Πρώτη θα συζητηθεί η με αριθμό 631/12-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Κωνσταντίνου Καρτάλη
προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με τα μέλη του Διδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού
των ΤΕΙ της χώρας που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα.
Στην ερώτηση του κ. Καρτάλη θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ.
Σαχινίδης.
Το λόγο έχει ο κ. Καρτάλης για να αναπτύξει σύντομα την ερώτησή του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ
και τον κύριο Υπουργό για την παρουσία του.
Η επίκαιρη ερώτηση προέκυψε ως συνέχεια μίας άλλης ερωτήσεως
συναδέλφου, της κ. Βόζεμπεργκ, προς το Υπουργείο Οικονομικών για τους
δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν μηνιαίες αποδοχές (μεικτές) άνω των 5.000
ευρώ.
Το Υπουργείο Οικονομικών απάντησε στην ερώτηση της κ. Βόζεμπεργκ ότι
μεταξύ αυτών των κατηγοριών περιλαμβάνονται και τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ και το
εκπαιδευτικό προσωπικό των ΤΕΙ (δηλ. με μηνιαίες αποδοχές μεικτές άνω από 5.000
ευρώ) όταν συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα. Στη συνέχεια το Υπουργείο
Οικονομικών προέβη σε μία διευκρινιστική δήλωση με την οποία αποσαφήνιζε, σε
κάποιο βαθμό, ότι τα ερευνητικά προγράμματα δεν είναι μέρος της τακτικής

μισθοδοσίας αλλά είναι κάτι επιπρόσθετο έσοδο το οποίο μπορεί να έχει ένα μέλος
ΔΕΠ.
Και ως Βουλευτής και με την ιδιότητα του πανεπιστημιακού δέχθηκα πολλές
οχλήσεις από συναδέλφους, αλλά και από την ΠΟΣΔΕΠ, η οποία έστειλε μια
επιστολή όπου αποτυπώνει μια σειρά από εύλογα ερωτήματα σε σχέση με το
συγκεκριμένο θέμα, για τον απλούστατο λόγο ότι θα πρέπει, σε μια εποχή
δημοσιονομικής κρίσης και σε μια εποχή που πολλοί συμπολίτες μας διαπιστώνουν
ότι τα εισοδήματά τους έχουν μειωθεί και μειώνονται, να αποσαφηνίζεται πλήρως η
κατάσταση.
Γι’ αυτό ζήτησα από το Υπουργείο Οικονομικών να καταθέσει και να
εξηγήσει στη Βουλή των Ελλήνων ποιος είναι ο μεικτός μέσος μηνιαίος μισθός ενός
μέλους ΔΕΠ για το διάστημα 2009, 2010 και 2011, υποθέτοντας ότι το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους έχει τη δυνατότητα, εξετάζοντας τις φορολογικές δηλώσεις
ανά κατηγορία μελών ΔΕΠ, να διαπιστώσει ποιος είναι ο μέσος μηνιαίος μισθός.
Επίσης, να αποσαφηνίσει πως όταν ένα μέλος ΔΕΠ έχει ένα ερευνητικό
πρόγραμμα, αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι ο μισθός του ξεπερνά τις 5.000 ευρώ
μεικτά μηνιαίως, αλλά αντιθέτως μπορεί η συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα να
είναι αμισθί, όπως είναι η μεγάλη πλειοψηφία, και σε κάθε περίπτωση όταν
προκύπτει επιμίσθιο δεν είναι από τακτικό προϋπολογισμό.

Θεωρώντας, λοιπόν, ότι η απάντηση στην ερώτηση της κυρίας Βόζεμπεργκ
ήταν εσφαλμένη και ασαφής, κατέθεσα αυτή τη συγκεκριμένη ερώτηση και περιμένω
από τον κύριο Υπουργό τις διασαφηνίσεις του για να τοποθετηθώ εκ νέου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα μου επιτρέψει ο συνάδελφος να διαφωνήσω. Η απάντηση που είχα δώσει
στην ερώτηση της κυρίας Βόζεμπεργκ δεν ήταν ούτε εσφαλμένη ούτε ασαφής.
Δράττομαι όμως της ευκαιρίας, μια και ξαναφέρνετε το θέμα στη Βουλή, να δώσω
μία απάντηση που είναι δεόντως επεξηγηματική, πέρα απ’ αυτήν τη διευκρινιστική
δήλωση που έκανε το Υπουργείο Οικονομικών την 1η Μαρτίου 2012.
Το σύνολο των μεικτών μηνιαίων αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών ή
απολαβών των μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων και μελών επιστημονικού προσωπικού
των ΤΕΙ, τα οποία συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα των φορέων που
επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κράτος, καθώς και των ειδικών
λογαριασμών κονδυλίων έρευνας των ΑΕΙ, μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 5.000
ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με το ύψος των αμοιβών που λαμβάνουν από τη συμμετοχή
τους στα εν λόγω προγράμματα.

Θέλω να σημειώσω ότι οι προαναφερόμενες αμοιβές έχουν εξαιρεθεί από το
ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών των υπαλλήλων και λειτουργών του
δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ΟΤΑ, που προβλέπεται
στην παράγραφο 1, του άρθρου 2, του ν. 3833/2010 και το οποίο σήμερα ανέρχεται
στο ποσό των 5.856 ευρώ.
Πολύ απλά αυτό δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε οι αμοιβές του διδακτικού και
επιστημονικού προσωπικού των ΑΕΙ και ΤΕΙ υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ μηνιαίως
και αυτό είναι σίγουρο. Αν δηλαδή δεν υπήρχε η παραπομπή στην απάντηση, ότι
μπορεί να ξεπεράσει τις 5.000 μόνο για εκείνους οι οποίοι συμμετέχουν σε
ερευνητικά προγράμματα, θα δεχόμουν ότι πραγματικά δεν έδωσα τη σωστή
απάντηση.
(GK)
(1MT)
Προφανώς, όλοι όσοι είναι μέλη ΔΕΠ είτε στα Α.Ε.Ι. είτε στα Τ.Ε.Ι. και δεν
συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα, δεν θα ανήκαν σε αυτή την κατηγορία.
Θα ήθελα να αποσαφηνίσω κάτι σε αυτό το σημείο. Η ερώτηση που κατέθεσε
η συνάδελφος η κ. Βόζεμπεργκ ζητούσε να ορίσουμε ποιοι εκ του νόμου έχουν τη
δυνατότητα να έχουν απολαβές –μηνιαίες μεικτές απολαβές- οι οποίες ξεπερνούν τα
5.000 ευρώ. Είχα, λοιπόν, την υποχρέωση να προσδιορίσω όλους αυτούς.

Η διάκριση που κάνει ο νόμος αφορά τη δυνατότητα που δίνει σε κάποιον
πανεπιστημιακό, με τη συμμετοχή και την εργασία του σε κάποιο ερευνητικό
πρόγραμμα, να εισπράξει κάποια αμοιβή που πιθανόν αθροιστικά με τις υπόλοιπες
αποδοχές του να υπερβαίνει το όριο των 5.000 ευρώ.
Θα ήθελα να επισημάνω ότι ο τελικός τακτικός μισθός κάθε κλιμακίου
διαμορφώνεται από το βασικό μισθό, στον οποίο προστίθεται μια σειρά
προσαυξήσεων που είναι το χρονοεπίδομα, το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας, το
επίδομα βιβλιοθήκης και το ερευνητικό επίδομα. Και φυσικά θα ήθελα να
υπογραμμίσω ότι αναφέρομαι στις τακτικές αποδοχές, όπως αυτές προβλέπονται από
το νόμο και όχι σε οποιαδήποτε άλλη επιπλέον αμοιβή, για παράδειγμα, τη
συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κ.λπ.
Εκτιμώ πως δεν θα ήταν απόλυτα ορθό να αναφερθώ σε μέσους όρους
αποδοχών ανά βαθμίδα, καθώς τα κλιμάκια μεταξύ τους έχουν σημαντικές διαφορές.
Γι’ αυτό το λόγο θα αναφερθώ αναλυτικότερα σε μια βαθμίδα ΔΕΠ σε Α.Ε.Ι.
–σε αυτή του καθηγητή- και σε δύο περιπτώσεις: την περίπτωση του μισθού με 0 έτη
προϋπηρεσίας και στην περίπτωση του μισθού που προβλέπεται μετά από 33 έτη
υπηρεσίας που είναι και το ανώτατο μισθολογικό κλιμάκιο. Έτσι, καλύπτεται όλο το
εύρος των τριάντα τριών κλιμακίων και εκτιμώ πως παρέχεται μια καλύτερη εικόνα.
Στη δευτερολογία μου θα παραθέσω τα σχετικά στοιχεία προς το συνάδελφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ.

Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Καρτάλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό για
κάποιες διευκρινίσεις, τις οποίες έδωσε. Όμως, οφείλω να επισημάνω –για ακόμα μια
φορά- ότι με την ίδια λογική, με την οποία αναπτύξατε την απάντησή σας, δηλαδή
ποιες είναι εκείνες οι κατηγορίες που μπορεί μηνιαίως να έχουν μισθό μεικτό πάνω
από 5.000, θα έπρεπε να συμπεριλάβετε πολλές ακόμα κατηγορίες που μπορεί
μηνιαίως με δικαστικές παρουσίες, με συμμετοχή σε συμβούλια, με επιδιαιτησίες, να
ξεπερνούν τα 5.000 ευρώ μηνιαίως.
Κατά την άποψή μου, η αρχική απάντηση εξακολουθεί να είναι λανθασμένη
ως προς το σκεπτικό της, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να
αποσαφηνίσουμε τα πράγματα, γι’ αυτό κάνουμε και αυτή τη συζήτηση.
Θέλω, λοιπόν, να ακούσω από τον κύριο Υπουργό στη δευτερολογία του,
όπως προανήγγειλε, τις μέσες τακτικές αποδοχές των μελών ΔΕΠ και αυτή την
κλιμάκωση που προκύπτει από τον εισαγωγικό βαθμό μέχρι την ολοκλήρωση της
θητείας, την αφυπηρέτηση δηλαδή του μέλους ΔΕΠ.
Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα ερευνητικά προγράμματα, στα οποία
ανεφέρθη, στην πλειοψηφία τους προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλλα
λόγια, η απορρόφησή τους είναι προς όφελος της χώρας και θα ήταν, αν θέλετε,
κατακριτέο αν κάποιος έλεγε ότι δεν υπάρχουν ερευνητικά προγράμματα στα
πανεπιστήμια. Αυτό θα σήμαινε ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους.

Όμως, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Ακόμη και αν είσαι
σε ερευνητικό πρόγραμμα, δεν σημαίνει ότι έχεις 5.000 ευρώ μηνιαίως σε ετήσια
βάση. Θα μπορούσες να είσαι σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που σου προσφέρει και
ένα επιμίσθιο της τάξης των 200, των 50, των 0 ευρώ γιατί τα περισσότερα κοινοτικά
προγράμματα προϋποθέτουν ότι δεν λαμβάνει επιπρόσθετη αμοιβή το μέλος ΔΕΠ
γιατί είναι συμμετοχή του κράτους-μέλους στην εκπόνηση του ερευνητικού
προγράμματος.
Είναι καλό να αποσαφηνίζουμε τα πράγματα σε μια δύσκολη περίοδο, σε μια
περίοδο που έχουμε ανάγκη όλες τις κοινωνικές ομάδες, σε μια περίοδο που έχουμε
ανάγκη την πανεπιστημιακή κοινότητα για καινοτόμες ιδέες.
Αντί, λοιπόν, να χρησιμοποιείται ένα σκεπτικό που – αν και δεν είναι δική σας
πρόθεση- θα δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις σε έναν χώρο από τον οποίο
περιμένουμε πολλά, καλό είναι να αποσαφηνίζουμε τα πράγματα και να δίνουμε τη
δυνατότητα να τα διορθώνουμε στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το
λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Δεν
νομίζω ότι θα μπορούσα να πω κάτι διαφορετικό από αυτά τα οποία είπε ο
συνάδελφός μου κ. Καρτάλης, εν μέσω της προσπάθειας που καταβάλλει αυτή τη
στιγμή η χώρα μας για να βγει από την κρίση, ως προς τη δυνατότητα που έχουν τα

μέλη των πανεπιστημίων να προσελκύσουν ερευνητικά προγράμματα, γιατί
πραγματικά χάρη σε αυτά τα ερευνητικά προγράμματα θα δοθεί η δυνατότητα στη
χώρα μας να προχωρήσει σε αυτό που είναι ο επιθυμητός στόχος: ο μετασχηματισμός
της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας, η έμφαση στην έρευνα και στην
καινοτομία.
Βεβαίως, θα αναγνωρίσω αυτό που είπε ο κύριος συνάδελφος, Το γεγονός ότι
κάποιος συμμετέχει σε ερευνητικό πρόγραμμα, δεν σημαίνει αυτόματα ότι αυτό του
αποφέρει κάποια πολύ μεγάλη ανταμοιβή. Μπορεί να είναι της τάξης και του
μεγέθους που ανέφερε ο συνάδελφός μου, απλώς εκείνο που είχα υποχρέωση –διότι
διαφορετικά θα έδινα λάθος πληροφόρηση στην ερώτηση που κατέθεσε η κ.
Βόζεμπεργκ και δεν ήταν στις προθέσεις μου να δώσω ψευδή στοιχεία στο πλαίσιο
του κοινοβουλευτικού ελέγχου- ήταν να συμπεριλάβω, όπως έγινε και η πρόταση από
τις υπηρεσίες, το σχετικό στοιχείο.
Όμως, δοθείσης της ευκαιρίας, θα ήθελα και αφού αναγνωρίσω σε έναν
μεγάλο βαθμό την ορθότητα των επιχειρημάτων που επικαλέστηκε και ο συνάδελφός
μου, να πω ότι υπάρχει μια αδυναμία να δώσω απαντήσεις σε κάποια από τα
ερωτήματα που έθεσε ο συνάδελφος.
Έχω ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας να μου προσκομιστούν εκείνα τα
στοιχεία, ώστε να ήταν πληρέστερη η απάντηση. Δυστυχώς, δεν είχα αυτή τη
δυνατότητα, διότι το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε περισσότερο χρόνο, προκειμένου να

μου παράσχει όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην ερώτησή
σας.
Όμως, έχω αντικειμενικά τη δυνατότητα από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους να σας δώσω ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα αμοιβών. Θα είναι
πάρα πολύ κουραστικό να αναφερθώ στο σύνολο, εάν θέλετε, των πληροφοριακών
στοιχείων που μου έχει δοθεί από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου.
Ενδεικτικά, λοιπόν, θα αναφερθώ ότι –σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία- για
το βαθμό του καθηγητή οι συνολικές μεικτές μηνιαίες αποδοχές για την περίοδο από
1.10.2008 έως και 31.12.2009 με μηδενικά έτη προϋπηρεσίας ανέρχονται σε 3.199
ευρώ, ενώ στο ανώτερο κλιμάκιο της βαθμίδας με τριάντα έτη η αντίστοιχη αμοιβή
ήταν 4.815 ευρώ.
Σε συνέχεια και μετά τις μειώσεις ο μισθός του καθηγητή για το χρονικό
διάστημα από 1.6.2010 έως 30.6.2011 για μεν το εισαγωγικό κλιμάκιο μειώθηκε σε
2.927 ευρώ, ενώ για το τελικό κλιμάκιο υποχώρησε σε 4.277 ευρώ.
Τέλος, από 1.7.2011 έως σήμερα ο μισθός που ισχύει με το εισαγωγικό
κλιμάκιο είναι 2.858 ευρώ, ενώ για το καταληκτικό ανώτατο κλιμάκιο με τριάντα
τρία έτη υπηρεσίας ο μισθός ανέρχεται σε 4.189 ευρώ.
Με μια πρόχειρη στατιστική βλέπουμε ότι για τη βαθμίδα του καθηγητή ο
μισθός του εισαγωγικού κλιμακίου μειώθηκε από τα 3.199 ευρώ το 2008 σε 2.858

ευρώ, που αντιστοιχεί σε μείωση 10,7%, ενώ για το κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα
τριάντα τρία χρόνια προϋπηρεσίας έφθασε σε μια μείωση που αντιστοιχεί στο 13%.
(Στο σημείο αυτό χτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου
Υπουργού)
Δεν θα ήθελα να σας κουράσω, κύριε συνάδελφε. Έχω στη διάθεσή μου όλα
τα στοιχεία, τα οποία μπορείτε και να τα χρησιμοποιήσετε, που αφορούν τις μειώσεις.
Βεβαίως, υπάρχουν μειώσεις. Βεβαίως, αν θέλετε, υπάρχει συμμετοχή και από τα
μέλη των πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. σε αυτές τις προσαρμογές που έχουν γίνει,
στο αποτέλεσμα της προσπάθειας που καταβάλλει η χώρα μας, για να αντιμετωπίσει
τα δημοσιονομικά προβλήματα.

