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ΘΕΜΑ: Η θέση μας στην τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κυρίου Φίλιππου
Σαχινίδη στη Βουλή σε επερώτηση σχετική με τη μισθολογική κατάσταση των μελών ΔΕΠ
Πανεπιστημίων, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνητών.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης, μετά την από 3-3-2012 επιστολή μας
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&Itemid=123) και απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή
Κωνσταντίνου Καρτάλη, υποχρεώθηκε να ανασκευάσει -εν μέρει- αυτά που είχε δηλώσει πρόσφατα
στη Βουλή, σχετικά με τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων και
του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ της χώρας που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα.
Είναι θετικό ότι με την τοποθέτησή του ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός αναγνωρίζει ότι η
προσέλκυση ερευνητικών προγραμμάτων είναι επιθυμητή και ωφέλιμη για την οικονομία και τη
σύγχρονη και ορθολογική ανάπτυξη του τόπου και ότι η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα δεν
αποφέρει πάντα επιμίσθια. Ακόμη, είναι πολύ σημαντικό -ειδικά στις μέρες μας- να ακούμε από
επίσημα χείλη και μάλιστα του Υπ. Οικ. ότι η ύπαρξη ερευνητικών προγραμμάτων συμβάλλει θετικά
στην έξοδο της χώρας από την κρίση στην οποία βρίσκεται σήμερα.
Επισημαίνουμε την παράλειψη του Αναπληρωτή Υπουργού, ο οποίος έκανε ειδική μνεία στους
καθηγητές των ΑΕΙ και τους Ερευνητές, που (ενδεχομένως ή/και ενίοτε) συμμετέχουν σε
προγράμματα, ενώ δεν αναφέρθηκε σε άλλες κατηγορίες Λειτουργών του Δημοσίου που έχουν
επίσης δικαίωμα πρόσθετων εργασιών και απολαβών (χωρίς συγχρόνως η Πολιτεία ή άλλοι δημόσιοι
φορείς να έχουν πρόσθετα έσοδα, όπως αντίθετα αυτό συμβαίνει με τα ερευνητικά προγράμματα των
ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων).
Επίσης, θεωρούμε εσκεμμένα παραπλανητικό το γεγονός ότι ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός
αναφέρεται σε μείωση της τάξης του 15% του μηνιαίου μισθού του πρωτοβάθμιου καθηγητή με
τριακονταετή υπηρεσία, όταν γνωρίζει ότι οι απώλειες στις συνολικές ετήσιες αποδοχές μας είναι
της τάξης του 30% (απώλεια 13ου και 14ου μισθού, μείωση του αφορολόγητου, κλπ) και μάλιστα
προτού καν αρχίσει η συζήτηση για το Ειδικό Μισθολόγιο καθηγητών ΑΕΙ και ερευνητών!
(Βλέπε Πρακτικά της Συνεδρίασης της Βουλής της 15/3/12
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=929&Itemid=144)

Με τη ευκαιρία αυτή δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό μας για το
γεγονός ότι πριν λίγες μέρες ο κύριος Σαχινίδης μαζί με τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Διοικητικής

Μεταρρύθμισης υπέγραψαν αυξήσεις της τάξης του 10% και 15% -σε βάθος τριετίας μάλιστα- σε
έμμισθους δικηγόρους του Δημοσίου και πολύ μεγαλύτερες σε έμμισθους δικηγόρους των
Ανεξάρτητων Αρχών. Επί αυτών μάλιστα προστίθενται κανονικά τα χρονοεπιδόματα, τα δώρα
εορτών, αδειών και άλλα σχετικά, απολαβές δυσεύρετες πλέον στις μέρες μας στην οικογένεια των
ακαδημαϊκών δασκάλων και των ερευνητών!!! Ειλικρινά, -χωρίς να επιδιώκουμε περιττές
αντιπαραθέσεις με τις άλλες επαγγελματικές ομάδες- θεωρούμε ότι η Πολιτεία οφείλει μια καθαρή
εξήγηση όχι μόνο σ’ εμάς αλλά σε όλους τους εργαζόμενους που τα τελευταία χρόνια υφιστάμεθα
συνεχείς σημαντικότατες μειώσεις στις αποδοχές μας.
Από αυτή τη θέση και για άλλη μια φορά επαναλαμβάνουμε τα πάγια πλέον αιτήματα μας
για την άμεση ενεργοποίηση της Τριμερούς Επιτροπής ΥΠΟΙΚ, ΥΠΔΒΜΘ και των
Ομοσπονδιών για να συζητηθούν αναλυτικά και σε βάθος όλες οι πτυχές του ειδικού
μισθολογίου μας, και
για συνάντηση των Προεδρείων των τριών Ομοσπονδιών με τις Πολιτικές Ηγεσίες των
Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας για συζήτηση, στο ανώτατο δυνατό επίπεδο των
μισθολογικών προβλημάτων των ακαδημαϊκών δασκάλων και των ερευνητών στη βάση της
θέσης μας για τη δίκαιη κατανομή των βαρών αλλά και των απολαβών!
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
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