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ΑΠΟΦΑΣΗ
Για τθν ιςότιμθ αντιμετώπιςθ των ειδικών μιςκολογίων
Με αφορμι τισ πρόςφατεσ κυβερνθτικζσ ανακοινϊςεισ για τα ειδικά μιςκολόγια και τθν επιλεκτικι
εφαρμογι ςχετικϊν αποφάςεων των ανωτάτων δικαςτθρίων, θ ΕΓ τθσ ΠΟΣΔΕΠ υπενκυμίηει ότι
ζχουν περάςει πια δυο χρόνια από τθν απόφαςθ του ΣτΕ που ζκρινε αντιςυνταγματικι τθν
περικοπι των αποδοχών των πανεπιςτθμιακών κακθγθτών και θ κυβζρνθςθ εξακολουκεί να
αγνοεί τθ ςυνταγματικι τθσ υποχρζωςθ για τθ ςυμμόρφωςθ τθσ με αυτι. Όχι μόνο δεν ζχει
προβεί ςε καμία ενζργεια που να δείχνει ότι προτίκεται να ςυμμορφωκεί με τθν απόφαςθ του
ανϊτατου δικαςτθρίου, αλλά ο αρμόδιοσ Αν. Υπουργόσ Οικονομικϊν αποφεφγει ςυςτθματικά να
ςυναντιςει τθν ΠΟΣΔΕΠ και να ςυηθτιςει το κζμα.
Η ΠΟΣΔΕΠ υπενκυμίηει, επίςθσ, ότι οι αποδοχζσ των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν υπζςτθςαν
οριηόντιεσ περικοπζσ 40% κατά τθν περίοδο 2010-13, περικοπζσ οι οποίεσ παραμζνουν ακζραιεσ,
αντίκετα με αυτζσ των άλλων μιςκολογίων που αποκαταςτάκθκαν πλιρωσ ι μερικώσ.
Αποτζλεςμα τθσ κατάςταςθσ αυτισ είναι οι πανεπιςτθμιακοί κακθγθτζσ, ιδιαίτερα των χαμθλϊν
βακμίδων, να αμείβονται με πενιχροφσ μιςκοφσ, που πλζον πλθςιάηουν εκείνουσ τθσ μζςθσ
εκπαίδευςθσ.
Η ΕΓ τθσ ΠΟΣΔΕΠ ηθτά από τθν κυβζρνθςθ:
(α) Να μθν εφαρμόηει επιλεκτικά τισ δικαςτικζσ αποφάςεισ και να αλλάξει, όπωσ οφείλει, το
μιςκολόγιο των πανεπιςτθμιακών κακθγθτών ςφμφωνα με τθν απόφαςθ του ΣτΕ, βάςει τθσ
οποίασ υποχρεοφται να το επαναφζρει ςτο επίπεδο του 2012.
(β) Στο υπό κατάρτιςθ νζο ειδικό μιςκολόγιο των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν να λθφκοφν
υπόψθ τα ειδικότερα χαρακτθριςτικά του δθλ. ότι οι μιςκοί τουσ ζχουν υποςτεί μεγάλεσ
μειώςεισ, μεγαλφτερεσ αυτϊν των άλλων ειδικϊν μιςκολογίων, οι οποίεσ παραμζνουν ακζραιεσ
μόνο για αυτοφσ, και ότι οι Κακθγθτζσ Πανεπιςτθμίου είναι ςφμφωνα με το Σφνταγμα δθμόςιοι
λειτουργοί, με αυξθμζνα προςόντα, ειδικά κακικοντα και ρόλο ςτθν εκπαίδευςθ των αυριανών
επιςτθμόνων τθσ χϊρασ, θ οποία χαρακτθρίηεται από «διαρροι εγκεφάλων» ςτο εξωτερικό και
άρα χάνει τουσ επιςτιμονεσ που θ ίδια χρθματοδοτεί επί χρόνια για τθν εκπαίδευςι τουσ προσ
όφελοσ των άλλων χωρϊν.
Η Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΣΔΕΠ

