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Θέμα: Απόφαση της 6ης Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ σχετικά με τα
μισθολογικά των πανεπιστημιακών.
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ στην 6η Συνεδρίαση της 28ης Ιουνίου 2012, μετά από
συζήτηση, καταλήγει στα εξής:
 Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για μια σειρά περικοπών και κρατήσεων
στους μισθούς των πανεπιστημιακών δασκάλων και των ερευνητών, που είναι
καθηλωμένοι από το 2004 με ελάχιστες ετήσιες αυξήσεις. Σε σύγκριση με τους
μισθούς των άλλων κατηγοριών των λειτουργών του Δημοσίου -στις οποίες
δόθηκαν αυξήσεις την περίοδο 2008-2009 από 25% έως 100%(!)- οι δικοί μας
μισθοί έχουν πρακτικά περικοπεί ήδη από το 2009 σε ποσοστό άνω του 30%(!),
αφού από τότε δεν δόθηκαν ποτέ σ’ εμάς οι ανάλογες αυξήσεις.


Επαναλαμβάνει με τον πιο έντονο τρόπο το αίτημα για έναρξη εργασιών της
τριμελούς Επιτροπής των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και των
Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ για το ειδικό μισθολόγιο των
λειτουργών της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας.

 Η πρόσφατη εισήγηση στο ΣτΕ που αναγνωρίζει τον επιδοματικό χαρακτήρα του
μισθολογίου και δικαιώνει όσους διεκδικούν τη μη φορολόγηση των επιδομάτων,
επιτρέπει μεν σε κάθε συνάδελφο τη διεκδίκηση επιστροφής φόρου, αλλά
κινείται σε κατεύθυνση μη ορθολογική, στη γνωστή τακτική της μεγιστοποίησης
των απολαβών των δημοσίων λειτουργών μέσω δικαστικών αποφάσεων και είναι
αντίθετη με τις πάγιες θέσεις μας. Η ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ εμμένει στο χρόνιο αίτημά
της για ενσωμάτωση των επιδομάτων στο βασικό μισθό, επειδή αποτελούν
αμοιβή για ουσιώδεις πλευρές άσκησης των καθηκόντων μας.
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 Προειδοποιεί ότι έχουν εξαντληθεί οι αντοχές των πανεπιστημιακών δασκάλων
και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο υποχώρησης για να συνεχίσουν να
προσφέρουν το πολύτιμο έργο τους -έργο ιδιαίτερα απαραίτητο και για την έξοδο
της χώρας από την κρίση. Η οποιαδήποτε υπαναχώρηση της Πολιτείας προς την
ακαδημαϊκή κοινότητα θα αντιμετωπισθεί με πολύμορφες κινητοποιήσεις.
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