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Προσ τον Διευκυντι του ΒΗΜΑΤΟΣ
Κφριο Αντώνη Β. Καρακοφςη
Αξιότιμε κφριε Διευκυντά,
Με μεγάλθ ζκπλθξθ διάβαςα ςτο ζνκετο «Ανάπτυξθ» του χκεςινοφ ζντυπου “Βιματοσ τθσ Κυριακισ” τθσ 12θσ
Φεβρουαρίου 2012 (ςελ. 3), τισ τελευταίεσ γραμμζσ του άρκρου, που υπογράφει ο ςυνεργάτθσ ςασ κ. Αργφρθσ
Παπαςτάκθσ με τίτλο «Μαχαίρι ςτα ειδικά μιςκολόγια». Γράφει ο κ. Παπαςτάκθσ:
"……. Τα ειδικά μιςθολόγια αφοροφν περίπου 195,000 εργαηόμενουσ ςτο Δθμόςιο: 156,000 ζνςτολουσ με μζςεσ μθνιαίεσ
αποδοχζσ 2,000 ευρώ. 22,400 γιατροφσ με μζςεσ μθνιαίεσ αποδοχζσ 5,000 ευρώ. 11,920 καθηγητζσ πανεπιςτημίου με
μζςεσ μηνιαίεσ αποδοχζσ 5,000 ευρώ (!!!). 4,215 δικαςτικοφσ με μζςεσ μθνιαίεσ αποδοχζσ 6,270 ευρώ. 885 διπλωμάτεσ με
μζςεσ μθνιαίεσ αποδοχζσ 6,500 ευρώ. Κλθρικοφσ με μζςεσ μθνιαίεσ αποδοχζσ 4,540 ευρώ. ………"

Εισ απάντθςθ των ανωτζρω ανακριβϊν πλθροφοριϊν που ανζφερε ο κ. Παπαςτάκθσ ςασ διαβιβάηουμε τθν
πρόςφατα αποςταλκείςα Ανοικτή Επιςτολή ςτον Πρωθυπουργό καθηγητή Λουκά Παπαδήμο (Βλζπε,
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&Itemid=123). τθν επιςτολι αυτι με τθ βοικεια και
διαγραμμάτων φαίνεται με απόλυτθ ςαφινεια θ δραματικι κατάςταςθ, ςτθν οποία βρίςκεται το ςφνολο των
πανεπιςτθμιακϊν εδϊ και αρκετά χρόνια. ε αντίκεςθ με τθν εξζλιξθ των άλλων ειδικϊν μιςκολογίων, όπου
παρατθρθκικαν αυξιςεισ ακόμα και τθσ τάξθσ του 100% , οι Πανεπιςτθμιακοί αμειβόμαςτε ακόμθ με βάςθ το
μιςκολόγιο του 2004 κακϊσ δεν ζχει δοκεί ζκτοτε καμία αφξθςθ. Αντίκετα, όπωσ ςυνζβθ άλλωςτε ςτουσ
περιςςότερουσ κλάδουσ, κατά τα τελευταία χρόνια ζχουμε υποςτεί δραςτικζσ περικοπζσ ςτισ αποδοχζσ μασ.
Θα ςασ αναφζρω ενδεικτικά ότι ςιμερα οι μθνιαίεσ κακαρζσ αποδοχζσ μου δεν υπερβαίνουν τισ 2.500 ευρϊ,
όντασ Πρωτοβάκμιοσ Κακθγθτισ και ζχοντασ υπθρετιςει το Πανεπιςτιμιο πάνω από 3 δεκαετίεσ. Πωσ είναι
λοιπόν δυνατόν ο ςυνεργάτθσ ςασ να ςυμπεραίνει ότι οι « …. καθηγητζσ πανεπιςτημίου με μζςεσ μηνιαίεσ
αποδοχζσ 5,000 ευρώ ….»; Όταν μάλιςτα οι ςυνάδελφοι των κατωτζρων βακμίδων ζχουν πολφ χαμθλότερεσ
μθνιαίεσ αποδοχζσ -ο μιςκόσ του Λζκτορα είναι περί τα 1,000 ευρϊ κακαρά και κάτω από 2,000 μεικτά, του
Επίκουρου Κακθγθτι περί τα 1,400 κακαρά και 2,000 μεικτά. θμειϊςτε ότι οι Λζκτορεσ και οι Επίκουροι
αποτελοφν τθν πλειοψθφία των περίπου 10,000 Πανεπιςτθμιακϊν.
Ενόψει τθσ ςυηιτθςθσ που από ζτουσ ηθτοφμε να ξεκινιςει για τθν αναμόρφωςθ του μιςκολογίου μασ και τθσ
πρόβλεψθσ για περικοπι 10% ςτα ειδικά μιςκολόγια, κζλω να ελπίηω ότι το δθμοςίευμα αποτελεί αβλεψία και
δεν προετοιμάηει το ζδαφοσ για οριηόντιεσ περικοπζσ, ςτθ λογικι των παράλογων και πολιτικά άτολμων
οικονομικϊν αποφάςεων και των δφο Κυβερνιςεων τθσ τελευταίασ διετίασ, και ότι το υλικό που ςασ διαβιβάηω
κα δθμοςιευκεί ςε κζςθ αντίςτοιχθ αυτισ που είχε το άρκρο του ςυνεργάτθ ςασ.
Με εκτίμθςθ,
Νικόλαοσ Μ. ταυρακάκθσ, Κακθγθτισ Ε.Μ.Π., ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΟΔΕΠ
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