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ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Η στάση της Ομοσπονδίας μπροστά στην οικονομική κρίση της χώρας και τις συνέπειες
στην ήδη έντονα βεβαρημένη μισθολογική κατάσταση των Πανεπιστημιακών Δασκάλων.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ εκτιμώντας την περιρρέουσα ατμόσφαιρα φημών,
σχεδίων, ανακοινώσεων σχετικά με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης για το φορολογικό
νομοσχέδιο και την εφαρμογή του συμφώνου σταθερότητας διαπιστώνει ότι:
Είναι γεγονός πέραν κάθε αμφισβήτησης ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας κινείται
σε δραματικά επίπεδα. Η κατάσταση αυτή οφείλεται εν μέρει στη διεθνή οικονομική κρίση, αλλά
θεωρούμε -και αυτό δείχνουν πέραν κάθε αμφισβήτησης τα διαθέσιμα στοιχεία- ότι η κρίση στη
χώρα μας οφείλεται κυρίως σε εσωτερικούς δομικούς παράγοντες. Παράγοντες οι οποίοι έχουν
πολιτικό, οικονομικό αλλά και κοινωνικό χαρακτήρα και η παρουσία των οποίων εκτείνεται
χρονικά αρκετές δεκαετίες στο παρελθόν. Τα τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα και οι λοιπές
υστερήσεις 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 που πέρασαν.
Τοποθετούμενοι απέναντι στην κρίση που βιώνει σήμερα η χώρα μας, νοιώθουμε την
ευθύνη και την ανάγκη:
Α) Να δηλώσουμε ότι απαιτούνται ριζικές δράσεις και μέτρα για τον εκσυγχρονισμό, την
εκλογίκευση και τη συνολική αναδιάρθρωση του κράτους με διαδικασίες αξιοκρατίας,
αξιολόγησης, διαφάνειας και ουσιαστικής λογοδοσίας με στόχο την αλλαγή του πολιτικού
συστήματος που μας οδήγησε στη βαθειά κρίση (Κυβέρνηση, Κοινοβούλιο, Κόμματα, Συνδικάτα,
Δικαστικό Σώμα και ΜΜΕ).
Β) Το πρότυπό του Ακαδημαϊκού Δάσκαλου που υπερασπιζόμαστε και προωθούμε είναι αυτό του
Δημόσιου Λειτουργού που υπηρετεί με εντιμότητα, εργατικότητα, αφοσίωση και έμπνευση το
δημόσιο συμφέρον, και αγωνίζεται για την επικράτηση μιας απαιτητικής δεοντολογίας και
επαγγελματικής ηθικής στο Πανεπιστήμιο. Αυτό το πρότυπο θέλουμε να προβάλλουμε στην
ελληνική κοινωνία ειδικά μέσα στις σημερινές αντίξοες συνθήκες.
Στη συνέχεια και για μια ακόμα φορά συνοπτικά παρουσιάζουμε τη δραματική
οικονομική κατάσταση, στην οποία βρίσκονται σήμερα οι συνάδελφοί πανεπιστημιακοί δάσκαλοι:
Ι) Το μισθολόγιο άλλων κλάδων επιστημόνων δημόσιων λειτουργών (δικαστικοί, γιατροί ΕΣΥ,
στρατιωτικοί) αναμορφώθηκε μέσα στη διετία 2008-2009 με αυξήσεις που κυμαίνονται από 25%
(στρατιωτικοί) έως 99% (δικαστικοί), υπολογιζόμενες επί του βασικού μισθού, που ίσχυε προ
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του 2004. Στην πράξη την τελευταία 6ετία έχουμε πραγματική μείωση συνολικών αποδοχών,
σωρευτικά της τάξης του 15%!!! Έτσι, τα μέλη ΔΕΠ αποτελούν τον μοναδικό κλάδο
επιστημόνων δημόσιων λειτουργών, που αμείβεται ακόμη με το ειδικό μισθολόγιο του 1997.
Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι, για παράδειγμα, ο σημερινός βασικός μισθός ενός
πρωτοδίκη να είναι 2027 €, ενώ ενός Λέκτορα 1055 €. Θα πρέπει λοιπόν η Πολιτεία να λάβει
σοβαρά υπόψη ότι όλα αυτά που σήμερα απαιτεί από τους εργαζόμενους στον ευρύτερο
Δημόσιο τομέα, οι Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι τα έχουν προκαταβάλει την τελευταία 6ετία και με το παραπάνω.
ΙΙ) ) Σημειώνουμε εδώ ότι το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ, εδώ και δεκαπέντε χρόνια -λόγω
φαύλων πρακτικών- αποτελείται κατά 50% από επιδόματα (πέραν των τριετιών και των
οικογενειακών επιδομάτων) μια κατάσταση για την οποία διαχρονικά οι πανεπιστημιακοί
δάσκαλοι δικαίως διαμαρτύρονται, ειδικά επειδή τα περισσότερα επιδόματα αφορούν τομείς
δραστηριότητας, που συνδέονται άμεσα με τον πυρήνα της επαγγελματικής ενασχόλησής μας,
όπως για παράδειγμα τα επιδόματα διδακτικής προετοιμασίας και έρευνας.
ΙΙΙ) 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 και ενώ τα μέλη ΔΕΠ τα τελευταία χρόνια έχουν κληθεί να αναλάβουν
επιπρόσθετο έργο τόσο σε διοικητικό όσο και διδακτικό με την ανεξέλεγκτη αύξηση του αριθμού
των εισακτέων. Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι τα μέλη ΔΕΠ έχουν κληθεί τα τελευταία χρόνια, με
τον μισθό τους μειούμενο, να παρέχουν πολλαπλάσιο έργο, υποστηρίζοντας τη λειτουργία των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τα τελευταία συνιστούν σχεδόν άλλο ένα
Πανεπιστήμιο μέσα στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα ειδικών απαιτήσεων.
ΙV) Η κατάσταση αυτή εκτός των άλλων έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο θέμα της
συγκράτησης όσο και στο θέμα της προσέλκυσης ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλών διεθνών
προδιαγραφών στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτά δε συμβαίνουν σε μια εποχή που αποτελεί
κοινή συνείδηση –τουλάχιστον στις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου- ότι το πανεπιστημιακό
σύστημα και τα στελέχη του αποτελούν έναν από τους κύριους συντελεστές της οικονομικής και
κοινωνικής ανάπτυξης.
Παρόλο που οι Πανεπιστημιακοί δεν είμαστε εκείνοι που συμμετείχαν στη διαχείριση των
κρατικών υποθέσεων και δεν ευθυνόμαστε για την σημερινή κατάσταση της Χώρας, εντούτοις
είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλουμε μαζί με το σύνολο του ελληνικού λαού για την
αντιμετώπιση της. Για την συμβολή μας όμως αυτή, έχουμε να δηλώσουμε τα ακόλουθα:
1. Αναγνώριση από την κυβέρνηση ότι οι αποδοχές μας βρίσκονται σήμερα σε χαμηλό
επίπεδο χωρίς βελτίωση τα τελευταία χρόνια και ότι τα διάφορα επιδόματα που κακώς
αποτελούν 40-50% των αποδοχών μας είναι αναπόσπαστο μέρος των αποδοχών μας.
2. Ζητούμε χρονοδιάγραμμα ένταξης των επιδομάτων αυτών στους βασικούς μισθούς και
αποκατάσταση σε εκείνο το χρόνο όποιας ενδεχόμενης μείωσης υποστούμε.
3. Όποια απώλεια του εισοδήματος μας τώρα να είναι πρόσκαιρη και η αποκατάσταση της
να συνδεθεί με την βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών. Με τη μορφή ειδικής
πρόσθετης αμοιβής για κάθε μονάδα μείωσης του ελλείμματος σε ετήσια βάση.
Συμφωνούμε να δανείσουμε την κυβέρνηση όχι να μειωθούν οι αποδοχές μας
4. Σε καμιά περίπτωση να μη θιγούν με τις όποιες περικοπές οι συντάξιμες αποδοχές μας.
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5. 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 επαγγέλματος μας.
6. Η μείωση 10% των λειτουργικών δαπανών δεν είναι δυνατόν να ισχύσει αδιακρίτως σε
όλα ΑΕΙ. Είναι απαραίτητο να μειωθούν άχρηστες δαπάνες με τη χρήση των νέων
τεχνολογιών και την απλούστευση διαδικασιών και με τη χρήση συστημάτων
παρακολούθησης. Κάθε ίδρυμα στο πλαίσιο του προγραμματισμού του πρέπει να
ρυθμίσει ορθολογικά και να παρακολουθεί αποτελεσματικά τις δαπάνες του.
7. Δεν πρόκειται να δεχτούμε να υποστούμε για άλλη μια φορά μείωση των αποδοχών μας
με μέτρα σταθερού χαρακτήρα. Απαιτούμε την υπογραφή ενός συμβολαίου τιμής με
συγκεκριμένες δεσμεύσεις και μέτρα αποκλειστικά πρόσκαιρου χαρακτήρα.
Απαιτούμε ειλικρινή και άμεσο διάλογο. Στα πλαίσια αυτά απαιτούμε ΑΜΕΣΗ συνάντηση
τόσο με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, όσο και με το Υπουργείο
Οικονομικών. Θέλουμε να είμαστε σαφείς και κατηγορηματικοί ότι στην περίπτωση μη
πραγματοποίησης σε εύλογο χρόνο μιας συνάντησης των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας και της
Πολιτικής Ηγεσίας των δύο Υπουργείων, και σε περίπτωση που δεν υπάρξει δέσμευση για τα
ζητήματα, που θέτουμε είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε κλιμακούμενες
κινητοποιήσεις αμέσως μετά το Πάσχα, οι οποίες δεν αποκλείεται να καταλήξουν και σε απεργία
διαρκείας. Η υπομονή των συναδέλφων πανεπιστημιακών δασκάλων εξαντλείται ταχύτατα.
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