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Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θέμα: Για το μισθολόγιο των πανεπιστημιακών.

Ανακοίνωση για το μισθολόγιο των πανεπιστημιακών
Με αφορμή το θέμα που προέκυψε το τελευταίο χρονικό διάστημα με την
απόφαση του ΣΤΕ για την αντισυνταγματικότητα των μειώσεων στο ειδικό
μισθολόγιο των ενστόλων υπαλλήλων της πολιτείας, η ΠΟΣΔΕΠ επιθυμεί να
αναδείξει το πρόβλημα σε σχέση με το ειδικό μισθολόγιο των πανεπιστημιακών.
Ο συνταγματικά κατοχυρωμένος ειδικός ρόλος των πανεπιστημιακών ως
δημόσιων λειτουργών, απαιτεί ένα ελάχιστο ύψος αποδοχών προκειμένου να
είναι σε θέση να επιτελούν τα αυξημένων απαιτήσεων και ευθύνης καθήκοντά
τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την αναγκαία οικονομική τους ασφάλεια και
ανεξαρτησία και αποτρέποντας τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού στο
εξωτερικό.
Τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα αλλά και ο σημαντικός ρόλος
των πανεπιστημιακών στην εκπαίδευση του μελλοντικού επιστημονικού
δυναμικού της χώρας και στην παραγωγή νέας γνώσης και έρευνας, η οποία
οδηγεί στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, απαιτούν σύμφωνα
με τον νόμο 4009/2011, οι αποδοχές τους να «είναι ανάλογες του λειτουργήματος
που επιτελούν».
Οι ισχύοντες σήμερα εξευτελιστικοί μισθοί των Πανεπιστημιακών
Καθηγητών, ως αποτέλεσμα μειώσεων των αποδοχών τους που κυμαίνονται
από 35% έως 40%, την τελευταία τριετία, ανάλογα με τη βαθμίδα και το χρόνο
υπηρεσίας, δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις αυτές. Ας σημειωθεί ότι το
μισθολόγιο των πανεπιστημιακών παρέμεινε στάσιμο και δεν ακολούθησε τις
σημαντικές αυξήσεις των άλλων ειδικών μισθολογίων μετά το 2004. Επιπλέον,
είναι συντριπτική (εις βάρος μας) η σύγκριση με το μισθολόγιο των Καθηγητών
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Πανεπιστημίου των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, όπου οι αποδοχές στις χώρες
της Δυτικής Ευρώπης είναι κατά μέσο όρο περίπου τριπλάσιες από τη χώρα μας.
Για το λόγο αυτό η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ, δηλώνει ότι διεκδικεί:
 την αναίρεση των αντισυνταγματικών μειώσεων που επεβλήθησαν με το
μνημόνιο ΙΙΙ (Ν.4093/2012)
 την εναρμόνιση του ειδικού μισθολογίου των πανεπιστημιακών με αυτό των
άλλων ειδικών μισθολογίων και τη σταδιακή αποκατάσταση ενός αξιοπρεπούς
μισθολογίου που θα ανταποκρίνεται στα υψηλά προσόντα, τον κοινωνικό
ρόλο και το έργο που προσφέρουν οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι
 την κατάργηση του επιδοματικού χαρακτήρα των αποδοχών των
πανεπιστημιακών με ενσωμάτωση των επιδομάτων που δεν αναγνωρίζονται
σαν τέτοια στο βασικό μισθό
 και την άμεση εναρμόνιση της νομοθεσίας με την απόφαση του ΣτΕ περί
αντισυνταγματικής φορολόγησης του επιδόματος βιβλιοθήκης και συνεδρίων.
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