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Η θέση μας για τα μισθολογικά του κλάδου μας
στημ τρέχουσα συγκυρία
Τν Δ.Σ. ηνπ ΕΣΔΕΠ απνθάζηζε νκόθσλα ζηηο 2 Δεθεκβξίνπ 2009 ηα εμήο:
«Η δηεζλήο θξίζε, νη ζηξεβιώζεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ην πςειό δεκόζην ρξένο
θαη ην δηνγθσκέλν έιιεηκκα ζπλζέηνπλ κηα εμαηξεηηθά δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία.
Σηηο ζπλζήθεο απηέο, αλεμάξηεηα από ηελ αλαδήηεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ
επζύλνληαη γηα ηηο δπζκελείο εμειίμεηο, νηθνλνκηθά αηηήκαηα κπνξεί λα θαίλνληαη
ππεξβνιηθά. Όκσο νη παλεπηζηεκηαθνί απνηεινύλ, αδηθαηνιόγεηα αιιά όρη
αλεμήγεηα, ηε κόλε από ηηο κεγάιεο θαηεγνξίεο θξαηηθώλ ιεηηνπξγώλ πνπ ακείβεηαη
αθόκε κε ην εηδηθό κηζζνιόγην ηνπ 2004. Τν κηζζνιόγην ησλ άιισλ θαηεγνξηώλ
(δηθαζηηθνί, γηαηξνί, ζηξαηησηηθνί) αλαπξνζαξκόζηεθε ηνπο ηειεπηαίνπο 16 κήλεο.
Αλάινγε αλαπξνζαξκνγή πξέπεη λα γίλεη ην ζπληνκόηεξν ζην κηζζνιόγην ησλ
παλεπηζηεκηαθώλ. Παξάιιεια δηεθδηθνύκε: (α) ελζσκάησζε ησλ επηδνκάησλ ζην
κηζζό, (β) πιήξε θαη απνθιεηζηηθή απαζρόιεζε κε ακνηβέο αληίζηνηρεο ησλ
δηθαζηηθώλ.»
Πάγηα ζέζε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Σπκπαξάηαμεο είλαη ε εμνκνίσζε ησλ απνδνρώλ
καο κε απηέο ησλ δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ, όηαλ ε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο
ρώξαο ην επηηξέςεη, επεηδή πηζηεύνπκε όηη ε ζέζε απηή βάδεη ηελ νπζία ηνπ ξόινπ
καο ζην θέληξν ηεο ζπδήηεζεο. Σηελ παξνύζα ζπγθπξία, σζηόζν, όπνπ απηό πνπ
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δηαθπβεύεηαη είλαη ε ζπλερήο θαη απξόζθνπηε θαηαβνιή ηνπ
κηζζνύ καο εμ αηηίαο ηεο νξηαθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη
δεκνζηνλνκηθά ε ρώξα, ην δήηεκα ησλ κηζζνινγηθώλ καο δηεθδηθήζεσλ είλαη
νπηνπηθό λα ηίζεηαη ζαλ απαίτηση, όηαλ είλαη βέβαην πσο κεγάιεο θαηεγνξίεο
εξγαδνκέλσλ κε ζπκβάζεηο έξγνπ ζην Δεκόζην ζα βξεζνύλ ζύληνκα ζηελ αλεξγία.
Τίζεηαη, όκσο, ζαλ άμυνα ζηηο ζρεδηαδόκελεο πεξηθνπέο κηζζώλ θαη ζπληάμεσλ πνπ
γίλνληαη γηα λα πεξηνξηζζεί ην έιιεηκκα πνπ κε απαγνξεπηηθό θόζηνο θαηαθέξλεη λα
ρξεκαηνδνηεί ε ρώξα καο. Οη πεξηθνπέο απηέο δελ κπνξεί λα είλαη γεληθεπκέλεο θαη
δελ πξέπεη λα επηβιεζνύλ κε κεραληζηηθό ηξόπν.
Ο ΕΣΔΕΠ, κε κηα αμηόινγε κειέηε πνπ εθπόλεζε ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Δ.Σ., ε νπνία
ελζσκαηώζεθε ζηελ παξαπάλσ απόθαζε θαη αμηνπνηήζεθε θαη από ηελ ΠΟΣΔΕΠ,
θαηέδεημε πσο ν θιάδνο καο είλαη θαηαθαλώο αδηθεκέλνο ζε ζρέζε κε ηηο απμήζεηο
ζηηο απνδνρέο πνπ έρνπλ ιάβεη νη νκνηαγείο θιάδνη ησλ δηθαζηηθώλ, ησλ
ζηξαηησηηθώλ θαη ησλ γηαηξώλ ηνπ ΕΣΥ.
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Αλ κάιηζηα ιάβνπκε ππόςε πσο νη απνδνρέο καο είλαη ζε κεγάιν βαζκό
επηδνκαηηθέο, πνπ επηπιένλ δελ εθθεύγνπλ ηεο θνξνιόγεζεο, ζα αληηιεθζνύκε πσο
ην λα ζρεδηάδεηαη ζήκεξα κείσζε ησλ απνδνρώλ καο παξαβηάδεη έηη πεξαηηέξσ ηελ
ζηνηρεησδώο ηζόηηκε κεηαρείξηζε ησλ αλσηέξσ θξαηηθώλ ιεηηνπξγώλ.
Η δε ζύγθξηζε ησλ απνδνρώλ καο κε απηέο ησλ ζπλαδέιθσλ καο νπνηαζδήπνηε
άιιεο επξσπατθήο ρώξαο πνπ βξίζθεηαη ζε παξόκνηα δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε κε
ηε δηθή καο, θαζηζηά άδηθν θαη από απηή ηελ άπνςε νπνηνλδήπνηε ζρεδηαζκό
πεξηθνπώλ ησλ δηθώλ καο κηζζώλ.
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, είκαζηε αληίζεηνη ζε νπνηαδήπνηε πεξηθνπή ζηηο
απνδνρέο ηωλ Παλεπηζηεκηαθώλ, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θη αλ ζρεδηάδεηαη λα
επηβιεζεί. Αθόκε θαη ηνύηε ηε ζηηγκή, όκωο, ζεωξνύκε απνιύηωο
επηβεβιεκέλε ηελ έληαμε ηωλ επηδνκάηωλ έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο ζην
βαζηθό καο κηζζό. Δελ λνείηαη ε έξεπλα θαη ε δηδαζθαιία λα ακείβνληαη κε
επηδόκαηα, ηε ζηηγκή πνπ είλαη ε θύξηα απαζρόιεζε θαη ν ιόγνο ύπαξμήο καο
ζην Παλεπηζηήκην, ηδηαίηεξα όζωλ είκαζηε πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο
απαζρόιεζεο. Κάπνηα ζηηγκή, ζα πξέπεη επηηέινπο ηα αηηήκαηα ηωλ
εξγαδνκέλωλ λα εμεηάδνληαη κε θξηηήξηα νπζίαο θαη θνηλήο ινγηθήο θαη όρη κε
ην πόζν εθβηαζηηθή πίεζε κπνξνύλ λ’ αζθήζνπλ ζηελ πιάηε ηωλ ζπκπνιηηώλ
ηνπο.
Σην ζεκείν απηό, νθείινπκε λα παξαηεξήζνπκε θαη ηα αθόινπζα:
Δελ πηζηεύνπκε όηη ζηελ παξνύζα ζπγθπξία ε Παλεπηζηεκηαθή Κνηλόηεηα πξέπεη
λα πξνβάιεη ηα θαηά ηα άιια δίθαηα αηηήκαηά ηεο κε ηξόπν δπλακηθό, όπσο γηα
παξάδεηγκα κε ην λα ζπκκεηάζρεη ζε απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο. Καη’ αξράο, δηόηη –
γεληθώο – νη απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ θιάδνπ καο έρνπλ θέξεη, θαη κάιηζηα ζην
πξόζθαην παξειζόλ, ηα αληίζεηα αθξηβώο από ηα επηδησθόκελα απνηειέζκαηα,
πξνθαιώληαο αλεπαλόξζσηε βιάβε ζηελ αμηνπηζηία καο ζηα κάηηα ηεο ειιεληθήο
θνηλσλίαο. Δελ είλαη ηπραίν πνπ – ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο νκνηαγείο θιάδνπο ησλ
θξαηηθώλ ιεηηνπξγώλ – νη απνδνρέο καο έρνπλ θαζεισζεί ζε ηέηνην βαζκό. Εηδηθά,
όκσο, ζηελ παξνύζα ζπγθπξία, ζα πξέπεη λα δηαρσξίζνπκε ηε ζέζε καο από ηηο
ζθιεξέο εθείλεο ζπληερληαθέο ζπγθξνύζεηο, πνπ κε βάζε ηε ινγηθή ηνπ εθβηαζκνύ ζε
βάξνο ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ, ππνζάιπνπλ ηε λννηξνπία ηνπ “όπνηνο κπνξεί,
επηβάιιεη ηνπο όξνπο ηνπ”.
Αληίζεηα, πηζηεύνπκε όηη ζε ηνύηε ηε ζπγθπξία νη Παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη ζα
πξέπεη λα δηαδξακαηίζνπκε ην ξόιν ηεο θσηηζκέλεο εθείλεο ειίη πνπ ηόζν έρεη
αλάγθε ε ρώξα καο γηα λα βγεη από ην αδηέμνδν πξαθηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξώλ πνπ
ηελ νδήγεζαλ ζηα όξηα ηεο πηώρεπζεο. Αο κελ ζπαηαιήζνπκε ηελ θξίζε απηή,
γηλόκελνη κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ άκεζα αληηκεησπίδεη ε ρώξα.
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