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Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου
Ενθμζρωςθ για τθν απόφαςθ του τΕ για τισ περικοπζσ των αποδοχών των
πανεπιςτθμιακών κακθγθτών
Τον Απρίλιο του 2016 κατατζκθκε αίτθςθ ςτο Τριμελζσ Συμβοφλιο του ΣτΕ από τουσ τρεισ
διαδίκουσ τθσ πρότυπθσ δίκθσ του ΣτΕ και τθν ΠΟΣΔΕΠ (θ οποία όμωσ για τυπικοφσ λόγουσ
κρίκθκε ότι δεν νομιμοποιείται να αςκιςει αίτθςθ ςυμμόρφωςθσ) με τθν οποία ηθτείται θ
ςυμμόρφωςθ τθσ Διοίκθςθσ προσ τθν υπ' αρίκμ. 4741/2014 απόφαςθ τθσ πρότυπθσ δίκθσ
του ΣτΕ για τθν αντιςυνταγματικότθτα των περικοπών των αποδοχών των πανεπιςτθμιακών
κακθγθτών κατά το ζτοσ 2012.
Τον Ιανουάριο του 2017 εκδόκθκε θ απόφαςθ του Τριμελοφσ Συμβουλίου του ΣτΕ
(http://esdep.web.auth.gr/wp-content/uploads/2017/02/Συμβοφλιο-Συμμόρφωςθσ.pdf ) θ
οποία:
 επιβεβαιώνει εκ νζου τθν αντιςυνταγματικότθτα των ςχετικών διατάξεων του ν.










4093/2012,
επιβεβαιώνει ότι θ Κυβζρνθςθ δεν ζχει ςυμμορφωκεί, και τθν υποχρεώνει (όςον
αφορά ςτουσ 3 προςφεφγοντεσ) να ςυμμορφωκεί άμεςα, ςε τρεισ μινεσ από τθν
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ,
δθλώνει ότι το ςφνολο των πανεπιςτθμιακών κακθγθτών μποροφν να κεμελιώςουν
αποηθμιωτικζσ αξιώςεισ για τθν αποκατάςταςθ των αποδοχών τουσ, από τθν θμζρα
δθμοςίευςθσ τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ (29/12/2014) δθλ. μποροφν να διεκδικοφν
δικαςτικά τθν επιςτροφι των περικοπών ςε ςυνεχι βάςθ,
επιςθμαίνει ότι εάν θ Κυβζρνθςθ προχωριςει ςτθ νομοκζτθςθ νζων ειδικών
μιςκολογίων, όςον αφορά ςτο μιςκολόγιο των Πανεπιςτθμιακών, οι ςυνολικζσ
αποδοχζσ τουσ δε μπορεί να είναι μικρότερεσ από εκείνεσ που υπιρχαν πριν τον
Αφγουςτο του 2012, δθλ. κα πρζπει να αποκακιςτά πλιρωσ του μιςκοφσ ςτα προ του
2012 επίπεδα,
αναφζρει ρθτά ότι δεν ςυνιςτά ςυμμόρφωςθ τθσ Διοίκθςθσ θ αόριςτθ αναφορά του
Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ ότι προχώρθςε ςτθν επεξεργαςία
πρόταςθσ και βρίςκεται ιδθ ςτο τελικό ςτάδιο του νομικοφ πλαιςίου για τθν οριςτικι
επίλυςθ του ηθτιματοσ τθσ αντιςυνταγματικότθτασ του νόμου.
επιςθμαίνει, επίςθσ, ότι θ ςφνδεςθ του ηθτιματοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του δθμοςίου με
τισ υποχρεώςεισ τθσ χώρασ λόγω μνθμονίου, για τθν αναμόρφωςθ και τον
εξορκολογιςμό των ειδικών μιςκολογίων, ςυμπεριλαμβανομζνου αυτοφ των μελών του
Δ.Ε.Π., δεν ςυνιςτοφν νόμιμα εμπόδια για τθν ςυμμόρφωςθ του δθμοςίου.

Τόςο ο ΕΣΔΕΠ όςο και θ ΠΟΣΔΕΠ ςυνζςτθςαν ςε όλεσ και όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ να
κατακζςουν ομαδικζσ αγωγζσ για τα ζτθ 2015 και 2016. Εικάηουμε ότι τα Διοικθτικά
Δικαςτιρια κα αρχίςουν να ςυμμορφώνονται προσ αυτι τθν απόφαςθ-οδθγό του ΣτΕ. Για
το λόγο αυτό κεωροφμε αναγκαία τθ δικαςτικι διεκδίκθςθ από τουσ ςυναδζλφουσ τθσ
επιςτροφισ των περικοπών για μετά το 2015, όςο το πρόβλθμα δεν επιλφεται νομοκετικά
δθλ. με απόφαςθ από τθν κυβζρνθςθ για κατάρτιςθ νζου μιςκολογίου, το οποίο να είναι
ςφμφωνο με τθν απόφαςθ του ΣτΕ.
Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ υπενκυμίηει ςτθν Κυβζρνθςθ για ακόμθ μια φορά τθν υποχρζωςι τθσ για
τθ μθ εφαρμογι νόμων που ζχουν κρικεί αντιςυνταγματικοί από τα ανώτατα δικαςτιρια,
υποχρζωςθ θ οποία ςυνεπάγεται τθν κατάρτιςθ νζου μιςκολόγιου το οποίο να
αποκακιςτά πλιρωσ τισ αποδοχζσ των πανεπιςτθμιακών κακθγθτών.
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