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Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Την Τρίτη 25/9/2012 έγινε συνάντηση των Προεδρείων της ΠΟΣΔΕΠ., ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ με τον
Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Π. Καμένο και τη Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ κ. Α. Παπαρήγα.

Μετά τις συναντήσεις που είχαν τις προηγούμενες εβδομάδες τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών
ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ με τον Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ κ. Φ. Κουβέλη και του ΠΑΣΟΚ κ. Ε.
Βενιζέλο, σας ενημερώνουμε ότι χθες Τρίτη 25/9/2012 έγινε συνάντηση με τον Πρόεδρο των
Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνο Καμένο στις 11:30 στα γραφεία του κόμματος στη Βουλή και στις
14:00 με τη Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ κ. Αλέκα Παπαρήγα στα γραφεία του κόμματος στον
Περισσό.
Από την πλευρά της ΠΟΣΔΕΠ αναπτύχθηκαν αναλυτικά τα επιχειρήματα για τις πολλαπλές
συνέπειες που θα έχουν οι προτεινόμενες από το Υπουργείο Οικονομικών περικοπές στις
αποδοχές μας. Τόσο ο κ. Καμένος όσο και η κ. Παπαρήγα αναγνώρισαν ότι:
α) Το μισθολόγιο των ακαδημαϊκών δασκάλων και των ερευνητών είναι εντυπωσιακά χαμηλό, το
μοναδικό από τα ειδικά μισθολόγια, που δεν έχει δεχτεί καμία ουσιαστική αύξηση σχεδόν για μια
δεκαετία, δηλαδή από το 2004, ειδικά μάλιστα των ερευνητών από το 1997.
β) Οι όποιες περικοπές θα έχουν δραματικές επιπτώσεις στην σύνθεση του επιστημονικού
προσωπικού στα ελληνικά ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα τα αμέσως επόμενα χρόνια, λόγω του
αυξανόμενου ρυθμού φυγής άξιων συναδέλφων προς πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά
κέντρα του εξωτερικού. Επίσης, η εδώ και τρία σχεδόν χρόνια αναμονή του διορισμού των 900
εκλεγμένων νέων επιστημόνων οδηγεί πολλούς από αυτούς σε αναζήτηση εργασίας σε ιδρύματα
του εξωτερικού. Ως εκ τούτου, θα επιβραδυνθεί η έρευνα και η καινοτομία που χρειάζεται η χώρα
για να βρει διέξοδο από την κρίση και να μπει σε αναπτυξιακή πορεία.
γ) Οι συνέπειες από τη μείωση της εθνικής συμμετοχής (ως προϊόν της μείωσης των αποδοχών)
στα ερευνητικά προγράμματα του ΕΣΠΑ θα είναι αρνητικές για την απορρόφηση των κονδυλίων,
μειώνοντας τις δυνατότητες απασχόλησης νέων επιστημόνων. Εξίσου αρνητικές θα είναι οι
συνέπειες και για άλλες εισροές κονδυλίων από το εξωτερικό μέσω ερευνητικών προγραμμάτων.
δ) Η οικονομική κατάσταση των συνταξιούχων λειτουργών της ανώτατης εκπαίδευσης και της
έρευνας θα γίνει δραματική με τις επιπρόσθετες περικοπές στις συντάξεις, στις οποίες προτίθεται
να προβεί η Κυβέρνηση.
Έγινε αποδεκτό από όλους ότι με τις προτεινόμενες μειώσεις υποτιμάται πλήρως η αξία του
παραγόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, ενώ είναι ανάγκη η ελληνική πολιτεία να

τοποθετηθεί ως προς την αποτίμηση της εργασίας που χρειάζεται για την παραγωγή της ίδιας της
γνώσης από τους ακαδημαϊκούς δασκάλους και ερευνητές της χώρας.
Το Προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ ενημερώθηκε από το Γραφείο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Α. Τσίπρα
ότι η συνάντηση με τις Ομοσπονδίες δεν είναι στις προτεραιότητές του.
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