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Θέμα: Περικοπή αποδοχών στους Πανεπιστημιακούς δασκάλους
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Επικοινωνούμε μαζί σας λόγω των δηλώσεών σας επί των σχεδιαζόμενων περικοπών στα
επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων και επειδή κατά κάποιες ανεπίσημες πληροφορίες ο
σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει και τα επιδόματα του μισθολογίου των πανεπιστημιακών
δασκάλων.
Με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας αυτής θα ήθελα συνοπτικά να σας παρουσιάσω τη
δραματική οικονομική κατάσταση, στην οποία βρίσκονται σήμερα οι συνάδελφοί μας,
αντλώντας στοιχεία από μια πρόσφατη απόφαση του Συλλόγου μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ,
την οποία και σας επισυνάπτομε.
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 100% (δικαστικοί), υπολογιζόμενες επί του
βασικού μισθού που ίσχυε το 2004. Ο βασικός μισθός όμως των μελών ΔΕΠ των
Πανεπιστημίων παραμένει αμετάβλητος από το 2004-επομένως στην πράξη βαίνει
συνεχώς μειούμενος. Έτσι, τα μέλη ΔΕΠ αποτελούν τον μοναδικό κλάδο επιστημόνων
δημόσιων λειτουργών, που αμείβεται ακόμη με το προ του 2004 ειδικό μισθολόγιο.
Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι ο σημερινός βασικός μισθός ενός πρωτοδίκη να
είναι 2027 €, ενώ ενός Λέκτορα 1055 €. Αυτό μάλιστα συμβαίνει σε μια εποχή κατά την
οποία, όπως είναι γενικά αποδεκτό, το σώμα των πανεπιστημιακών δασκάλων
συγκεντρώνει το καλύτερο επιστημονικό δυναμικό από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους.
Σημειώνομε εδώ ότι το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ, εδώ και δεκαπέντε χρόνια -λόγω
φαύλων πρακτικών- διαρθρώνεται κατά 50% στη βάση επιδομάτων (αν δε
συνυπολογισθούν τριετίες και οικογενειακά επιδόματα, ο βασικός μισθός μου είναι 44%
του συνολικού μου μισθού) μια κατάσταση για την οποία διαχρονικά οι πανεπιστημιακοί
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δάσκαλοι δικαίως διαμαρτύρονται, ειδικά επειδή τα περισσότερα επιδόματα αφορούν
τομείς δραστηριότητας, που αποτελούν τον πυρήνα της επαγγελματικής ενασχόλησής
τους, όπως για παράδειγμα το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και το επίδομα έρευνας.
Αν δε εφαρμοσθούν περικοπές 10-20% στα επιδόματα αυτά, οι μειώσεις αποδοχών
στους πανεπιστημιακούς θα είναι δυσανάλογα μεγαλύτερες, απ’ ότι σε οποιοδήποτε άλλο
κλάδο του δημόσιου τομέα. Ας σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε πραγματική
μείωση συνολικών αποδοχών, σωρευτικά της τάξης του 15%!!! Υπάρχουν πολλά
παραδείγματα νέων επιστημόνων -ίσως με ένα πρώτο μεταπτυχιακό τίτλο- που μόλις
έχουν αποφοιτήσει και προσλαμβάνονται στο Υπουργείο σας με πραγματικό μισθό, ο
οποίος φθάνει (ίσως και ξεπερνά) το μισθό συναδέλφων καθηγητών της πρώτης
βαθμίδας με υπερεικοσαετή προϋπηρεσία. Η κατάσταση αυτή έχει σοβαρές επιπτώσεις
εκτός των άλλων τόσο στο θέμα της συγκράτησης όσο και της προσέλκυσης
ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλών διεθνών προδιαγραφών.
Με την ευκαιρία αυτής της επαφής μας θα θέλαμε να σας δηλώσουμε σε όλους τους
τόνους ότι θα μας βρείτε - αλλά πιστεύουμε και τη συντριπτική πλειοψηφία των
συναδέλφων- συμπαραστάτες σε όλες τις σοβαρές και συστηματικές κινήσεις, που
προτίθεστε να προβείτε για τον εκσυγχρονισμό, την εκλογίκευση και τη συνολική
αναδιάρθρωση του κράτους με διαδικασίες αξιοκρατίας, αξιολόγησης, διαφάνειας και
ουσιαστικής λογοδοσίας.
Για την καλύτερη αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων ως ηγεσία της Ομοσπονδίας
θα εκτιμούσαμε μια συνάντηση μαζί σας, στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
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