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ΕΝΗΜΕΡΩH
χετικά με τισ αποδοχζσ των Πανεπιςτθμιακών
Τον Απρίλιο του 2013 θ ΠΟΣΔΕΠ προςζφυγε ςτο ΣτΕ ηθτώντασ να κρικοφν αντιςυνταγματικζσ οι μειώςεισ που
ζγιναν από τον Αφγουςτο 2012 ςτισ αποδοχζσ μασ. Επειδι για τυπικοφσ λόγουσ δε μποροφςε να προςφφγει ωσ
Ομοςπονδία προςζφυγαν τα 3 μζλθ τθσ τότε ΕΓ που προζρχονταν από το ΕΚΠΑ. Το Δεκζβριο του 2014, εκδόκθκε
θ απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ του ΣτΕ θ οποία δικαίωνε τθν προςφυγι μασ και τα επιχειριματα μασ, κρίνοντασ
αντιςυνταγματικζσ τισ διατάξεισ του ν. 4093/2012 με τισ οποίεσ περικόπθκαν οι αποδοχζσ των πανεπιςτθμιακών
κακθγθτών.
Η Κυβζρνθςθ μζχρι ςιμερα δεν ζχει εφαρμόςει τθν εν λόγω απόφαςθ.
Τον Απρίλιο του 2016 κατατζκθκε προςφυγι και ςτο Συμβοφλιο Συμμόρφωςθσ του ΣτΕ, ώςτε θ κυβζρνθςθ να
υποχρεωκεί δικαςτικά να εφαρμόςει τθν προαναφερόμενθ απόφαςθ τθσ ολομζλειασ. Τον Ιανουάριο του 2017
εκδόκθκε θ νζα απόφαςθ του ΣτΕ θ οποία:
 επιβεβαιώνει εκ νζου τθν αντιςυνταγματικότθτα των ςχετικών διατάξεων του ν. 4093/2012
 επιβεβαιώνει ότι θ Κυβζρνθςθ δεν ζχει ςυμμορφωκεί, και τθν υποχρεώνει (τουλάχιςτον όςον αφορά ςτουσ 3
προςφεφγοντεσ) να ςυμμορφωκεί άμεςα, ςε τρεισ μινεσ από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ,
 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 περικοπων 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.
Η ΠΟΣΔΕΠ ςυνζςτθςε ςε όλεσ και όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ μασ να κατακζςουν ομαδικζσ αγωγζσ για τα ζτθ 2015
και 2016. Είναι βζβαιον ότι όλεσ αυτζσ οι αγωγζσ κα κερδθκοφν με δεδομζνεσ τισ αποφάςεισ του ΣτΕ (τθσ
ολομζλειασ και του Συμβουλίου Συμμόρφωςθσ).
Η ΕΓ τθσ ΠΟΣΔΕΠ 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.
Οι προςπάκειεσ τθσ ΕΓ κα επικεντρωκοφν ςτο να εφαρμόςει θ Κυβζρνθςθ τισ αποφάςεισ αυτζσ του ΣτΕ πριν
εκδικαςτοφν οι αγωγζσ των ςυναδζλφων ςτα δικαςτιρια.
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