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Η δηµοσιονοµική κρίση που πλήττει βάναυσα τη χώρα µας ούτε σήµερα δηµιουργήθηκε ούτε το 2010. Είναι το αποτέλεσµα της γνωστής νοσηρής 
πολιτικής λειτουργίας δεκαετιών των επιλεκτικών παροχών, της χορήγησης προνοµίων σε κοινωνικές οµάδες ως εργαλείου συνειδητής διαιώνισης 
πελατειακών πρακτικών που οδήγησαν στη λαφυραγώγηση και τραγική δήωση του δηµόσιου πλούτου και των συνειδήσεων, της άµετρης ανοχής 
στην παραοικονοµία και της συνεχούς κρατικής σπατάλης που τροφοδότησε τα ελλείµµατα και δηµιούργησε ανισότητες υπέρ κάποιων οµάδων 
που είχαν τη δυνατότητα να πιέσουν για ιδιαίτερες ρυθµίσεις και ξεχωριστές παροχές, έναντι όλων των άλλων. Ως ένα ακραίο παράδειγµα των 
παραπάνω διαπιστώσεων µπορούµε να αναφέρουµε το φαινόµενο του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού της περιόδου 2007-2009 µε την 
κατακόρυφη αύξηση των δηµοσίων δαπανών και την ταυτόχρονη σηµαντική µείωση των δηµοσίων εσόδων. 

Οι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι, παρά τις αντίθετες εντυπώσεις που τεχνηέντως καλλιεργούνται για ποικίλους λόγους και από διάφορες πλευρές, 
δεν ανήκουν στις παραπάνω αναφερόµενες ευνοηµένες οµάδες, καθότι οι αµοιβές µας έχουν ουσιαστικά καθηλωθεί στο µισθολόγιο του 2004, 
ενώ στο διάστηµα 2008-2009 άλλες κατηγορίες ειδικών µισθολογίων έτυχαν σηµαντικών έως προκλητικών αυξήσεων (µέχρι και 100%), σε 
σηµείο που ένας καθηγητής πανεπιστηµίου αµείβεται όσο ένας νεοδιοριζόµενος πρωτοδίκης. 

Κατά συνέπεια, επιπλέον των περικοπών του 13ου και 14ου µισθού, της εισφοράς αλληλεγγύης, της µείωσης του επιδόµατος διδακτικής 
προετοιµασίας και της αύξησης της φορολογίας, που αφορούν και άλλες κατηγορίες εργαζοµένων, οι πανεπιστηµιακοί συνεισφέρουν αδιαλείπτως 
στη δηµοσιονοµική «µνηµονιακή προσαρµογή» πριν ακόµη αυτή ξεκινήσει, µε ποσό που ανέρχεται, µε συντηρητικούς υπολογισµούς, σε 250 
εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο, ήδη από το 2009. (Οσοι ενδιαφέρονται να µελετήσουν πιο ενδελεχώς τα πραγµατικά συγκριτικά δεδοµένα της 
µισθολογικής εξέλιξης των πέντε κατηγοριών απασχολουµένων στο ∆ηµόσιο µε ειδικά µισθολόγια κατά την περίοδο 2006-2010, τα οποία 
προκύπτουν από το «Προσχέδιο µελέτης για τις µισθολογικές εξελίξεις στο ∆ηµόσιο» των υπουργείων ΥΠΕΣΑΗ∆ & ΥΠΟΙΚ, Μάιος 2011, µπορούν 
να ανατρέξουν στο www.posdep.gr»Ερευνες - µελέτες: 
«http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=513&Itemid%20=142».) Πιο συγκεκριµένα, οι µεταβολές 
των συνολικών δαπανών για µισθοδοσία, λόγω Μνηµονίου, κατά την περίοδο 2009-2010 είναι: Βουλευτές: -9,0%, ∆ικαστικοί: -25,5%, 
∆ιπλωµατικοί: -16,1%, µέλη ∆ΕΠ, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνητές: -11,7%, Γιατροί του ΕΣΥ: -8,1% και Ενστολοι: -11,0%. 

Ωστόσο, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι οι συνολικές δαπάνες µισθοδοσίας για την κατηγορία των πανεπιστηµιακών και των ερευνητών είναι 
οι µόνες που είναι χαµηλότερες ακόµα και από τα επίπεδα του 2006! Αυτό συνέβη επειδή η κατηγορία αυτή είναι η µόνη µεταξύ των κρατικών 
λειτουργών στην οποία δεν δόθηκαν την περίοδο 2008-9 αυξήσεις, ενώ σε άλλες κατηγορίες οι αυξήσεις στους βασικούς µισθούς κυµαίνονται 
από 25% έως και 100%! Επιπροσθέτως, κατά την ίδια περίοδο σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση του ακαδηµαϊκού προσωπικού των ΑΕΙ. 

Επιπροσθέτως, στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας απασχολούνται επιστήµονες µε τα, κατά τεκµήριο, υψηλότερα προσόντα 
συγκριτικά µε άλλους κλάδους, τα οποία αποκτώνται µετά από µακρόχρονη προσπάθεια, µε επιπλέον αποτέλεσµα ο διορισµός να γίνεται συνήθως 
σε ηλικία κατά την οποία άλλοι εργαζόµενοι του δηµοσίου τοµέα -ακόµα και δηµόσιοι λειτουργοί- ήδη έχουν αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας. 

Παλαιότερα οι αποδοχές µας, όχι µόνο στη βάση του µισθολογίου αλλά και στην κορυφή, ήταν στο ίδιο επίπεδο µε τους µισθούς άλλων οµάδων 
λειτουργών του ∆ηµοσίου µε διακεκριµένα προσόντα ή καθήκοντα (δικαστικοί, βουλευτές κ.λπ.). Οι αλλαγές που προέκυψαν στη συνέχεια είναι 
αποτέλεσµα αφενός αµφιλεγόµενων δικαστικών αποφάσεων θεσµικών οργάνων (βλ. τις αντικρουόµενες αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού 
Μισθοδικείου υπ’ αριθµ. 13/7.11.2006, 17/5.12.2006 και 23/5.12.2006) καθώς και µιας ανεξήγητης(;), ακόµα και σε µια στοιχειωδώς 
ευνοµούµενη χώρα, εύνοιας από το πολιτικό σύστηµα προς συγκεκριµένη µερίδα λειτουργών του ∆ηµοσίου αλλά και για ίδια οφέλη! 

Σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες της Ε.Ε., η µισθολογική υστέρηση, που εντάθηκε µετά το 2008, έχει φέρει την ελληνική ακαδηµαϊκή κοινότητα 
στη χειρότερη µισθολογική θέση ως προς τον µέσο µισθό ατόµων µε αντίστοιχη εργασιακή εµπειρία στη χώρα του (µε στοιχεία του 2006), όπως 
αυτό αποτυπώνεται σε µελέτη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Νοέµβριος 2010). (Βλ. www.posdep.gr»Ερευνες - µελέτες: 
«http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=420&Itemid=142».) Και αυτό συµβαίνει παρά το γεγονός ότι 
τα προσόντα αλλά και τα καθήκοντα της συντριπτικής πλειονότητας των συναδέλφων όχι µόνο δεν υπολείπονται αλλά αντίθετα ευρίσκονται σε 
πολύ υψηλό επίπεδο διεθνώς και εµφανώς υπερτερούν των άλλων κατηγοριών λειτουργών του ∆ηµοσίου, όπως αυτό διαπιστώνεται από πολύ 
πρόσφατες µελέτες του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης (βλ. «http://www.ekt.gr/metrics/»). 

Ο πανεπιστηµιακός χώρος λειτουργεί σε διεθνές περιβάλλον: η ελληνική πανεπιστηµιακή ∆ιασπορά ανθεί σε πάρα πολλές χώρες και σε πολλά 
ονοµαστά πανεπιστήµια. Οι όποιες προσπάθειες να επαναπατριστούν οι συνάδελφοί µας όχι µόνο δεν έχουν πλέον νόηµα, αλλά είναι ήδη γνωστό 
ότι νεοεκλεγέντες Ελληνες επιστήµονες, που επιθυµούσαν να επιστρέψουν στην πατρίδα, έχουν αποποιηθεί τον διορισµό τους, εν ενεργεία 
καθηγητές όλων των βαθµίδων φεύγουν για το εξωτερικό και νέοι επιστήµονες δεν επιστρέφουν. Οι τραγικές συνέπειες -για το ακαδηµαϊκό 
σύστηµα αλλά και για ολόκληρη τη χώρα- µιας µαζικής µετακίνησης µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι περισσότερο από προφανείς. 

Καθοριστικό παράγοντα σε όλα τα παραπάνω αποτελεί και το γεγονός ότι η απορρόφηση κονδυλίων για την έρευνα από εθνικούς και κοινοτικούς 
πόρους κατά την τελευταία πενταετία κινήθηκε ουσιαστικά σε σχεδόν µηδενικά επίπεδα. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη συρρίκνωση των 
ερευνητικών οµάδων µε συνέπειες που οδηγούν σε απαξίωση του εγχώριου ανθρωπίνου κεφαλαίου και, ουσιαστικά, σε µια τραγωδία εθνικών 
διαστάσεων! 

Οι ακαδηµαϊκοί δάσκαλοι και οι ερευνητές αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και των ριζικών θεσµικών 
µεταρρυθµίσεων. Εχουν υποστηρίξει και υποστηρίζουν κάθε σοβαρή προσπάθεια για τον εκσυγχρονισµό, την εκλογίκευση και τη συνολική 
αναδιάρθρωση του κράτους µε διαδικασίες αξιοκρατίας, αξιολόγησης, διαφάνειας και ουσιαστικής κοινωνικής λογοδοσίας. ∆εν συµφωνούµε όµως 
µε τις σπασµωδικές οριζόντιες περικοπές χωρίς συγκεκριµένες µελέτες, σαφή κριτήρια και χωρίς τη στοιχειώδη αίσθηση του δικαίου. 

Είναι καιρός νοµίζω να αρχίσει επιτέλους ένας διάλογος για τη διαµόρφωση ενός ενιαίου ειδικού µισθολογίου για όλους τους λειτουργούς του 
∆ηµοσίου µε βάση τα προσόντα και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τα καθήκοντα του έργου που επιτελούν, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του 
προϋπολογισµού. Ισως µια πιο ανατρεπτική αλλά και κοινωνικά δίκαιη θέση θα ήταν να προχωρήσει η Πολιτεία στη διαµόρφωση ενός ενιαίου 
µισθολογίου για όλους τους απασχολούµενους στον δηµόσιο τοµέα, µε βάση πάντα τα προσόντα αλλά και τις απαιτήσεις του λειτουργήµατος της 
κάθε επιµέρους οµάδας. 


