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Θέμα: Η θέση του Προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ για τη χρηματοδότηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της
Έρευνας και τις αποδοχές των πανεπιστημιακών δασκάλων.
Η διαρκής αδιαφορία των Κυβερνήσεων και των Υπουργών Παιδείας για το Ειδικό Μισθολόγιο των
πανεπιστημιακών, που ήταν αμετάβλητο από το 2004 ενώ τα άλλα ειδικά μισθολόγια είχαν το 2008-9
αυξήσεις από 25 έως 100%, κορυφώθηκε με την έγκριση και ψήφιση νέων μεγάλων μειώσεων στις
αποδοχές μας. Η μεσοσταθμική μείωση του 17,5% έρχεται σε συνέχεια ήδη μεγάλων μειώσεων της
τάξης του 25% στους μισθούς μας από το 2009 και η συνολική μείωση των ετήσιων καθαρών
αποδοχών μας ξεπερνά το 40%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις πλησιάζει το 50%. Η καθιέρωση νέων
ειδικών μισθολογίων, με αυθαίρετες περικοπές και χωρίς αξιολογικά κριτήρια για τα ειδικά προσόντα
και καθήκοντα των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, διατηρεί τις αποδοχές πρωτοβάθμιου
καθηγητή πανεπιστημίου κάτω από αυτές νεοδιόριστου πρωτοδίκη. Η άδικη αντιμετώπιση της
Πολιτείας σηματοδοτεί την πλήρη απαξίωση των πανεπιστημιακών δασκάλων και αποτελεί ισχυρό
πλήγμα στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, καθώς ταυτόχρονα:
850 νέοι επιστήμονες, που έχουν εκλεγεί τα τελευταία τρία χρόνια σε θέσεις ΔΕΠ, περιμένουν
το διορισμό τους, χωρίς ελπίδα να εγκριθεί στο ορατό μέλλον,
οι περικοπές των κονδυλίων για λειτουργικές δαπάνες, δημόσιες επενδύσεις και φοιτητική
μέριμνα, του νέου προϋπολογισμού του 2013, που φτάνουν στο 50% δαπανών του 2009,
καθιστούν άκρως προβληματική έως αδύνατη την ομαλή λειτουργία των Πανεπιστημίων,
ανεξέλεγκτες διαστάσεις παίρνει πλέον η φυγή ικανών συναδέλφων όλων των βαθμίδων και
νέων επιστημόνων σε ιδρύματα της αλλοδαπής (brain drain).
Όλα τα ανωτέρω έρχονται τη στιγμή που περισσότερο από ποτέ και ειδικά στην Ελλάδα της κρίσης, η
επένδυση στη γνώση, στην έρευνα και στο ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό αποτελεί βασική
προϋπόθεση για μια νέα αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας στο πλαίσιο του νέου διεθνούς
καταμερισμού εργασίας.
Παράλληλα οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι οι πανεπιστημιακοί λειτουργοί στη συντριπτική τους
πλειοψηφία επιδεικνύουν υψηλό αίσθημα ευθύνης στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους απέναντι
στους φοιτητές τους αλλά και στην κοινωνία. Διαβεβαιώνουμε δε τη δεινοπαθούσα ελληνική
οικογένεια, ότι –σε αντίθεση με άλλες ομάδες λειτουργών του δημοσίου- εμείς όχι μόνο δεν «…
εγκαταλείπουμε την ‘έδρα’ σε χρόνο αντίστοιχο της περικοπής των αμοιβών μας (!)», αλλά
εντείνουμε τις προσπάθειές μας σε όλες τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες, προκειμένου να
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αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της κρίσης και να αποτρέψουμε την κατάρρευση του
Πανεπιστημίου και της κοινωνίας.
Για πολλοστή φορά:
Ζητάμε άμεση ενεργοποίηση της τριμερούς Επιτροπής για το Ειδικό Μισθολόγιο των
λειτουργών της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας που ορίστηκε τον Ιανουάριο του 2011
με εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και των Ομοσπονδιών.
Ζητάμε τη διαμόρφωση ενός ενιαίου ειδικού μισθολογίου για όλους τους λειτουργούς του
Δημοσίου με βάση τα προσόντα και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και καθήκοντα του έργου που
επιτελούν, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού.
Ζητάμε από τον Υπουργό Παιδείας να ενεργοποιήσει τις αντίστοιχες μονάδες –Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Ειδική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Πόρων- ώστε να
αυξηθεί σημαντικά και στο συντομότερο δυνατό χρόνο η απαράδεκτα χαμηλή απορρόφηση
πόρων για ερευνητικά προγράμματα, τα οποία εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας σε χιλιάδες
νέους επιστήμονες.
Τέλος, επειδή η ελληνική κυβέρνηση αδυνατεί να αντιληφθεί τις τραγικές συνέπειες, που θα
επιφέρουν σε εθνικό επίπεδο οι πρόσθετες απαράδεκτα μεγάλες περικοπές στις απολαβές μας,
προτιθέμεθα ως Ομοσπονδία να προχωρήσουμε άμεσα στη διερεύνηση των δυνατών δικαστικών
ενεργειών που πρέπει να γίνουν τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να
διασφαλισθούν οι ελάχιστες εκείνες απολαβές, που αναλογούν στο λειτούργημα του
πανεπιστημιακού δασκάλου, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του άρθρου 16, παρ. 5 του
Ελληνικού Συντάγματος, που χαρακτηρίζει τους πανεπιστημιακούς καθηγητές ως δημόσιους
λειτουργούς και τους περιβάλλει με ιδιαίτερες εγγυήσεις ανεξαρτησίας. Λόγω της ιδιαίτερης
σπουδαιότητάς του, το θέμα αυτό θα τεθεί στην 9η Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της
ΠΟΣΔΕΠ της 4ης Δεκεμβρίου 2012.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

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

1

