμά ότι με τις εξαγγελθείσες από την Κυβέρνηση και
ψηφισθείσες από την πλειοψηφία της Βουλής των Ελλήνων περικοπές των μισθών των
Πανεπιστημιακών Δασκάλων και των άλλων εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι
εργαζόμενοι καλούνται να πληρώσουν τα τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα και τις λοιπές
υστερήσεις που δημιουργήθηκαν κυρίως από πράξεις, λάθη και παραλείψεις των εχόντων και
κατεχόντων, καθώς και εκείνων που συλλογικά ή ατομικά άσκησαν την εξουσία -στην όποια μορφή
της- τις δεκαετίες της μεταπολιτευτικής περιόδου, μέσα βέβαια σε ένα τοπίο έντονης οικονομικής
κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Τα μέτρα που μέχρι σήμερα έχουν αποφασισθεί, χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα στοιχεία:
1) Δεν εγγυώνται την ύπαρξη ενός σαφούς και πλήρους πολιτικού σχεδίου για την έξοδο της
χώρας από την κρίση. Αντίθετα διαφαίνεται απουσία ξεκάθαρων κεντρικών επιλογών για την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας τα επόμενα χρόνια.
2) Κυριαρχούνται από μια ισοπεδωτική αντίληψη αντιμετώπισης των πάντων – ίδιες περικοπές σε
αυτούς που τα τελευταία χρόνια έχουν απολαύσει «σκανδαλώδεις» αυξήσεις με αυτούς που
έχουν αντιμετωπίσει ουσιαστικά παράλογες περικοπές.
3) Σηματοδοτούν έντονα αρνητικές επιλογές σε τομείς όπως η Παιδεία, η Έρευνα και η Υγεία, από
τους οποίους οι δύο πρώτοι θα έπρεπε από χρόνια να είχαν αποτελέσει τους ακρογωνιαίους
λίθους μιας σύγχρονης, ποιοτικής ανάπτυξης της χώρας και ο τρίτος είναι προφανούς
σημασίας για την ποιότητα της ζωής μας.
4) Δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για ένα έστω ελάχιστο στόχο άρσης των ποικίλων και
πολλαπλών 'ανορθολογισμών' που υπάρχουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αμοιβές
πλήρως αναντίστοιχες με προσόντα, φόρτο εργασίας, κλπ.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ αντίθετα πιστεύει ότι
Α) Η μονόπλευρη μείωση των εισοδημάτων των μισθωτών δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα όσο
διαιωνίζεται η φορολογική ασυλία άλλων κατηγοριών, όσο η κακοδιαχείριση των δημόσιων πόρων
παραμένει κανόνας, όσο η διαφθορά εξακολουθεί να κυριαρχεί στη δημόσια ζωή.
Β) Για να έχει αποτέλεσμα η προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης, θα πρέπει να συμβαδίζει με την
αποκατάσταση της νομιμότητας και την περικοπή της σπατάλης σε όλους τους τομείς.
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Γ) Θα πρέπει οι θυσίες να επιμερίζονται ανάλογα με τη δυνατότητα καθενός να συνεισφέρει, αρχής
γενομένης από όσους την τελευταία περίοδο πλούτισαν εύκολα.
Συνεπώς, μια δίκαιη λιτότητα, δεν μπορεί να οδηγεί στην περαιτέρω αύξηση της φτώχειας στους
εργαζόμενους με χαμηλά εισοδήματα.
Ιδιαίτερα, προασπίζοντας τη θέση των πανεπιστημιακών δασκάλων, θα θέλαμε να τονίσουμε για μια
ακόμα φόρα ότι
Ι) Oι αποδοχές μας εμφανίζουν - ειδικά την τελευταία 6-ετία- σημαντική υστέρηση έναντι όλων των
άλλων εργαζομένων στο Δημόσιο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ
παραμένει στο προ του 2004 επίπεδο, τη στιγμή που μόνο κατά την τελευταία διετία δόθηκαν
αυξήσεις σε άλλους δημόσιους λειτουργούς έως και σχεδόν 100% !!!
ΙΙ) Επισημαίνουμε για μια ακόμα φορά ότι τα μέλη ΔΕΠ έχουν κληθεί τα τελευταία χρόνια να παρέχουν
πολλαπλάσιο έργο, με τη χωρίς σχέδιο αύξηση των φοιτούντων αλλά και των ακαδημαϊκών μονάδων,
σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.
ΙΙΙ) Ο κλάδος μας αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και ακραία θύματα της επιδοματικής
πολιτικής που για δεκαετίες κυριαρχεί στο δημόσιο τομέα, αφού τα επιδόματα αφορούν την ουσία της
εργασίας μας, κρατούν το βασικό μας μισθό καθηλωμένο σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα, αποτελούν
σημαντικό τμήμα των συνολικών αποδοχών μας -από 45% έως σχεδόν 60%- και, τέλος, δεν είναι
αφορολόγητα ούτε και φορολογούνται αυτοτελώς.
ΙV) Με τα παραπάνω γίνεται περισσότερο από σαφές ότι όλα αυτά που η πολιτεία απαιτεί σήμερα από

τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι το έχουν
προκαταβάλει την τελευταία 6-ετία και με το παραπάνω.
V) Αυτά συμβαίνουν σε μια εποχή κατά την οποία -όπως είναι γενικά αποδεκτό- το σώμα των
πανεπιστημιακών δασκάλων συγκεντρώνει το καλύτερο επιστημονικό δυναμικό από την ίδρυση του
ελληνικού κράτους.

Ο ισοπεδωτικός χαρακτήρας των μέτρων, όπως είναι φανερό, επηρεάζει σοβαρά τα οικονομικά και των
πανεπιστημιακών δασκάλων, ενώ η Πολιτεία, μένοντας στο ίδιο με το παρελθόν πνεύμα, συνεχίζει με
ειδικές ρυθμίσεις να εξαιρεί από τα μέτρα λιτότητας εκείνες τις ομάδες που έχουν σκανδαλωδώς
ευνοηθεί - μάλιστα αυτο-ευνοηθεί - την αμέσως προηγούμενη περίοδο!!!
Αιτήματα:
1) Ζητάμε την άμεση έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με τα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών για
τη διαμόρφωση ενός ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ για τους Πανεπιστημιακούς Δασκάλους, που θα
αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες του λειτουργήματος μας, αλλά και τις παγιωμένες πλέον σε
πολλές αναπτυγμένες χώρες σύγχρονες προσεγγίσεις για το θέμα αυτό.
2) Απαιτούμε δίκαια φορολογικά μέτρα που να αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες συνθήκες του
επαγγέλματος. Δαπάνες για συμμετοχή σε συνέδρια, βιβλία, συνδρομές σε επιστημονικά
περιοδικά, εσωτερικές μετακινήσεις κλπ πρέπει να εκπίπτουν από το εισόδημα αφού αποτελούν
ουσιαστικές δαπάνες για την άσκηση του επαγγέλματός μας.
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Τέλος, ζητάμε να ανοίξει το τεράστιο θέμα του στρατηγικού επανασχεδιασμού της Ανώτατης
Εκπαίδευσης, και ειδικά της Πανεπιστημιακής. Αποτελεί κοινό μυστικό στους παροικούντες
τόσο το δυσανάλογο του πλήθους των Ιδρυμάτων όσο και το μεγάλο ποιοτικό έλλειμμα στο
σχεδιασμό του όλου συστήματος.

Εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας έναντι της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, η
οποία αρνείται συστηματικά να συζητήσει με την Ομοσπονδία την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί
στα Πανεπιστήμια και τις αναγκαίες θεσμικές και άλλες αλλαγές που επιβάλλονται. Πέρασαν σχεδόν 4
μήνες και δεν υπάρχει ούτε στοιχειώδης ενημέρωση από την πλευρά του Υπουργείου για όλο το
φάσμα των ιδιαίτερα επειγόντων θεμάτων που μας αφορούν.
Για όλα τα παραπάνω η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ εκτιμώντας ότι βρισκόμαστε στην αρχή
μιας πρωτοφανούς, βαθειάς κρίσης μακράς διαρκείας, και θεωρώντας ότι απαιτείται προσεκτικός και
συστηματικός σχεδιασμός ευρύτατης αποδοχής, αποφασίζει τα ακόλουθα:
Ι) Καλεί τους Συλλόγους μελών ΔΕΠ να προχωρήσουν άμεσα, σε σύγκλιση Γενικών Συνελεύσεων με
θέμα τη στάση των πανεπιστημιακών δασκάλων απέναντι στα μέτρα που έχει ανακοινώσει η
κυβέρνηση. Ζητούμε να καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια από την πλευρά των Δ.Σ. των
Συλλόγων, ώστε να πραγματοποιηθούν Γενικές Συνελεύσεις μεγάλης μαζικότητας, μέσα από τις οποίες
θα αποτυπωθούν οι ενδεχόμενες διαθέσεις της μεγάλης πλειοψηφίας των συναδέλφων για δυναμικές,
απεργιακές κινητοποιήσεις.
ΙΙ) Δημιουργεί άμεσα τις αναγκαίες υποδομές ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια ηλεκτρονικής
διαβούλευσης μεταξύ όλων των συναδέλφων για τα κεντρικά πανεπιστημιακά θέματα κατά τρόπο
αξιόπιστο, διαφανή και με πλήρη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.
ΙΙΙ) Καλεί διευρυμένη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής το συντομότερο δυνατόν,
συμμετοχή των Προέδρων όλων των Συλλόγων μελών ΔΕΠ.

με τη

ΙV) Δημιουργεί κοινό μέτωπο αγώνα κατ’ αρχάς με τους Ερευνητές και στη συνέχεια και με άλλες
επιστημονικές ενώσεις και ομοσπονδίες από το χώρο της παιδείας και των επιστημόνων για κοινές
θέσεις και δράσεις στα θέματα Παιδείας και Έρευνας.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.
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