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Προς την Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr
και
προς τον Υπουργό Οικονομικών,
Κύριο Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
Νίκης 5-7, 101 80, ΑΘΗΝΑ, minister@mnec.gr
Θέμα: Ενιαίο μισθολόγιο και Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι
Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,
Επικοινωνούμε μαζί σας λόγω των δημοσιευμάτων που παρουσιάζονται πλέον πολύ συχνά
στον καθημερινό τύπο επί των σχεδιαζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών περικοπών στα
επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων και συγκεκριμένα επειδή, σύμφωνα με ανεπίσημες
πληροφορίες, ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει και τα επιδόματα του μισθολογίου των
πανεπιστημιακών δασκάλων.
Σημειώνουμε εδώ ότι το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ, εδώ και δεκαπέντε χρόνια - λόγω φαύλων
πολιτικών πρακτικών - διαρθρώνεται, ακόμα και μετά τις πρόσφατες περικοπές επιδομάτων, σε
ποσοστό περίπου 40% στη βάση επιδομάτων (αν δε συνυπολογισθούν τριετίες και
οικογενειακά επιδόματα, ο βασικός μισθός σε πολλές περιπτώσεις είναι κάτω από το 45% του
συνολικού μισθού). Μια κατάσταση για την οποία διαχρονικά οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι
δικαίως διαμαρτύρονται, ειδικά επειδή τα περισσότερα επιδόματα αφορούν τομείς
δραστηριότητας που αποτελούν τον πυρήνα της επαγγελματικής ενασχόλησής τους, όπως για
παράδειγμα το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και το επίδομα έρευνας. Υπενθυμίζουμε ότι
ο βασικός μισθός των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων παραμένει αμετάβλητος από το 2004επομένως στην πράξη βαίνει συνεχώς μειούμενος. Έτσι, τα μέλη ΔΕΠ αποτελούν τον μοναδικό
κλάδο επιστημόνων δημόσιων λειτουργών, που αμείβεται ακόμα με το ειδικό μισθολόγιο
του 1998. Ως αποτέλεσμα, τα τελευταία χρόνια έχουμε υποστεί, σωρευτικά, μείωση των
αποδοχών μας σε πραγματικούς όρους άνω του 30%. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα νέων
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επιστημόνων που μόλις έχουν αποφοιτήσει -ίσως με ένα πρώτο μεταπτυχιακό τίτλο- και οι
οποίοι προσλαμβάνονται σε τμήματα του υπόλοιπου δημόσιου τομέα με πραγματικό μισθό ο
οποίος φθάνει (ίσως και ξεπερνά) το μισθό συναδέλφων καθηγητών της πρώτης βαθμίδας με
υπερεικοσαετή προϋπηρεσία. Αυτό μάλιστα συμβαίνει σε μια εποχή κατά την οποία, όπως
είναι γενικά αποδεκτό, το σώμα των πανεπιστημιακών δασκάλων συγκεντρώνει το καλύτερο
επιστημονικό δυναμικό από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Είναι φανερό ότι αν στόχος της
Πολιτείας, όπως δημόσια διακηρύσσεται, είναι πράγματι να συγκρατήσει αλλά και να
προσελκύσει ακόμη περισσότερο ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλών διεθνών προδιαγραφών
στα Δημόσια Πανεπιστήμια, αυτή η απαράδεκτη μισθολογική κατάσταση πρέπει να διορθωθεί.
Για την Ομοσπονδία μας το θέμα αυτό αποτελεί κεντρικό σημείο κάθετης σύγκρουσης και
αδιαπραγμάτευτη γραμμή μη περαιτέρω υποχώρησης. Για τον λόγο αυτό και επειδή
θεωρούμε σημαντική και στρατηγικής σημασίας για τον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο - ειδικά
στις σημερινές συνθήκες - τη σοβαρή ενασχόληση της Πολιτείας με την επίλυση των δίκαιων
οικονομικών αιτημάτων των πανεπιστημιακών δασκάλων, σας καλούμε να προβείτε α) στην
άμεση έναρξη διαλόγου μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και
των Ομοσπονδιών διδασκόντων και ερευνητών του χώρου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
για ένα νέο ειδικό μισθολόγιο στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης των επιδομάτων στο
βασικό μισθό και β) στη δέσμευση της Πολιτείας με κάποιας μορφής συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα ότι μόλις οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες το επιτρέψουν, θα
υπάρξουν αυξήσεις στους μισθούς των πανεπιστημιακών δασκάλων, που να αποκαθιστούν
τη μισθολογική τους ισορροπία με άλλους κλάδους δημόσιων λειτουργών.
Η ΠΟΣΔΕΠ αναγνωρίζει την ανάγκη δημοσιονομικής εξυγίανσης, και θα υποστηρίξει κάθε
σοβαρή προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό, την εκλογίκευση και τη συνολική αναδιάρθρωση
του κράτους με διαδικασίες αξιοκρατίας, αξιολόγησης, διαφάνειας και ουσιαστικής
λογοδοσίας. Δεν συμφωνεί όμως με τις σπασμωδικές περικοπές χωρίς κριτήρια και χωρίς τη
στοιχειώδη αίσθηση του δικαίου.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
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