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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Απάντηση στις τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας για το μισθολογικό των
πανεπιστημιακών στη Βουλή των Ελλήνων.
Με έντονη έκπληξη και πραγματική οργή διαβάσαμε τις προχθεσινές δηλώσεις του Υπουργού
Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλου, ότι οι μισθοί των πανεπιστημιακών (και κατά συνέπεια και των
ΕΠ-ΤΕΙ και των Ερευνητών) έχουν περικοπεί από το 2009 σε ποσοστό μόλις 9,5%! Ο κ.
Αρβανιτόπουλος υπερέβη ακόμα και τον πρώην Υπουργό Οικονομικών κ. Σαχινίδη που δήλωνε
(δηλώσεις στη Βουλή τον Φεβρουάριο 2012) ότι η περικοπή στο μισθό των πανεπιστημιακών
ανέρχεται στο 13,5%. Και οι δύο συνειδητά αποφεύγουν να αναφερθούν στις μειώσεις που έχουν
δεχθεί οι ετήσιες καθαρές αποδοχές μας. Γιατί θα πρέπει στις προαναφερθείσες περικοπές να
προσθέσουν την πλήρη εξαφάνιση όλων των δώρων (άλλο ένα 7 με 8%), την αύξηση της
φορολογίας, καθώς και την εισφορά αλληλεγγύης, την εισφορά ΠΙΔΥ και την έκτακτη εισφορά
(Ν3986/2011), που επιφέρουν μειώσεις στις συνολικές καθαρές ετήσιες αποδοχές, οι οποίες
επιμένουμε -και το έχουμε καταδείξει σε προηγούμενες σχετικές εκτενείς ανακοινώσεις μας- ότι
προσεγγίζουν -και σε ορισμένες περιπτώσεις σίγουρα υπερβαίνουν- το 25%.
Οι συνάδελφοι Καθηγητές, μέλη της Κυβέρνησης και της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου
Παιδείας, μπορούν απλά, πριν προβαίνουν σε αυτές τις αναληθείς δηλώσεις, να συγκρίνουν τα
εκκαθαριστικά της μισθοδοσίας τους. Για το αληθές του λόγου μας, εμείς είμαστε έτοιμοι να
δώσουμε στη δημοσιότητα τα ατομικά εκκαθαριστικά των ετών 2009-2012.
Το Υπουργείο Παιδείας προβάλλει μια εσκεμμένα παραπλανητική εικόνα ενόψει των επικείμενων
περικοπών στο μισθολόγιό μας, τη στιγμή που είναι σε όλους γνωστό πως:
Οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και οι ερευνητές δεν συμμετείχαμε στις προ πενταετίας
σκανδαλώδεις και παράνομες -σε ορισμένες περιπτώσεις- αυξήσεις (από 25 έως 100%)
όλων των άλλων ειδικών μισθολογίων.
Συμβάλλουμε στην αύξηση του ΑΕΠ με μεγάλο αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών
προγραμμάτων που φέρνουμε στη χώρα από το εξωτερικό, παρά τη σημαντική μείωση του
ποσοστού του ΑΕΠ που η χώρα επενδύει στην Έρευνα!

Το φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων» από το χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της
Έρευνας λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις και διαμορφώνει μια τραγωδία εθνικού επιπέδου
(επισυνάπτουμε μια από τις πολυάριθμες περιπτώσεις συναδέλφων)1.
Παράλληλα, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών κ. Στουρνάρας παρουσιάζει τις αβάστακτες περικοπές
στο μισθολόγιό μας ως αναγκαίες λόγω της «δεινής» οικονομικής κατάστασης της Χώρας,
κατατίθεται στη Βουλή Σχέδιο Νόμου για επικύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που
περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- την αναστολή των περικοπών σε συγκεκριμένες κατηγορίες
δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες είχαν συμπεριληφθεί στο Ν. 4024/2011. Αυτή είναι πραγματικά
η δικαιοσύνη των μέτρων που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση;
Καλούμε τον κ. Υπουργό, να μη συμμετέχει στα διάφορα επικοινωνιακά παιγνίδια που
προσπαθούν διαχρονικά να καλύψουν μια οικονομική πολιτική για την υπέρβαση της κρίσης, η
οποία όμως βασίζεται αποκλειστικά σε οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων,
αποκρύπτοντας την ανυπαρξία σοβαρής και συγκροτημένης αναπτυξιακής πολιτικής, και να
αναλάβει την πρωτοβουλία διαλόγου για τη διαμόρφωση ενός νέου ειδικού μισθολογίου για
ΟΛΟΥΣ τους λειτουργούς του Δημοσίου με αξιολογικά κριτήρια τα προσόντα, καθήκοντα και
υποχρεώσεις, όπως επανειλημμένα έχουμε ζητήσει.
Δηλώνουμε σε όλους τους τόνους ότι εμείς οι Λειτουργοί του χώρου της Γνώσης και της Έρευνας
δεν αντέχουμε άλλο τη μεγάλη αδικία που συντελείται εις βάρος μας σε βάθος χρόνου. Θέλουμε
δίκαιη κατανομή βαρών και απολαβών.
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Τα στοιχεία του συναδέλφου είναι στη διάθεση του κ. Υπουργού αλλά και κάθε άλλου αρμόδιου. Επίσης
μπορούμε να θέσουμε στην διάθεση τους και πολλές άλλες ανάλογες περιπτώσεις συναδέλφων.

Επισυναπτόμενο στο ΔΤ των ΠΟΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ της 12/10/12
Χαρακτηριστική περίπτωση Brain Drain
Το 1994 διορίστηκα Λέκτορας σε Ελληνικό πανεπιστήμιο και από το 2008 είμαι καθηγητής. Από το
Σεπτέμβριο 2012 έχω πάρει θέση καθηγητή σε πανεπιστήμιο της Αγγλίας. Παρακάτω οι αποδοχές μου
από το Ελληνικό πανεπιστήμιο.
Αποδοχές 2009
τακτικές αποδοχές
Δώρο Χριστουγέννων
Δώρο Πάσχα
Επίδομα Αδείας
ΣΥΝΟΛΟ 2009

Ακαθάριστες αποδοχές
3820 * 12
45840
2343
1171.50
1171.50
50526

Πληρωτέο
2595 * 12

Ακαθάριστες αποδοχές
3548 & 12
42576
0
0
0
42576

Πληρωτέο
2242 * 12

31140
1460
730
750
34080

Αποδοχές 2012
τακτικές αποδοχές
Δώρο Χριστουγέννων
Δώρο Πάσχα
Επίδομα Αδείας
ΣΥΝΟΛΟ 2009

26904
0
0
0
26906

Το 2012 πληρώνομαι το 79% του μισθού που έπαιρνα του 2009. Στις μειώσεις δεν περιλαμβάνονται οι 3000
Ευρώ φόρος ΕΤΑΚ (ατομικός) για το έτος 2011 (ούτε φόροι ακίνητης περιουσίας κλπ.). Με την επιπλέον 30%
μείωση οι καθαρές αποδοχές μου θα είναι 18834 ετησίως. Αυτό είναι 55% του ποσού που έπαιρνα πριν 2
χρόνια.
Είμαι επιστ. Υπεύθυνος Ευρωπαϊκού προγράμματος που για το 2010-2015 χρηματοδοτεί το Ελληνικό
πανεπιστήμιο με 360.000 Ευρώ και επιπλέον 576.000 Ευρώ που εισρέει ως συνάλλαγμα στην Ελλάδα. Απ’ αυτό
το ποσό δεν παίρνω καμία αμοιβή διότι αφορά εργασία για Μεταπτυχιακό πρόγραμμα που δεν αμείβεται στο
πανεπιστήμιό μου. Το 60% των αντίστοιχων προγραμμάτων ανανεώνονται για δεύτερη πενταετία. Εάν δεν
κρατήσω θέση στο Ελληνικό πανεπιστήμιο έστω μερικής απασχόλησης, το πιο πιθανό είναι να μην ανανεωθεί το
συγκεκριμένο πρόγραμμα για το διάστημα 2015-2020 και η Ελλάδα θα χάσει 936.000 Ευρώ.
Επίσης το καλοκαίρι 2013 λήγει ένα δεύτερο πρόγραμμά μου για το οποίο η Ευρωπαϊκή Κοινότητα χρηματοδοτεί
240.000 Ευρώ το Ελληνικό πανεπιστήμιο. Με τους ίδιους Ευρωπαίους εταίρους έχουμε ήδη υποβάλει αρχική
πρόταση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τον Ιανουάριο του 2013 θα υποβάλουμε την τελική πρόταση που αν
εγκριθεί θα φέρει 400.000 Ευρώ στο Ελληνικό πανεπιστήμιο.
Από το 1994 ως το 2012 έχουν εισρεύσει στην Ελλάδα πάνω από 3 εκατομμύρια Ευρώ λόγω ενεργειών μου ως
επιστήμονας, έχω δημοσιεύσει πάνω από 60 διεθνή άρθρα και κεφάλαια βιβλίων τα οποία αναφέρονται σε
πάνω από 1400 διεθνείς εργασίες, έχω ολοκληρώσει την επίβλεψη 8 διδακτορικών και 30 μεταπτυχιακών
διατριβών, έχω γράψει 2 βιβλία για τον Οργανισμό Έκδοσης Διδακτικών Βιβλίων και 3 επιστημονικά Βιβλία, έχω
δημιουργήσει 2 μεταπτυχιακά προγράμματα, έχω διδάξει πάνω από 4000 φοιτητές και έχω εκπαιδεύσει πάνω
από 500 εργαζόμενους στον κλάδο μου.
Εάν το Ελληνικό πανεπιστήμιο με κρατήσει ως μερικής απασχόλησης θα μου δίνει μικτές αποδοχές 10431
ετησίως (το 35%), αλλά η Ελλάδα θα έχει όφελος πάνω από 1.3 εκατομμύρια Ευρώ μόνο από τα δύο
προαναφερόμενα προγράμματα και το Ελληνικό πανεπιστήμιο θα έχει κάποιες δεκάδες επιπλέον διεθνείς
δημοσιεύσεις και μερικούς επιπλέον νέους επιστήμονες. Αξίζει να μη βρεθεί λύση ώστε να παραμείνω ως
μερικής απασχόλησης καθηγητής στην Ελλάδα; Θα κοστίσει μόνο 52155 Ευρώ για το διάστημα 2015-2020!

