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Θέμα: Παρατηρήσεις της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης για παραλείψεις στις διατάξεις
του νέου ειδικού μισθολογίου στο νομοσχέδιο για το Νέο Μεσοπρόθεσμο 2018-2021.
Η προχειρότητα και βιασύνη στη σύνταξη του νέου ειδικού μισθολογίου που περιλαμβάνεται στο
νομοσχέδιο για το Νέο Μεσοπρόθεσμο 2018-2021 [1], αποτυπώνεται σε παραλείψεις και
ασάφειες που θα προκαλέσουν, αν δεν διορθωθούν, σοβαρά προβλήματα. Διαπιστώνουμε
δυστυχώς, όχι μόνο από την παντελή έλλειψη διαλόγου το προηγούμενο διάστημα για τη
διαμόρφωση του μισθολογίου, ότι γράφτηκε «στο πόδι», παρόλο υπήρχε υποχρέωση από το
Μνημόνιο 3 (Ν4336/2015) για ψήφισή του μέχρι τον Ιούλιο του 2016.
Μια παράλειψη, την οποία πρώτοι επισημάναμε [2], και η οποία όπως μαθαίνουμε, μετά από τις
αντιδράσεις ήδη αντιμετωπίζεται από τους νομοθέτες, είναι η μη αναφορά και συνεπώς η
απαγόρευση αποδοχών από ερευνητικά έργα για τα μέλη ΔΕΠ και ΕΠ των ΑΕΙ (αρ.131, παρ.2).
Μια άλλη αβλεψία, που προκαλεί ανησυχία για τις σοβαρές επιπτώσεις ως προς την ασάφεια και
την ευχέρεια παρερμηνειών, διαπιστώνεται για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας και αφορά
όλα τα ειδικά μισθολόγια πλην αυτού των ενστόλων.
Το νέο μισθολόγιο ορίζει 16 Μισθολογικά Κλιμάκια για ΚΑΘΕ βαθμίδα (αρ. 132 και αντίστοιχα για
τις άλλες κατηγορίες). Με την εξέλιξη σε επόμενη βαθμίδα η ένταξη γίνεται στο ΜΚ1, με
αναγνώριση προϋπηρεσίας μετά από υποβολή αίτησης. Για την προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται,
οι διατάξεις του νομοσχεδίου (παρ.4 των άρθρων 129, 133, 137, 142, 147) παραπέμπουν στην
παρ.7, αρ.11, του Ν.4354/2015, η οποία για τους φορείς που αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία
παραπέμπει στην παρ.1 του αρ.7 του ίδιου νόμου. Εκεί ορίζονται οι φορείς για τους οποίους
αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία (αρ.7, παρ.1 του 4354) κατά την εκλογή ή εξέλιξη σε επόμενη
βαθμίδα. Όμως στην επόμενη παράγραφο (αρ.7, παρ.2) ορίζεται ποιοι υπάλληλοι και λειτουργοί
δεν υπάγονται στο νόμο 4354, όπου εξαιρούνται οι αμειβόμενοι από ειδικά μισθολόγια. Αυτό
αποτελεί έδαφος για διαφορετικές ερμηνείες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, και ήδη διαπιστώνουμε
ότι αυτό συμβαίνει.
Προφανώς δεν θέλει ο νομοθέτης με την εξέλιξη σε επόμενη βαθμίδα να μηδενίζεται η
προϋπηρεσία, ιδίως όταν για τους πανεπιστημιακούς αναγνωρίζει επιπρόσθετα την υπηρεσία σε
ΑΕΙ του εξωτερικού. Παρόλο που η εξαίρεση αυτών των υπαλλήλων (στο αρ.7, παρ.2 του
Ν4354/2015) αφορά το πεδίο εφαρμογής του Ν.4354/2015 (Ενιαίο μισθολόγιο) και όχι τους
φορείς προϋπηρεσίας για το παρόν νομοσχέδιο, για αποφυγή παρερμηνειών πρέπει να γίνεται στο
νομοσχέδιο απευθείας παραπομπή, όχι διαμέσου της παρ.7 του αρ.11, στους φορείς της
παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.4354/2015.
Επίσης πρέπει να αναγνωρίζεται ρητά και αυτόματα η προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο ΑΕΙ του
εσωτερικού, ΧΩΡΙΣ, όπως τώρα απαιτείται, αίτηση, γιατί αυτό πρόκειται για απαράδεκτη
γραφειοκρατία.
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Αν η κυβέρνηση δεν έχει επαρκείς νομικούς για τη σύνταξη των νομοσχεδίων και καταφεύγει σε
πρακτικές crowd law-editing, ας φροντίσει να τα δημοσιεύει έγκαιρα. Και για να μας κάνουν τη
δουλειά που κάνουμε για λογαριασμό τους πιο εύκολη, ας σταματήσουν στη Βουλή στα
κατατιθέμενα νομοσχέδια να εκτυπώνουν τα ηλεκτρονικά έγγραφα προκειμένου να γράψουν έναν
αριθμό σελίδας, και μετά να τα φωτοτυπούν και να τα μετατρέπουν ξανά σε ηλεκτρονικά, με
σάρωση όμως σε αρχείο εικόνας, που δεν επιτρέπει την αναζήτηση, επεξεργασία κλπ. Σε ποιον
αιώνα βρίσκονται;
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