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ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
Ακινα, 12 Οκτωβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θζμα: Αποδοχζσ Καθηγητών Πανεπιςτημίου και χρηματοδότηςη Πανεπιςτημίων.
Η ΕΓ τθσ ΠΟΣΔΕΠ καλεί τθν κυβζρνθςθ:
1. Να ςυμμορφωκεί με το Σφνταγμα (το οποίο τϊρα παραβιάηει – άρκρο 95, παρ.5) και να
εφαρμόςει τθν απόφαςη του Συμβουλίου τησ Επικρατείασ για τισ αποδοχζσ των
Κακθγθτϊν Πανεπιςτθμίου
2. Να διαςφαλίςει τθ χρθματοδότθςθ των Πανεπιςτθμίων. Τα περιςςότερα Πανεπιςτιμια
είναι ςτα πρόκυρα τθσ διακοπισ λειτουργίασ τουσ λόγω ζλλειψθσ χρθματοδότθςθσ. Αυτό
είναι το ενδιαφζρον τθσ Κυβζρνθςθσ για το Δθμόςιο Πανεπιςτιμιο και τθ «δωρεάν»
παιδεία;
1. Συμμόρφωςη των αρμόδιων αρχών με την απόφαςη 4741 2014 του ΣτΕ για την
αντιςυνταγματικότητα των περικοπών των αποδοχών των πανεπιςτημιακών καθηγητών
Με τθν υπ. αρικ.
απόφαςθ τθσ ολομζλειασ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ (ΣτΕ), κρίκθκαν
αντιςυνταγματικζσ οι διατάξεισ (τθσ περίπτωςθσ , τθσ υποπαραγράφου Γ , τθσ παραγράφου Γ, του
άρκρου πρϊτου του ν.
9
), με τισ οποίεσ περικόπθκαν οι αποδοχζσ των πανεπιςτθμιακϊν
κακθγθτϊν, ορίηοντασ ωσ χρονικό ςθμείο επελεφςεωσ των αποτελεςμάτων τθσ διαγνωςκείςθσ
αντιςυνταγματικότθτασ το χρόνο δθμοςίευςθσ τθσ απόφαςθσ (
).
Σφμφωνα με το άρκρο 95 παρ.5 του Συντάγματοσ «
.»
Κατ επιταγι τθσ ωσ άνω ςυνταγματικισ διάταξθσ, το άρκρο εδάφ. α και β του Ν.
ορίηει ότι
«το Δθμόςιο, οι οργανιςμοί τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και τα λοιπά νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου ζχουν
υποχρζωςθ να ςυμμορφϊνονται χωρίσ κακυςτζρθςθ προσ τισ δικαςτικζσ αποφάςεισ και να προβαίνουν ςε
όλεσ τισ ενζργειεσ που επιβάλλονται για τθν εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ και για τθν εκτζλεςθ των
αποφάςεων.»
Επίςθσ, από το ςυνδυαςμό των άρκρων 95 παρ. 5 του Συντάγματοσ και παρ. του ν.
,
ςυνάγεται ότι θ δθμόςια διοίκθςθ, ςυμμορφοφμενθ προσ ακυρωτικι απόφαςθ του ΣτΕ, υποχρεοφται όχι
μόνον να κεωριςει ανίςχυρθ και μθ υφιςτάμενθ ςτο νομικό κόςμο τθν νομοκετικι πράξθ που κρίκθκε
αντίκετθ προσ ςυνταγματικζσ διατάξεισ, αλλά και να προβεί ςε κετικζσ ενζργειεσ για τθν αναμόρφωςθ τθσ
νομικισ κατάςταςθσ που προζκυψε από τισ πράξεισ αυτζσ, ανακαλϊντασ ι τροποποιϊντασ τισ ςχετικζσ ςτο
μεταξφ εκδοκείςεσ πράξεισ ι εκδίδοντασ άλλεσ με αναδρομικι ιςχφ, για να αποκαταςτιςει τα πράγματα
ςτθ κζςθ ςτθν οποία κα βρίςκονταν, αν από τθν αρχι δεν είχε ιςχφςει θ κρικείςα αντίκετθ προσ το
Σφνταγμα νομοκετικι πράξθ.
Συνζπεια τθσ αντιςυνταγματικότθτασ των διατάξεων του ν. 9
, αποτελεί θ αναβίωςθ των ειδικϊν
μιςκολογικϊν ρυκμίςεων για τουσ πανεπιςτθμιακοφσ κακθγθτζσ, όπωσ αυτζσ ίςχυαν προ τθσ
τροποποιιςεϊσ τουσ με τισ αντιςυνταγματικζσ διατάξεισ του ν. 9
(βλ. άρκρα 5 και 5 του ν.
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, Α 9 ). Συνεπϊσ, θ δθμόςια διοίκθςθ, μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ ακυρωτικισ αποφάςεωσ του
ΣτΕ, ζχει τθν υποχρζωςθ να κεωριςει ωσ ιςχφουςεσ τισ προ του ν. 9
μιςκολογικζσ διατάξεισ και να
καταβάλει ςτουσ πανεπιςτθμιακοφσ κακθγθτζσ για τον εφεξισ χρόνο τισ αποδοχζσ που δικαιοφνται βάςει
των τελευταίων αυτϊν διατάξεων.
Με βάςθ τισ επιταγζσ του ςυντάγματοσ και του νόμου, το Δθμόςιο και τα λοιπά Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου
Δικαίου, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνεται προδιλωσ το Υπουργείο Οικονομικϊν αλλά και τα Πανεπιςτιμια,
ζχουν υποχρζωςθ να ςυμμορφϊνονται χωρίσ κακυςτζρθςθ προσ τθν απόφαςθ του ΣτΕ και να ενεργοφν ό,
τι επιβάλλεται για τθν εκτζλεςι τουσ. Το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικϊν, όμωσ, παρά τθν παρζλευςθ
χρονικοφ διαςτιματοσ ενόσ μθνόσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ αποφάςεωσ του ΣτΕ ( -12-20 ), δεν προζβθ
μζχρι ςτιγμισ ςε καμία ενζργεια προσ υλοποίθςι τθσ.
Η Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΣΔΕΠ ηθτά από το Υπουργείο Οικονομικϊν
 να θεωρ ςει ανίςχυρη και μη υφιςτ μενη ςτο νομικό κόςμο την νομοθετικ πρ ξη που κρίθηκε
αντιςυνταγματικ , αλλά και να προβεί ςφντομα ςτισ κατ λληλεσ ενζργειεσ, ςε ςυμμόρφωςη με την
απόφαςη του ΣτΕ, προκειμζνου να αποκαταςτακοφν οι αποδοχζσ των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν ςτα
επίπεδα που ίςχυαν πριν τθ δθμοςίευςθ του νόμου
9
κακϊσ και να δρομολογθκοφν οι
αναγκαίεσ διαδικαςίεσ επιςτροφισ των μιςκολογικϊν περικοπϊν τθσ προθγοφμενθσ τριετίασ που
επιβλικθκαν βάςει του ίδιου νόμου.
 ςυν ντηςη με τον υπουργό Οικονομικών για να ςυηθτθκοφν τα γενικότερα προβλιματα
χρθματοδότθςθσ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και του μιςκολογίου των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν

2. Χρηματοδότηςη των Πανεπιςτημίων.
Η ΠΟΣΔΕΠ εκφράηει τθν ζντονθ ανθςυχία τθσ για τα προβλιματα λειτουργίασ των πανεπιςτθμίων ωσ
αποτζλεςμα τθσ δραματικισ οικονομικισ κατάςταςθσ ςτθν οποία αυτά ζχουν περιζλκει τα τελευταία ζτθ.
Σε πολλά ιδρφματα, θ μειωμζνθ κατά 0-70% χρθματοδότθςθ κατά τθν τελευταία πενταετία αδυνατεί να
καλφψει ακόμθ και αυτζσ τισ ανελαςτικζσ δαπάνεσ που αφοροφν ςτθ λειτουργία τουσ, ενϊ παράλλθλα θ
υποςτελζχωςθ λόγω μείωςθσ του προςωπικοφ και μθ αναπλιρωςισ του προκαλεί ςθμαντικά προβλιματα
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία αλλά και ςτθ διοικθτικι λειτουργία των ιδρυμάτων. Σθμαντικό πρόβλθμα
αναδεικνφεται και θ αδυναμία ςυντιρθςθσ των υποδομϊν και εξοπλιςμοφ των ιδρυμάτων αλλά και θ
διακοπι πρόςβαςθσ του προςωπικοφ και των φοιτθτϊν τουσ ςτισ διεκνείσ επιςτθμονικζσ βιβλιοκικεσ λόγω
αδυναμίασ πλθρωμισ τθσ εκνικισ ετιςιασ ςυνδρομισ. Σε αυτό το αςφυχτικό πλαίςιο, οι πανεπιςτθμιακοί
κακθγθτζσ αςκοφν το λειτοφργθμά τουσ με ιδιαίτερα χαμθλοφσ μιςκοφσ οι οποίοι βρίςκονται κάτω από το
ελάχιςτο φψοσ αποδοχϊν που απαιτείται για να είναι ςε κζςθ να επιτελοφν τα αυξθμζνων απαιτιςεων και
ευκφνθσ κακικοντά τουσ.
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