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Προς την Υπουργό Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
Κυρία Άννα ∆ιαµαντοπούλου,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr
και
προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
Κύριο Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
Νίκης 5-7, 101 80, ΑΘΗΝΑ, minister@mnec.gr
ΘΕΜΑ: Ειδικό Μισθολόγιο µελών ∆ΕΠ, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνητών – Προσχέδιο Μελέτης
για τις Μισθολογικές εξελίξεις στο ∆ηµόσιο – ∆ηµοσιογραφικές αναφορές για
φερόµενες ως δηλώσεις του Υπουργού κ. Ι. Ραγκούση.
Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργοί,
Με αφορµή το «Προσχέδιο µελέτης για τις µισθολογικές εξελίξεις στο δηµόσιο» των
Υπουργείων
ΥπΕσΑΗ∆ &
ΥπΟικ. αλλά και τις συνεχώς ανακυκλούµενες
δηµοσιογραφικές αναφορές στο ειδικό µισθολόγιο των µελών ∆ΕΠ, ΕΠ ΤΕΙ και
Ερευνητών, θα θέλαµε να ενηµερώσουµε κατ’ αρχήν για τα συγκριτικά στοιχεία, τα
οποία προκύπτουν ακριβώς από αυτό το προσχέδιο, για την αποφυγή τυχόν
παρανοήσεων σχετικά µε την υφιστάµενη κατάσταση.

Πανε λλήνι α Ο µοσπο νδ ία Συλ λό γω ν ∆ιδακτι κού κ αι Ερευνητικού Προσωπικού

Ο παραπάνω πίνακας αποτυπώνει µε σαφήνεια τη µισθολογική εξέλιξη των 5
κατηγοριών απασχολουµένων στο ∆ηµόσιο µε ειδικά µισθολόγια κατά την
περίοδο 2006-2010. Πιο συγκεκριµένα µπορούν να παρατηρηθούν τα ακόλουθα:

 Οι µεταβολές των συνολικών δαπανών για µισθοδοσία λόγω µνηµονίου
την περίοδο 2009-2010 (Πίνακας 6.2, σ.236) είναι: Βουλευτές –9%, ∆ικαστικοί
-25,5%, ∆ιπλωµατικοί -16,1%, µέλη ∆ΕΠ, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνητές -11,7%,
Γιατροί του ΕΣΥ -8,1% και Ένστολοι -11%.
 Όµως η συνολική διακύµανση την περίοδο 2006-2010 (Πίνακας 6.1, σ.234)
αποτυπώνει κατά αδιαµφισβήτητο τρόπο την τραγική οικονοµική
κατάσταση, στην οποία βρίσκεται ο Έλληνας Πανεπιστηµιακός ∆άσκαλος
όχι µόνο σήµερα αλλά για δεκαπέντε σχεδόν χρόνια. Αν µάλιστα λάβουµε
υπόψη την µεγάλη αύξηση του αριθµού των πανεπιστηµιακών δασκάλων
(και των µελών ΕΠ των ΤΕΙ και των Ερευνητών στο υπό εξέταση διάστηµα).

 γίνεται εύκολα φανερό ότι η κατ’ άτοµο µείωση στις αποδοχές µας σε
σχέση µε τις ήδη πενιχρές αποδοχές του 2006, είναι πολύ µικρότερη από το
-5%, που εµφανίζεται στον Πίνακα. Ας συγκριθεί το ποσοστό αυτό µε τη
µεταβολή, κατά την ίδια χρονική περίοδο, κατά +70% σε άλλη κατηγορία
λειτουργών, των οποίων µάλιστα ο συνολικός αριθµός υπηρετούντων είναι
δυσµετάβλητος (βλέπε, τον παραπάνω πίνακα καθώς και τη µελέτη του
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών).
Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργοί,
Στη συνάντηση που είχαν οι Οµοσπονδίες ΠΟΣ∆ΕΠ και ΟΣΕΠ/ΤΕΙ µαζί σας µόλις
πρόσφατα, στις 12 Ιανουαρίου 2011
 είχε καταστεί απολύτως σαφές από την πλευρά σας ότι πράγµατι, ειδικά οι
δάσκαλοι και οι ερευνητές του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της
Έρευνας βρίσκονται στην πλέον δραµατική κατάσταση από ποτέ!!!
 είχε σαφώς δηλωθεί ότι το ειδικό µισθολόγιο µας παραµένει ως ειδικό και
θα αρχίσουν άµεσα συζητήσεις για επικαιροποίηση του. Στα πλαίσια αυτά
εκφράσαµε τη σαφή θέση όλων των συναδέλφων για ενσωµάτωση όλων
των επιδοµάτων στον βασικό µισθό µε τρόπο ώστε να µην οδηγήσει σε
περαιτέρω µειώσεις στο µισθό ορισµένων κατηγοριών συναδέλφων, ειδικά
των νεοτέρων.
 αναγνωρίζοντας τη δύσκολη συγκυρία της Ελληνικής οικονοµίας, ζητήσαµε
επίσης να υπάρξει συµφωνία µε δέσµευση-υπόσχεση της Πολιτείας για
παροχή, από το πρώτο έτος οικονοµικής ανάκαµψης, αυξήσεων στους
µισθούς µας µε τέτοιους όρους ώστε να επιτευχθεί άµεσα εναρµόνιση µε
τους µισθούς των ∆ικαστικών. Τα υψηλότατα προσόντα και τα σηµαντικά
καθήκοντα της συντριπτικής πλειονότητας των συναδέλφων δεν
υπολείπονται των άλλων κλάδων. Με βάση τα παραπάνω, εφόσον οι
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δηµοσιογραφικές αναφορές ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα (δεν
έχει αναρτηθεί σχετικό δελτίο τύπου από το ΥΠΕΣΑΗ∆), εκφράζουµε
βαθύτατη δυσαρέσκεια και πλήρη αντίθεση στη χθεσινή τοποθέτηση του
Υπουργού ΕσΑΗ∆ κ. Γιάννη Ραγκούση για απόφαση της Πολιτείας να
εντάξει τα ειδικά µισθολόγια στο ενιαίο µισθολόγιο των δηµοσίων
υπαλλήλων. Ζητάµε την άµεση ανάκληση της σχετικής κυβερνητικής
απόφασης, αν υπάρχει, και απαιτούµε την τήρηση των συµφωνηθέντων.
Για όλα τα παραπάνω ζητάµε α) άµεση και υπεύθυνη ενηµέρωση από εσάς για
όλα τα συµβαίνοντα στα σχετικά θέµατα, και β) την άµεση ενεργοποίηση κοινής
Επιτροπής των δύο Υπουργείων, στην οποία θεωρούµε δεδοµένη τη συµµετοχή
µας. Επαναλαµβάνουµε για άλλη µια φορά και σε όλους τους τόνους ότι για µας
ο χαρακτήρας του µισθολογίου αλλά και όλα τα παραπάνω αναλυτικά
περιγραφόµενα αποτελούν σαφή κόκκινη γραµµή. Για τις συνέπειες της όποιας
παραβίασής της και της αναίρεσης των προσφάτως υπεσχηµένων, εµείς δεν
φέρουµε καµιά ευθύνη.
Με ιδιαίτερη εκτίµηση,

Ο Πρόεδρος ΠΟΣ∆ΕΠ

Ο Πρόεδρος ΟΣΕΠ/ΤΕΙ

Ο Πρόεδρος ΕΕΕ

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π

Γιάννης Τσάκνης
Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

∆ηµήτρης Ε. Λουκάς
Κύριος Ερευνητής

Κοινοποίηση:
Γραφείο Πρωθυπουργού της Ελλάδος Κυρίου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ,
Μέγαρο Μαξίµου, Ηρώδη Αττικού 19, Τ.Κ. 106 74, ΑΘΗΝΑ.
ΠΡΟΣ
τον
Υπουργό
Εσωτερικών
Αποκέντρωσης
και
Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης κύριο ΓΙΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ, Σταδίου 27, 101-83, ΑΘΗΝΑ,
info@ypes.gr, ragousis@pasok.gr.
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