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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
για το νζο ειδικό μιςθολόγιο των Καθηγητϊν Πανεπιςτημίου
Η Κυβζρνθςθ με το νζο ςυμπλθρωματικό Μνθμόνιο (Ν.4472/2017) νομοκζτθςε νζο ειδικό μιςκολόγιο για τουσ
πανεπιςτθμιακοφσ κακθγθτζσ. Στο Παράρτθμα 1, αποτυπώνονται ςε πίνακεσ οι νζεσ μειϊςεισ ςτισ καθαρζσ
αποδοχζσ που υφίςτανται οι καθηγητζσ, παρ’ ότι το νζο μιςκολόγιο διαφθμίςτθκε από τθν κυβζρνθςθ ωσ ζνα
μιςκολόγιο το οποίο παρζχει υποτίκεται αυξιςεισ ςτουσ πανεπιςτθμιακοφσ κακθγθτζσ.
Θα πρζπει να επιςθμάνουμε ότι το ιςχφον μιςκολόγιο των πανεπιςτθμιακών είχε προζλκει από περικοπζσ ςτισ
καθαρζσ αποδοχζσ των τελευταίων ετών τησ τάξησ του 40%, χωρίσ να ζχει ωφελθκεί κακόλου από τισ αυξιςεισ των
άλλων ειδικών μιςκολογίων τθσ δεκαετίασ 2000-2010 (μεγάλεσ αυξιςεισ 30-80% το 2008-9), κακώσ καμία αφξθςθ
δεν είχε δοκεί ςτισ αποδοχζσ των Κακθγθτών Πανεπιςτθμίου. Η πορεία των αποδοχών των ειδικών μιςκολογίων
αποτυπώνεται παραςτατικά ςτο Παράρτθμα 2 του παρόντοσ.
Το τΕ, του οποίου τισ αποφάςεισ, ςφμφωνα με το Σφνταγμα, οφείλει να ςζβεται και να εφαρμόηει θ ελλθνικι
πολιτεία, όχι μόνο είχε κρίνει αντιςυνταγματικζσ τισ μειϊςεισ που είχαν επιβλθκεί ςτισ αποδοχζσ των Κακθγθτών
Πανεπιςτθμίου τον Αφγουςτο του 2012 (απόφ. ΣτΕ 4741/2014) αλλά επιπλζον είχε αποφανκεί ότι εάν θ Κυβζρνθςθ
κελιςει να αναμορφώςει το ειδικό μιςκολόγιο των Πανεπιςτθμιακών, θα πρζπει οι αποδοχζσ που θα νομοθετήςει
να είναι τουλάχιςτον ςτο φψοσ που ήταν τον Αφγουςτο του 2012. Είναι προφανζσ ότι το νζο μιςθολόγιο δεν
αποτελεί ςυμμόρφωςη με την απόφαςη του τΕ. Το μινυμα που θ ελλθνικι κυβζρνθςθ περνά ςτθν κοινωνία είναι
«μθν εφαρμόηετε τουσ νόμουσ και το Σφνταγμα, πρώτθ τουσ καταπατά θ κυβζρνθςθ».
Η ΠΟΣΔΕΠ προςπακεί εδώ και χρόνια να αναδείξει τισ ανιςορροπίεσ ςτα ειδικά μιςκολόγια και το απαράδεκτα
χαμθλό επίπεδο των αποδοχών των Κακθγθτών Πανεπιςτθμίου ςτθ χώρα μασ (βλ. 1,2,3) τα οποία ςυνοπτικά είναι τα
εξισ: α) τθ δεκαετία 2000-2010, όταν το κόςτοσ μιςκοδοςίασ του δθμόςιου τομζα διπλαςιάςτθκε, κυρίωσ λόγω των
αυξιςεων που δόκθκαν ςτισ αποδοχζσ των εργαηομζνων όλων των κλάδων, οι αποδοχζσ των Πανεπιςτθμιακών
ζμειναν ςτακερζσ, β) θ αντιςτοιχία που υπιρχε μζχρι το 2008 ςτα μιςκολόγια δικαςτικών και πανεπιςτθμιακών
λειτουργών ζχει μετατραπεί ςε ςχζςθ 2 προσ 1, γ) μζςα ςτθν κρίςθ εφαρμόςτθκαν ςτο μιςκολόγιο των Κακθγθτών
Πανεπιςτθμίου με οριηόντιο τρόπο διαδοχικζσ μειώςεισ που ανζρχονται ςτο 38% των κακαρών αποδοχών τουσ και δ)
οι αποδοχζσ των πανεπιςτθμιακών κακθγθτών ςτθ χώρα μασ είναι από τισ χαμθλότερεσ ςτθν Ευρώπθ.
Από εδώ και πζρα, με δεδομζνο ότι το νζο «αντιςυνταγματικό» μιςκολόγιο ζχει νομοκετθκεί, οφείλουμε να
ενθμερώςουμε τθν ελλθνικι κοινωνία για το μιςκολογικό μασ κακεςτώσ, ςυνεχίηουμε τθν προςπάκεια για τθν
εφαρμογι του ςυντάγματοσ και των αποφάςεων του ΣτΕ, και ενεργοποιοφμε τουσ ςυναδζλφουσ μασ και τουσ
Συλλόγουσ μελών ΔΕΠ ώςτε να δραςτθριοποιθκοφν προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ επίτευξθσ του ςτόχου τθσ
αποκατάςταςθσ ενόσ αξιοπρεποφσ μιςκολογίου των Κακθγθτών Πανεπιςτθμίου.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1.
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΣΙ ΑΠΟΔΟΧΕ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ
ανά βαθμίδα και ζτη υπηρεςίασ
Πιν. 1. Ποςοςτιαία μεταβολή (%) ςτισ καθαρζσ αποδοχζσ με την πρϊτη εφαρμογή του
μιςθολογίου το 2017
Βαθμίδα
0 ζτη
10 ζτη
20 ζτη
30 ζτη
Κακθγθτισ
-1.8
-2.2
-1.9
-5.5
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
-0.6
-1.9
-1.8
-2.7
Επίκουροσ Κακθγθτισ
0.4
0.3
-0.6
-1.7
Λζκτορασ
-1.3
-1.2
-1.1
-3.0

Πιν. 2. Ποςοςτιαία μεταβολή (%) ςτισ καθαρζσ αποδοχζσ με το μιςθολόγιο ςε
πλήρη εφαρμογή το 2020
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2.
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΙ ΤΓΚΡΙΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΘΟΛΟΓΙΩΝ
Πίνακασ 1. Συνολικζσ μειώςεισ ςτο ειδικό μιςκολόγιο των πανεπιςτθμιακών κακθγθτών τθσ περιόδου
2010 – 2012 ανά βακμίδα.
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χήμα 1. Χρονικι εξζλιξθ των βαςικών μιςκών των ειδικών μιςκολογίων (Πρωτοδίκθ, Ιατροφ επιμελθτι
Β΄ΕΣΥ, Λζκτορα, Ανκυπολοχαγοφ) από το 1997 ζωσ και 2016.
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χήμα 2. Σφγκριςθ κακαρών μθνιαίων αποδοχών τριών τυπικών βακμίδων Πανεπιςτθμιακών
(Πρωτοδιοριηόμενοσ Λζκτορασ, Αν. Κακθγθτισ με 15 ζτθ υπθρεςία, Κακθγθτισ με 30 ζτθ υπθρεςία) ςε
διάφορεσ χώρεσ τθσ Ε.Ε. για το 2009. Ο μιςκόσ για τθν Ελλάδα αναφζρεται ςτο 2016 (Πθγι: Μίςκου Ελζνθ,
2010).
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