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ΑΠΟΦΑΣΗ
Θζμα: Νομικζσ ενζργειεσ για τθ διεκδίκθςθ τθσ περικοπισ των αποδοχών μελών ΔΕΠ
Είναι γνωςτό ότι με τθν υπ. αρικ. 4741/2014 απόφαςθ τθσ ολομζλειασ του Συμβουλίου τθσ
Επικρατείασ (ΣτΕ), κρίκθκαν αντιςυνταγματικζσ οι διατάξεισ του νόμου 4093/2012, με τισ οποίεσ
περικόπθκαν οι αποδοχζσ των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν. Η ίδια απόφαςθ όριηε το χρόνο
δθμοςίευςθσ τθσ απόφαςθσ δθλ. 30/12/2014 ωσ το χρονικό ςθμείο επελεφςεωσ των αποτελεςμάτων
τθσ αντιςυνταγματικότθτασ του νόμου.
Με βάςθ τισ επιταγζσ του ςυντάγματοσ και του νόμου, το Υπουργείο Οικονομικϊν αλλά και τα
Πανεπιςτιμια, ζχουν υποχρζωςθ να ςυμμορφϊνονται χωρίσ κακυςτζρθςθ προσ τθν απόφαςθ του ΣτΕ.
Συγκεκριμζνα, θ κυβζρνθςθ και τα πανεπιςτιμια ζχουν τθν υποχρζωςθ:
(α) να κεωριςουν ωσ μθ ιςχφουςεσ τισ ακυρωμζνεσ μιςκολογικζσ διατάξεισ του ν. 4093/2012 και να
προβοφν ςτθν κατάρτιςθ νζου μιςκολογίου επαναφζροντασ τουσ μιςκοφσ των πανεπιςτθμιακών
ςτα προ τθσ 1/8/2012 επίπεδα, και
(β) να καταβάλουν ςτουσ πανεπιςτθμιακοφσ για τον χρόνο μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ δθλ.
πρακτικά από 1/1/2015, τισ πλιρεισ αποδοχζσ που λάμβαναν πριν τθν 1/8/2012, πριν δθλαδι τισ
περικοπζσ που επζφερε ο ν. 4093/2012.
Τόςο το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών όςο και τα Πανεπιςτιμια, όμωσ, παρά τθν παρζλευςθ ενόσ
ζτουσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ του ΣτΕ, δεν προζβθςαν ςε απολφτωσ καμία ενζργεια προσ
υλοποίθςι τθσ απόφαςθσ ενϊ με δθλϊςεισ τουσ δεν διαφαίνεται να υπάρχει καμία πρόκεςθ να
κινθκοφν προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, αρνοφμενα ςιωπθρά να τθριςουν μια ςυνταγματικι τουσ
υποχρζωςθ. Αντικζτωσ, θ κυβζρνθςθ απεργάηεται ςενάρια «εξορκολογιςμοφ» των ειδικϊν μιςκολογίων,
με ότι αυτό μπορεί να ςθμαίνει.
Οι δυνατότθτεσ που ζχει ο κλάδοσ μασ να αντιδράςει ςε αυτι τθν κατάςταςθ από νομικισ άποψθσ
είναι δυο:
α) Προςφυγι ςτο τριμελζσ ςυμβοφλιο ςυμμόρφωςθσ από τουσ διαδίκουσ τθσ δίκθσ τθσ υπόκεςθσ ςτο
ΣτΕ, το οποίο κα διαπιςτϊςει τθ μθ ςυμμόρφωςθ του Δθμοςίου και του Πανεπιςτθμίου προσ τθν
απόφαςθ τθσ ολομζλειασ του ΣτΕ, καλϊντασ τουσ να ςυμμορφωκοφν προσ τθν απόφαςθ μζςα ςε
εφλογθ προκεςμία και επιβάλλοντασ κατόπιν χρθματικζσ κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ. Η
διαδικαςία προςφυγισ των τριϊν ςυναδζλφων τθσ ΕΓ τθσ ΠΟΣΔΕΠ, οι οποίοι είχαν προςφφγει αρχικά
ςτο ΣτΕ, βρίςκεται ςε εξζλιξθ.
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β) Κατάκεςθ ομαδικών αγωγών αποηθμίωςθσ από τα μζλθ ΔΕΠ κατά του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και του
πανεπιςτθμίου για τθ διεκδίκθςθ τθσ περικοπισ των αποδοχϊν μασ για το χρονικό διάςτθμα από
1/1/2015 ωσ και ςιμερα. Παρά το γεγονόσ ότι θ εκδίκαςθ μιασ αγωγισ είναι χρονοβόρα διαδικαςία
(μερικά ζτθ), αυτόσ είναι ουςιαςτικά ο μόνοσ τρόποσ διεκδίκθςθσ τθσ επιςτροφισ των περικοπών
του μιςκοφ μασ που παρανόμωσ ςυνεχίηουμε να υφιςτάμεκα από τθν 1/1/2015 ζωσ και ςιμερα
31/12/2015, μζχρι να ςυμμορφωκεί το δθμόςιο με τθν απόφαςθ του ΣτΕ. Η πικανότθτα ζκδοςθσ
κετικισ απόφαςθσ από τα δικαςτιρια είναι ιδιαίτερα μεγάλθ κακϊσ αναμζνεται να υιοκετθκεί το
ςκεπτικό τθσ ςχετικισ κετικισ απόφαςθσ του ΣτΕ. Η διαδικαςία κατάκεςθσ αγωγϊν κα χρειαςτεί να
επαναλαμβάνεται κάκε ζτοσ μζχρι να επιλυκεί το κζμα με πολιτικι απόφαςθ.
Η ΕΓ τθσ ΠΟΣΔΕΠ καλεί τα μζλθ τθσ να προβοφν ςε κατάκεςθ ομαδικών αγωγών για τθ διεκδίκθςθ
τθσ περικοπισ των αποδοχϊν μασ. Τα ζξοδα ςυμμετοχισ ςε ομαδικι αγωγι και εκδίκαςθσ αυτισ μζχρι
τον ανϊτατο βακμό είναι ςχετικά χαμθλά (τθσ τάξθσ των 80-100 ευρϊ). Κατά τθν εκδίκαςθ τθσ αγωγισ
απαιτείται δικαςτικό ζνςθμο, το οποίο υπολογίηεται ςε ποςοςτό 1,1% επί του διεκδικοφμενου ποςοφ
ενϊ ςυνικωσ ζςμθωνείηαι αμοιβή επιηςσίαρ ηος δικηγόπος ενόρ ποζοζηού (5%-8%) επί ηος
ακαθάπιζηος ποζού πος θα επιδικαζηεί. Δικηγόποι με ειδίκεςζη ζε θέμαηα διοικηηικού δικαίος
αναλαμβάνοςν ηην οπγάνωζη, ζύνηαξη και καηάθεζη ηων ομαδικών αγωγών.

Όλεσ οι δικαςτικζσ διεκδικιςεισ διαφοράσ μιςκϊν γίνονται με βάςθ τα ακακάριςτα ποςά, ςτα οποία
δεν περιλαμβάνονται οι κρατιςεισ. Σε περίπτωςθ δικαίωςθσ, επιδικάηονται μεν τα ακακάριςτα ποςά
αλλά ςτο ποςό που τελικά κα αποδοκεί ςτον δικαιοφχο κατά τθν εκτζλεςθ τθσ απόφαςθσ κα
υπολογιςτοφν οι ειςφορζσ, κρατιςεισ και φόροι που αναλογοφν ςτθ μιςκολογικι διαφορά.
Μια εκτίμθςθ για τα διεκδικοφμενα ποςά (ακακάριςτα και κακαρά) για τυπικζσ βακμίδεσ και
προχπθρεςίεσ, παρατίκεται ςτον ακόλουκο πίνακα:
Πίνακασ 1. Ενδεικτικζσ διεκδικοφμενεσ μιςκολογικζσ διαφορζσ για τυπικζσ βακμίδεσ και προχπθρεςίεσ.
Ανά μινα

Ανά χρόνο

Ακακάριςτα
730

Κακαρά
360

Ακακάριςτα
8760

Κακαρά
4320

Κακθγθτισ (20 ζτθ)

640

310

7680

3720

Αν Κακθγθτισ (15 ζτθ)

400

250

4800

3000

Επ. Κακθγθτισ (10 ζτθ)

270

160

3240

1920

Λζκτορασ (5 ζτθ)

200

120

2400

1440

Κακθγθτισ (>25 ζτθ)

Στα προθγοφμενα ποςά δεν ζχουν εκτιμθκεί οι τόκοι υπερθμερίασ οι οποίοι αυξάνουν το τελικό
κακαρό ποςό. Τζλοσ, ςυςτινεται θ κατάκεςθ αίτθςθσ προτίμθςθσ, βαςιηόμενθ ςτθ διεκδίκθςθ
δεδουλευμζνων αμοιβϊν εργαηόμενου και ςτθ ςχετικι απόφαςθ του ΣτΕ, θ οποία αν γίνει δεκτι κα
επιςπεφςει τθν εκδίκαςθ των αγωγϊν.
Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι μόνο βεβαιϊςεισ αποδοχϊν των ετϊν 2012 και 2015 και μια
απλι φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ.
Η ΕΓ τθσ ΠΟΣΔΕΠ καλεί τθν κυβζρνθςθ να αναλογιςτεί όχι μόνο τθν πολιτικι ευκφνθ για τθν τιρθςθ
του ςυντάγματοσ και των νόμων αλλά και τθν θκικι ευκφνθ που αυτι ζχει απζναντι ςτουσ πολίτεσ που
δικαιϊνονται δικαςτικά, τουσ οποίουσ υποχρεϊνει να καταφεφγουν ςωρθδόν ςτθ δικαιοςφνθ για τθν
εκ νζου δικαίωςι τουσ. Δθλϊνει δε ότι κα αςκιςει κάκε νόμιμο μζςο για να υποχρεϊςει τθν πολιτεία
να ςεβαςτεί το ςφνταγμα και τουσ νόμουσ και να ςυμμορφωκεί με τθν απόφαςθ του ΣτΕ.
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Η Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΣΔΕΠ
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