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ΑΘΗΝΑ, 09 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2011
Προσ τον Αντιπρόεδρο τθσ Κυβζρνθςθσ και Υπουργό Οικονομικϊν,
Κακθγθτι Ευάγγελο Βενιηζλο,
Νίκθσ 5-7, 101 80, ΑΘΘΝΑ, minister@mnec.gr
και
Προσ τθν Υπουργό Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων,
Κυρία Άννα Διαμαντοποφλου,
Ανδρζα Παπανδρζου 37, 15180 Μαροφςι, ypourgos@ypepth.gr
ΘΕΜΑ: Δζςμευςη τησ Κυβζρνηςησ για τη διατήρηςη του ειδικοφ μιςθολογίου και αίτημα
άμεςησ ςυνάντηςησ των ομοςπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και τησ ΕΕΕ με τουσ Υπουργοφσ
Οικονομικών και Παιδείασ για το Ειδικό Μιςθολόγιο μελών ΔΕΠ Πανεπιςτημίων, ΕΠ ΤΕΙ και
Ερευνητών.
Αξιότιμοι Κφριοι Υπουργοί,
Επειδι δθμοςιογραφικζσ πλθροφορίεσ των τελευταίων θμερϊν ςυγκλίνουν ςτθ διαπίςτωςθ ότι
το κζμα του ενιαίου μιςκολογίου του δθμόςιου τομζα βρίςκεται ςτο τελευταίο ςτάδιο τθσ
διαμόρφωςθσ του, κα κζλαμε να επιςθμάνουμε τα ακόλουκα
1. Σε παλαιότερθ επικοινωνία μασ μαηί ςασ –και μθδζποτε απαντθκείςα (Βλζπε, Επιςτολι
τθσ 24θσ Ιουλίου 2011, http://www.posdep.gr/)- είχαμε τθν ευκαιρία να ςασ
παρουςιάςουμε αναλυτικά και απόλυτα τεκμθριωμζνα, για τθν αποφυγι τυχόν
παρανοιςεων, τα πραγματικά ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ περιόδου 2006-2010, τα οποία
προκφπτουν από το «Προςχζδιο μελζτησ για τισ μιςθολογικζσ εξελίξεισ ςτο δημόςιο»
των Υπουργείων ΥπΕςΑΘΔ & ΥπΟικ. (Μάιοσ 2011), ςχετικά με τθν υφιςτάμενθ
κατάςταςθ ςτο μιςκολόγιο των διαφόρων κατθγοριϊν λειτουργϊν του δθμοςίου τομζα.
2. Όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία αυτά οι ςυνολικζσ δαπάνεσ μιςκοδοςίασ για τθν
κατθγορία των πανεπιςτθμιακϊν, των ΕΠ ΤΕΙ και των Ερευνθτϊν, είναι οι μόνεσ που
είναι χαμθλότερεσ και από τα επίπεδα του 2006. Αυτό μάλιςτα ςυνζβθ, παρά τθν
αφξθςθ του προςωπικοφ τα τελευταία χρόνια, επειδι θ κατθγορία αυτι είναι θ μόνθ
μεταξφ των δθμοςίων λειτουργϊν ςτθν οποία δεν δόκθκαν τθν περίοδο 2008-9
αυξιςεισ (οι οποίεσ για τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ του ειδικοφ μιςκολογίου ιταν τθσ
τάξθσ του 25 ζωσ 100% !)
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3. Τα παρατικζμενα ςτοιχεία αποτυπϊνουν κατά αδιαμφιςβιτθτο τρόπο τθν τραγικι
οικονομικι κατάςταςθ, ςτθν οποία βρίςκεται ο Ζλλθνασ Ακαδθμαϊκόσ Δάςκαλοσ και
Ερευνθτισ όχι μόνο ςιμερα αλλά τα τελευταία δεκαπζντε τουλάχιςτον χρόνια. Αν
μάλιςτα λάβουμε υπόψθ τθν κατακόρυφθ αφξθςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ των
λειτουργϊν τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Ζρευνασ κατά το υπό εξζταςθ χρονικό
διάςτθμα, γίνεται εφκολα φανερό ότι θ κατ’ άτομο μείωςθ ςτισ αποδοχζσ μασ ςε ςχζςθ
με τισ ιδθ πενιχρζσ αποδοχζσ του 2006, είναι πολφ μεγαλφτερθ από το -5%, που
εμφανίηεται ςτον Πίνακα. Ασ ςυγκρικεί το ποςοςτό αυτό με τθ μεταβολι, κατά τθν
ίδια χρονικι περίοδο, κατά +70% ςε άλλθ κατθγορία λειτουργϊν, των οποίων μάλιςτα
ο ςυνολικόσ αρικμόσ υπθρετοφντων είναι δυςμετάβλθτοσ!
Αξιότιμοι Κφριοι Υπουργοί,
Στθ ςυνάντθςθ που είχαν οι Πρόεδροι των Ομοςπονδιϊν ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ/ΤΕΙ με τον τότε
Υπουργό Οικονομικϊν κ. Γ. Παπακωνςταντίνου και τθν Υπουργό Παιδείασ κα. Α.
Διαμαντοποφλου, ςτισ 12 Ιανουαρίου 2011,
 Είχε γίνει αποδεκτό από τθν πλευρά τθσ Πολιτείασ ότι πράγματι, ειδικά οι δάςκαλοι και
οι ερευνθτζσ του χϊρου τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Ζρευνασ βρίςκονται ςτθν
πλζον δραματικι κατάςταςθ από ποτζ!!!
 Είχε ςαφϊσ δθλωκεί ότι το ειδικό μιςκολόγιό μασ παραμζνει ωσ ειδικό και κα
αρχίςουν άμεςα ςυηθτιςεισ για τθν επικαιροποίθςι του. Στο πλαίςιο αυτό εκφράςαμε
τθν διαχρονικι απαίτθςθ όλων των ςυναδζλφων για ενςωμάτωςθ όλων των
επιδομάτων μασ, που αφοροφν τον πυρινα του ζργου που προςφζρουμε, ςτο βαςικό
μιςκό, με τρόπο που να μθν οδθγιςει ςε περαιτζρω μειϊςεισ ςτο μιςκό οριςμζνων
κατθγοριϊν ςυναδζλφων, ειδικά των νεοτζρων. Υπενκυμίηεται ότι τα επιδόματα
εξωδιδακτικισ απαςχόλθςθσ και βιβλιοκικθσ είναι ςτθν ουςία τμιμα του βαςικοφ
μιςκοφ αφοφ ςε αυτά γίνεται ανάλογθ παρακράτθςθ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν.
 Αναγνωρίηοντασ τθ δφςκολθ ςυγκυρία τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ, ηθτιςαμε να υπάρξει
ςυμφωνία αυξιςεων ςτουσ μιςκοφσ μασ, με τζτοιουσ όρουσ ϊςτε να επιτευχκεί άμεςα
τουλάχιςτον εναρμόνιςθ με τουσ μιςκοφσ των άλλων δθμόςιων λειτουργϊν. Αφοφ
είναι πζραν κάκε αμφιβολίασ ότι τα υψθλότατα προςόντα και τα ςθμαντικά
κακικοντα τθσ ςυντριπτικισ πλειονότθτασ των ςυναδζλφων δεν υπολείπονται οφτε
κατ’ ελάχιςτον των άλλων κλάδων λειτουργϊν του δθμοςίου (Βλζπε, Ανοικτι
Επιςτολι προσ τον Πρωκυπουργό κ. Γ. Παπανδρζου, 24 Ιουλίου 2011,
http://www.posdep.gr/).
Για όλα τα παραπάνω
 κζλουμε κατ’ αρχιν να εκφράςουμε τθν ζντονθ διαμαρτυρία μασ για ςειρά περικοπϊν
και κρατιςεων από τουσ μιςκοφσ μασ ςτισ αρχζσ Αυγοφςτου, το ποςοςτό των οποίων
μάλιςτα διατθρικθκε μεγάλο ςε αντίκεςθ με άλλεσ ομάδεσ μιςκωτϊν του δθμοςίου,
όπου τθν τελευταία ςτιγμι υπιρξε ςθμαντικι και αναιτιολόγθτθ μείωςθ. Ελπίηουμε οι
ακαδθμαϊκοί δάςκαλοι να μθν αποτελοφν ζνα ςάκο του μποξ ςε εςωκομματικά
παιγνίδια. Ακόμα ελπίηουμε η πικρή εμπειρία που ζχουν αποκομίςει ςτα μιςθολογικά
τουσ οι πανεπιςτημιακοί δάςκαλοι από όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ, που διετζλεςαν
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Υπουργοί Οικονομικών τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, να μην επαναληφθεί για μια ακόμα
φορά!
 Ηθτάμε τθν άμεςθ κατάργθςθ τθσ διάταξθσ του Ν. 4002, ΦΕΚ 180, παρ. 2 άρκρο 24,
ςφμφωνα με τθν οποία “… παφει η χορήγηςη τησ προβλεπόμενησ από τισ διατάξεισ
προηγοφμενων Νόμων επιδότηςησ αγοράσ ή ανζγερςησ κατοικίασ, ανεξάρτητα από το
χρόνο τοποθζτηςησ, μετάθεςησ ή μετάταξησ του υπαλλήλου ςε υπηρεςία
προβληματικήσ περιοχήσ …”. Αυτό αποτελεί ζνα ακόμθ πλιγμα ςτθν ακαδθμαϊκι
κοινότθτα των περιφερειακϊν πανεπιςτθμίων και ιδιαίτερα ςτα μζλθ ΔΕΠ και ΕΠ, που
επζλεξαν να εγκαταςτακοφν με τισ οικογζνειζσ τουσ ςτισ παραμεκόριεσ περιοχζσ,
υφιςτάμενα ςιμερα μια δραματικισ μορφισ ανατροπι του οικονομικοφ τουσ
προγραμματιςμοφ.
 Επαναλαμβάνουμε με τον πιο ζντονο τρόπο το αίτθμά μασ για άμεςθ ςυνάντθςθ μαηί
ςασ για μια υπεφκυνθ ενθμζρωςθ από εςάσ
α) για τον ακριβι χαρακτιρα του μιςκολογίου μασ και όλα τα ςχετικά κζματα, και
β) τον κακοριςμό ςυγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ ζναρξθσ και ολοκλιρωςθσ του
διαλόγου για το νζο Ειδικό Μιςκολόγιο των Λειτουργϊν του ενιαίου χϊρου τθσ
Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Ζρευνασ.
Αξιότιμθ Κυρία Υπουργζ τθσ Παιδείασ,
Θεωροφμε ότι θ Πολιτεία δεν μπορεί να προχωριςει ςε μεγάλθ κεςμικι μεταρρφκμιςθ ςτο
χϊρο τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Ζρευνασ ςτθ χϊρα μασ, ζχοντασ ςε εκκρεμότθτα το
κρίςιμο κζμα του μιςκολογίου των λειτουργϊν του χϊρου. Γι’ αυτό ηθτάμε από ςασ
προςωπικά όχι μόνο να προβείτε ςε διλωςθ ανάλογθ αυτισ ςυναδζλφου Υπουργοφ για άλλθ
ομάδα λειτουργϊν του δθμοςίου, αλλά και να ενεργιςετε τα δζοντα ϊςτε ςτο ςυντομότερο
δυνατό χρόνο να ικανοποιθκοφν τα ανωτζρω διατυπωμζνα αιτιματα μασ.
Επαναλαμβάνουμε δε για άλλθ μια φορά και ςε όλουσ τουσ τόνουσ ότι για τουσ Ζλλθνεσ
ακαδθμαϊκοφσ δαςκάλουσ και ερευνθτζσ ο χαρακτιρασ του μιςκολογίου αλλά και οι ςχετικζσ
δεςμεφςεισ αποτελοφν ηθτιματα, για τα οποία δεν χωρεί κανζνα περικϊριο υπαναχϊρθςθσ
και αναίρεςθσ των προςφάτωσ υπεςχθμζνων.
Με ιδιαίτερθ εκτίμθςθ,
Ο Πρόεδροσ ΠΟΣΔΕΠ

Ο Πρόεδροσ ΟΣΕΠ/ΤΕΙ

Ο Πρόεδροσ ΕΕΕ

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π

Γιάννθσ Τςάκνθσ
Κακθγθτισ ΤΕΙ Ακινασ

Δθμιτρθσ Ε. Λουκάσ
Κφριοσ Ερευνθτισ

Κοινοποίθςθ:
Γραφείο Πρωκυπουργοφ τθσ Ελλάδοσ Κυρίου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Μζγαρο Μαξίμου,
Θρϊδθ Αττικοφ 19, Τ.Κ. 106 74, ΑΘΘΝΑ.
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