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Θέμα: Πανεπιστημιακό μισθολόγιο

Μέχρι σήμερα, αλλά και στο εξής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου
για το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, οι καθηγητές των ΑΕΙ ως
δημόσιοι λειτουργοί υπάγονται σε ειδικό μισθολόγιο (σχέδιο νόμου: κεφάλαιο Β,
άρθρο 4, παράγραφος 2, «δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου οι
κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών που ορίζονται στις διατάξεις του Μέρους Β’
του ν.3205/2003»).
Πρόσφατα δημοσιεύματα αναγκάζουν το Προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ να επαναλάβει
πως οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι έχουν ήδη συνεισφέρει στις δημοσιονομικές
προσαρμογές πριν αυτές ξεκινήσουν, καθώς (σε αντίθεση με τους άλλους
δημόσιους λειτουργούς) το μισθολόγιό μας δεν έχει αναπροσαρμοστεί τα 7
τελευταία χρόνια και αμειβόμαστε με βάση το μισθολόγιο του 2004 [βλ.
www.posdep.gr > Έρευνες-Μελέτες > Μεταβολές στο ειδικό μισθολόγιο] ενώ την
τελευταία διετία από το επίπεδο αυτό των αμοιβών έχουμε επιπλέον χάσει πάνω
από 25% των καθαρών αποδοχών τους. Κατά το 2010, μεταξύ των ειδικών
μισθολογίων, μόνο για τα μέλη ΔΕΠ η μισθολογική δαπάνη ήταν χαμηλότερη από
τα επίπεδα του 2006, και κάθε περαιτέρω περιστολή της είναι αδιανόητη.

Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες που αναφέρονται σε περαιτέρω περικοπή των
επιδομάτων (που συνιστούν το 45% των καθαρών αποδοχών) για τα οποία ζητάμε
εδώ και πολλά χρόνια την ενσωμάτωση στο βασικό μισθό, καθώς αποτελούν
αμοιβή για ουσιώδεις πλευρές της εργασίας μας, προκαλούν τον θυμό και την
απόγνωση και μας οδηγούν στο να δηλώσουμε πως αν αυτό επιχειρηθεί, θα
συναντήσει την καθολική και έντονη αντίδρασή μας. Μια τέτοια πολιτική απόφαση
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θα οδηγήσει σε εξαθλίωση τους πανεπιστημιακούς δασκάλους που καλούνται να
προσφέρουν το επιστημονικό τους έργο για την ανάπτυξη της χώρας.
Η ΠΟΣΔΕΠ απαιτεί να πραγματοποιηθεί άμεσα η συνάντηση που έχει ήδη,
ζητήσει, με τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας.
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