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Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι.  (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) 

 

Ένωση  Ελλήνων Ερευνητών  (ΕΕΕ) 

 

Ε  Π  Ι  Σ  Τ  Ο  Λ  Η 
ΑΘΗΝΑ,  23  Αυγούστου  2012 

Προς  τον  καθηγητή Γιάννη Στουρνάρα,   
Υπουργό Οικονομικών, Νίκης   5-7,  101 80,  ΑΘΗΝΑ,  minister@mnec.gr 
 
  

ΘΕΜΑ: Αίτημα άμεσης συνάντησης των Προεδρείων των 3 Ομοσπονδιών με τις Πολιτικές Ηγεσίες των 
Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας με θέμα την ενημέρωση για τη μισθολογική κατάσταση των 
μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνητών. 
 

Αξιότιμε Κύριε  Υπουργέ, 
 
Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες που αναφέρονται στο πακέτο μέτρων για την εξοικονόμηση των 
τουλάχιστον 11,5 δισεκατομμυρίων, επαναφέρουν στο προσκήνιο το θέμα των ειδικών μισθολογίων, 
συμπεριλαμβανομένου του μισθολογίου των λειτουργών της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας.  
 
Οι Ομοσπονδίες των Πανεπιστημιακών, του διδακτικού προσωπικού των ΤΕΙ και των Ερευνητών 
έχουμε επανειλημμένα ενημερώσει τους προκατόχους σας, αλλά και τους αρμόδιους Υπουργούς 
Παιδείας, για το γεγονός ότι το ουσιαστικό πάγωμα του μισθολογίου μας από το 2004, αφού δεν 
πήραμε αυξήσεις, όπως τα άλλα ειδικά μισθολόγια το 2008-9, της τάξης του 25-100%, σημαίνει στην 
πράξη ότι από τότε υφιστάμεθα  περικοπή των αποδοχών μας της τάξης των 200  εκατομμυρίων Ευρώ 
κατ’ έτος! Δηλαδή ο χώρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας έχει υποστεί -προκαταβολικά 
και από δεκαετίας- μισθολογική μεταχείριση από την Πολιτεία στο πνεύμα των μνημονίων! Επίσης, 
σας ενημερώνουμε ότι πάγια θέση των Ομοσπονδιών μας είναι η ενσωμάτωση των επιδομάτων στον 
βασικό μισθό (Αναλυτικότερα δεδομένα φαίνονται στα υπομνήματα και στην αλληλογραφία με τους 
αρμόδιους Υπουργούς που επισυνάπτονται).  
 
Η συζήτηση για τα θέματα αυτά είχε ξεκινήσει σε συνάντηση τον Οκτώβριο του 2010 με τον κύριο 
Φίλιππο Σαχινίδη, τότε Υφυπουργό Οικονομικών. Συνάντηση όμως που δεν είχε καμιά συνέχεια παρά 
τις επανειλημμένες και επίμονες προσπάθειες μας προς όλες τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου 
σας.  
 
Οι τρεις Ομοσπονδίες και τα μέλη αντιλαμβανόμαστε την κρίσιμη δημοσιονομική κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται η χώρα. Όμως, αντιτιθέμεθα στην λογική των οριζόντιων περικοπών, όπως και στην 
λογική της μεταφοράς του βάρους των περικοπών από μια κατηγορία των ειδικών μισθολογίων σε μια 
άλλη, και ζητάμε να εξεταστούν οι ειδικές συνθήκες που ισχύουν για τα μέλη μας, όπως συνοπτικά τις 
εκθέσαμε παραπάνω. Οφείλουμε όμως να σας ενημερώσουμε προκαταβολικά ότι η όποια 
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αυθαίρετη, οριζόντια και κατάφορα άδικη αντιμετώπιση του μισθολογικού μας ζητήματος 
αποτελεί για μας casus belli και θα προκαλέσει αντιδράσεις στο χώρο των Ιδρυμάτων της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και της Έρευνας, την έκταση και την ένταση των οποίων δεν μπορούμε και δεν 
θέλουμε να προβλέψουμε προς το παρόν τουλάχιστο!  
 
Για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και αυτούς που αναλυτικά παρατίθενται στα συνημμένα 
υπομνήματα ζητάμε επείγουσα συνάντηση των Προεδρείων των 3 Ομοσπονδιών με τις Πολιτικές 
Ηγεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε αναλυτικά 
και σε βάθος για όλες τις πτυχές του ειδικού μισθολογίου μας.  
  
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,  

 

 
            Ο Πρόεδρος  ΠΟΣΔΕΠ                   Ο Πρόεδρος ΟΣΕΠ/ΤΕΙ                         Η Πρόεδρος   ΕΕΕ 

 
        Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης               Γιάννης Τσάκνης                            Μαρία Θ. Στουμπούδη 

      Καθηγητής Ε.Μ.Π                        Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας                Δ/ντρια Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 
 

Κοινοποίηση: 

Καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό  Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & 
Αθλητισμού,  Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι,  minister@ypepth.gr, minister@minedu.gov.gr, 
info@arvanitopoulos.gr  

Επ. Καθηγητή Χρήστος Σταϊκούρας, Αναπληρωτή  Υπουργό Οικονομικών, Πανεπιστημίου 37, 10165, 
Αθήνα alternate.minister@glk.officegate.gr  
Καθηγητή Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, 
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, pptheod@otenet.gr  
Καθηγητή Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & 
Αθλητισμού, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, gengram@minedu.gov.gr akyriaz@unipi.gr  
Καθηγητή Βασίλειο Μάγκλαρη, Γενικό Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας, Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 11510, Αθήνα 
maglaris@netmode.ntua.gr, gensec@gsrt.gr,  
Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ Ελληνικών Πανεπιστημίων, lilnikol@interel.uoa.gr   
Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, chara@teikoz.gr 
Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, tmaloutas@gmail.com, fotakis@iesl.forth.gr   
Διοικούσα Επιτροπή της  ΠΟΣΔΕΠ 
Διοικούσα Επιτροπή της  ΟΣΕΠ/ΤΕΙ 
Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΕ 
Συλλόγους μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων,  μελών ΕΠ ΤΕΙ και μελών ΕΚ 
 

Αναφορές:  
[1] Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Υπουργείο Οικονομικών: «Μελέτη για τις 
μισθολογικές εξελίξεις στο Δημόσιο» (Προσχέδιο Μελέτης), ICAP GROUP, Φεβρουάριος 2011.  
(Βλ. http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=513&Itemid =142) 
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[2] Ελένη Μίσκου, «Οι Μισθοί των Πανεπιστημιακών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Μεταπτυχιακή Εργασία, 
(Επιβλέπων Καθηγητής: Πάνος Τσακλόγλου), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Νοέμβριος 2010. (Βλ. 
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download &gid=420&Itemid=142)  
 [3] ΠΟΣΔΕΠ–ΟΣΕΠ/ΤΕΙ–ΕΕΕ: Ανοικτή Επιστολή στον κύριο Γ. Α. Παπανδρέου, Θέμα: «Ενημέρωση για την πραγματική 
κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας στη χώρα μας», 24 Ιουλίου 2011. (Βλ. 
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download &gid=676&Itemid=126) 

[4] ΠΟΣΔΕΠ–ΟΣΕΠ/ΤΕΙ–ΕΕΕ: Ανοικτή Επιστολή στον καθηγητή Λουκά Παπαδήμο, ΘΕΜΑ: «Αίτημα  των Ομοσπονδιών 
ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ για συνάντηση σχετικά με τα θεσμικά και οικονομικά προβλήματα του ακαδημαϊκού και 
ερευνητικού συστήματος της χώρας», 10 Ιανουαρίου 2012. (Βλ. http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task= 

doc_download&gid=867&Itemid=123) 
 [5] ΠΟΣΔΕΠ–ΟΣΕΠ/ΤΕΙ–ΕΕΕ: Δελτίο Τύπου, ΘΕΜΑ: «Το μισθολογικό του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού ΑΕΙ και 
ΕΚ και η γενικότερη κατάσταση στα Ειδικά Μισθολόγια», 21 Φεβρουαρίου 2012. (Βλ. 
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task= doc_download&gid=867&Itemid=123) 
[6] ΠΟΣΔΕΠ–ΟΣΕΠ/ΤΕΙ–ΕΕΕ: Επιστολή στον κύριο Φίλιππο Σαχινίδη,  ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση της Βουλής των Ελλήνων από 
τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κύριο Φίλιππο Σαχινίδη με ανακριβή και παραπλανητικά στοιχεία για τη 
μισθολογική κατάσταση των μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνητών», 3 Μαρτίου 2012, 
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=910&Itemid=123) 
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