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ΑΠΟΦΑΣΗ
Για τα αναδρομικά και το μισθολόγιο των πανεπιστημιακών καθηγητών
Η απόφαση της κυβέρνησης για την καταβολή αναδρομικών μισθολογικών διαφορών στο
προσωπικό που αμείβεται με ειδικά μισθολόγια, μεταξύ των οποίων και στους πανεπιστημιακούς
καθηγητές, λόγω των μισθολογικών περικοπών του 2012, αποτελεί ουσιαστικά μια συνταγματική
υποχρέωση συμμόρφωσης της κυβέρνησης με αποφάσεις του ΣτΕ που έκριναν τις περικοπές αυτές
αντισυνταγματικές.
Μέσω της καταβολής των αναδρομικών αυτών, και της χαρακτηριστικής δήλωσης του
Πρωθυπουργού «Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη», ουσιαστικά αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση το
σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ ως προς την αντισυνταγματικότητα και συνεπώς τον παράνομο
και άδικο χαρακτήρα των περικοπών των μισθών μας. Να υπενθυμίσουμε, όμως, ότι σύμφωνα με
την ίδια απόφαση του ΣτΕ, η αντισυνταγματικότητα των περικοπών που εισήγαγε ο ν. 4093/2012
επιτάσσει σε περίπτωση θέσπισης νέου μισθολογίου οι αποδοχές μας να μην βρίσκονται σε
επίπεδα κατώτερα εκείνων που λαμβάναμε πριν το 2012.
Η δήλωση λοιπόν του Πρωθυπουργού «Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη» σε εφαρμογή της απόφασης
του ΣτΕ, θα πρέπει να αφορά και στην πλήρη αποκατάσταση των αποδοχών στα προ του 2012
επίπεδα με την αναμόρφωση του νέου μισθολογίου που ισχύει μετά την 1/1/2017, και το οποίο όχι
μόνο δεν αποκαθιστά τις αδικίες, αλλά αντίθετα οδηγεί σε αποδοχές χαμηλότερες και από αυτές
που κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το ΣτΕ. Τούτο αναγνωρίστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Τσακαλώτο τον Απρίλιο 2018, ο οποίος δεσμεύτηκε για συνεργασία με την ΠΟΣΔΕΠ, με σκοπό την
επανεξέταση του νέου μισθολογίου, κάτι το οποίο εκκρεμεί, σε βαθμό πλέον εμπαιγμού. Η ΠΟΣΔΕΠ
έχει ήδη προσφύγει εκ νέου στο ΣτΕ για να διεκδικήσει εκ νέου δικαστικά την επαναφορά του
μισθολογίου μας στα επίπεδα προ των μειώσεων του 2012.
Συνεπώς, αποτελεί κοροϊδία προς τους πανεπιστημιακούς η προσπάθεια επικοινωνιακής
εκμετάλλευσης της συνταγματικής υποχρέωσης της κυβέρνησης με τις αποφάσεις του ΣτΕ, με
δηλώσεις υπουργών για «αποκατάσταση αδικιών», «υλοποίηση δεσμεύσεων», «επιστροφή στην
κανονικότητα».
Ακόμη, όμως, και στην καταβολή των αναδρομικών μισθολογικών διαφορών οι πανεπιστημιακοί
καθηγητές είναι ξανά αδικημένοι. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση επεκτείνει την καταβολή
αναδρομικών σε άλλες κατηγορίες των ειδικών μισθολογίων, σε χρονική περίοδο που δεν
καλύπτεται από τις αντίστοιχες αποφάσεις του ΣτΕ, και σε μια περίπτωση για χρονικό διάστημα που
εκκινεί από την κατάθεση της αγωγής και όχι τη δημοσίευση της απόφασης. Αν το τελευταίο
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εφαρμοζόταν για τους πανεπιστημιακούς καθηγητές, τα αναδρομικά θα καταβάλλονταν για
επιπλέον 19 μήνες (από 25-5-2013 που κατατέθηκε η αγωγή μέχρι 31/12/2016), δηλαδή, η
κυβέρνηση τελικά επιστρέφει στους πανεπιστημιακούς καθηγητές τα μισά αναδρομικά από αυτά
που θα έπρεπε να δώσει αν ακολουθούσε τον ίδιο κανόνα.
Η ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ ζητά:
(α) Την άμεση νομοθέτηση ενός νέου ειδικού μισθολογίου, το οποίο θα ανταποκρίνεται στα
αυξημένα προσόντα, τις απαιτήσεις του έργου που επιτελούν και της αποστολής τους ως
ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι και ερευνητές και θα επανορθώνει τις άδικες περικοπές των μισθών και
τις μισθολογικές διακρίσεις που έχουν υποστεί σε σχέση με τα άλλα ειδικά μισθολόγια.
(β) την επέκταση καταβολής των αναδρομικών μισθολογικών διαφορών των πανεπιστημιακών
καθηγητών από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής στο ΣτΕ (25-5-2013), κατά αναλογία με άλλα
ειδικά μισθολόγια, ως ένδειξη της θέλησης της κυβέρνησης για πολιτική ισότιμης αντιμετώπισης
των ειδικών μισθολογίων και επανόρθωσης αδικιών.
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