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Θέμα: Απόφαση της 4ης Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ σχετικά με την
κατάργηση επιδότησης της κατοικίας σε δημόσιους υπαλλήλους παραμεθορίων περιοχών.
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ στην 4η (Διευρυμένη) Συνεδρίαση της 14ης Σεπτεμβρίου
2011, συζήτησε το θέμα της κατάργησης της επιδότησης της κατοικίας σε δημόσιους
υπαλλήλους παραμεθορίων περιοχών. Συγκεκριμένα με τον Ν. 4002, ΦΕΚ 180, παρ. 2 άρθρο
24, “…. παύει η χορήγηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις προηγούμενων Νόμων
επιδότησης αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας, ανεξάρτητα από το χρόνο τοποθέτησης, μετάθεσης
ή μετάταξης του υπαλλήλου σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ”.
Με την ψήφιση του νόμου αυτού εξέλιπε και το τελευταίο και μοναδικό οικονομικό κίνητρο
που προσφέρουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια για προσέλκυση ακαδημαϊκού δυναμικού
από άλλες περιοχές εσωτερικού και εξωτερικού. Αυτό αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα στα
περιφερειακά πανεπιστήμια και ιδιαίτερα στα μέλη ΔΕΠ, που συνειδητά επέλεξαν να
εγκατασταθούν οικογενειακά στις παραμεθόριες περιοχές – έδρες των πανεπιστημίων με
αποτέλεσμα να υφίστανται σοβαρότατη ανατροπή του οικονομικού τους προγραμματισμού.
Γεγονός που παίρνει δραματική μορφή στα πλαίσια της σημερινής οικονομικής κρίσης.
Ας σημειωθεί δε ότι η κατάργηση της επιδότησης κατοικίας ενδέχεται να ισχύσει για
δικαιούχους, για τους οποίους έχουν βγει τα σχετικά Εντάλματα Πληρωμής και έχουν σταλεί
στο Ελεγκτικό Συνέδριο για υπογραφή. Η εξέλιξη αυτή επιπρόσθετα επηρεάζει αρνητικά και
όσα μέλη του πανεπιστημίου έχουν ήδη κάνει αιτήσεις και αναμένουν την διαθεσιμότητα
σχετικών πιστώσεων από το Πανεπιστήμιό τους.
Με βάση τα παραπάνω ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας να επαναφέρουν άμεσα το θεσμό της επιδότησης κατοικίας για τα πανεπιστήμια
σε παραμεθόριες περιοχές.
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