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Η αλικεια για το νζο μιςκολόγιο των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν
Στισ 13 Μαΐου θ Κυβζρνθςθ κατζκεςε ςτθ Βουλι πολυνομοςχζδιο με το νζο ςυμπλθρωματικό
Μνθμόνιο, ςτο οποίo περιλαμβάνεται και θ κζςπιςθ νζου ειδικοφ μιςκολογίου για τουσ
πανεπιςτθμιακοφσ κακθγθτζσ και άλλουσ λειτουργοφσ και υπαλλιλουσ που αμείβονται με ειδικό
μιςκολόγιο (πλθν των δικαςτικϊν), ςτο πλαίςιο τθσ δζςμευςθσ τθσ Κυβζρνθςθσ ζναντι των εταίρων
για «Αναμόρφωςθ και εξορκολογιςμό» των ειδικϊν μιςκολογίων.
Το νζο μιςκολόγιο ζχει νζα δομι, παρόμοια με εκείνθ του ενιαίου μιςκολογίου των δθμοςίων
υπαλλιλων, με νζο βαςικό μιςκό για κάκε βακμίδα, κατάργθςθ του χρονοεπιδόματοσ και
δθμιουργία 16 μιςκολογικϊν κλιμακίων ανά βακμίδα, και τζλοσ κατάργθςθ των τριϊν επιδομάτων
με διατιρθςθ ενόσ επιδόματοσ «Διδαςκαλίασ και ζρευνασ».
α. Οι «αυξιςεισ» που εξανεμίηονται και μετατρζπονται ςε μειϊςεισ
Οι μεικτζσ αποδοχζσ που προκφπτουν για τα μζλθ ΔΕΠ από το νζο μιςκολόγιο είναι μεν αυξθμζνεσ
κατά 3-6.5% (εκτόσ από τθ βακμίδα του κακθγθτι με άνω των 25 ετϊν υπθρεςία), αλλά ςτισ
κακαρζσ αποδοχζσ ςχεδόν εξανεμίηονται για τουσ περιςςότερουσ με μθδενικζσ ι αςιμαντεσ
αυξιςεισ και μετατρζπονται ςε μειϊςεισ (6.5%) για τθ βακμίδα του Κακθγθτι με πολλά ζτθ
υπθρεςίασ. Ουςιαςτικι αφξθςθ ςτισ κακαρζσ αποδοχζσ (περίπου 3.5%) κα λάβουν μόνο οι Επ.
Κακθγθτζσ. Όλα αυτά όμωσ το 2020 !!! κακϊσ το μιςκολόγιο ουςιαςτικά εφαρμόηεται ςε βάκοσ
τετραετίασ (βλ. παρακάτω).
Ο μθδενιςμόσ των αυξιςεων για τουσ περιςςότερουσ και θ μετατροπι τουσ ςε μειϊςεισ ςτισ
κακαρζσ αποδοχζσ για τθ βακμίδα του Κακθγθτι με πολλά ζτθ υπθρεςίασ, αποτελεί κυρίωσ
αποτζλεςμα αυξθμζνθσ φορολογίασ λόγω τθσ κατάργθςθσ του λεγόμενου επιδόματοσ βιβλιοκικθσ,
το οποίο ωσ πάγια αποηθμίωςθ δεν κεωροφταν ειςόδθμα και γι’ αυτό δεν φορολογοφταν.
Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι για το 2017 θα δοθεί μόλις το 1/4 της αύξησης στις μεικτζς αποδοχζς και
ότι το μιςκολόγιο κα ιςχφςει αναδρομικά από 1/1/2017, αυτό κα ζχει ωσ ςυνζπεια για το 2017 (α)
οι κακαρζσ αποδοχζσ όλων να ζχουν τελικά μειϊςεισ 1 – 6% (βλ. τον παρακάτω πίνακα), και (β)
λόγω τθσ αναδρομικισ εφαρμογισ από 1/1/2017, τα μζλθ ΔΕΠ να επιβαρυνκοφν με επιςτροφι των
διαφορϊν για τουσ προθγοφμενουσ μινεσ!!!
Κακαρζσ αποδοχζσ 2017
Βακμίδα
Κακθγθτισ
Κακθγθτισ
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Επίκουροσ Κακθγθτισ

Ζτθ
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30
2209
2077
-132
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20
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1845
-51
-2.7%
15
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1631
-38
-2.3%
10
1391
1387
-4
-0.3%
5
1252
1237
-15
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Λέκτορας
* Ο πίνακασ αυτόσ αποτελεί εκτίμηςη καθώσ εξαρτάται από τον ακριβή τρόπο εφαρμογήσ του μιςθολογίου και
των κρατήςεων.

Το Υπουργείο Παιδείασ παρόλα αυτά διαφιμιηε το νζο μιςκολόγιο ωσ μια ρφκμιςθ που κα επζφερε
αυξιςεισ ςτισ αποδοχζσ των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν αγνοϊντασ ι αποκρφπτοντασ τθν
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αλικεια. Υπερθφανευόταν μάλιςτα για τθν ικανοποίθςθ ενόσ πάγιου αιτιματοσ του κλάδου, αυτοφ
τθσ κατάργθςθσ του επιδοματικοφ χαρακτιρα του μιςκολογίου. Ζτςι δθμιουργείται ςτθν κοινι
γνϊμθ θ εντφπωςθ ότι ειδικά οι πανεπιςτθμιακοί κακθγθτζσ αντιμετωπίηουν προνομιακι
μεταχείριςθ.
β. Το τζχναςμα τθσ ενςωμάτωςθσ των επιδομάτων ςτο βαςικό μιςκό
Στθν αιτιολογικι ζκκεςθ του νομοςχεδίου αναφζρεται ότι καταργοφνται επιδόματα που ςτεροφνται
ςτθν πραγματικότθτα δικαιολογθτικοφ λόγου χοριγθςθσ. Θ καταργοφμενθ «Μθνιαία πάγια
αποηθμίωςθ για δθμιουργία και ενθμζρωςθ βιβλιοκικθσ και ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια» δεν ζχει
δικαιολογθτικό λόγο χοριγθςθσ ςε ζναν πανεπιςτθμιακό κακθγθτι; Θ ςυγκεκριμζνθ αποηθμίωςθ
καλφπτει πρόςκετεσ δαπάνεσ ςτισ οποίεσ υποβάλλονται τα μζλθ ΔΕΠ για τθν εκτζλεςθ του ζργου
που τουσ ζχει ανατεκεί. Για το λόγο αυτό δεν κεωρείται ειςόδθμα και δεν φορολογείται, εν
αντικζςει με τα άλλα δυο επιδόματα, ερευνθτικό και διδακτικό, τα οποία ζχουν κρικεί ωσ πρόςκετθ
αμοιβι.
Πάγιο αίτθμα των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν ιταν θ ενςωμάτωςθ επιδομάτων τα οποία
αποτελοφςαν πρόςκετθ αμοιβι για τθν εκτζλεςθ ζργου που αφορά ςε βαςικά κακικοντα τουσ,
όπωσ το ερευνθτικό και διδακτικό επίδομα. Αντί αυτοφ, θ Κυβζρνθςθ διατιρθςε ωσ ζνα επίδομα
αυτζσ τισ δυο παροχζσ, οι οποίεσ κεωροφνται πρόςκετο ειςόδθμα και ενςωμάτωςε ςτο βαςικό
μιςκό το μόνο επίδομα το οποίο είχε κρικεί και δικαςτικά ότι είχε αποηθμιωτικό χαρακτιρα και
ιταν αφορολόγθτο, δθλ. αυτό τθσ βιβλιοκικθσ. Θ ενζργεια αυτι ζχει ωσ αποτζλεςμα να
μετατρζπονται οι πενιχρζσ αυξιςεισ του μιςκολογίου ςε μειϊςεισ ςτισ κακαρζσ αποδοχζσ και το
κράτοσ να παίρνει πίςω με το ζνα χζρι ό,τι δίνει με το άλλο. Μιπωσ, τελικά, ακριβϊσ για αυτό το
λόγο ζγινε θ ενςωμάτωςι του επιδόματοσ αυτοφ ςτον βαςικό μιςκό;
γ. Οι διαβεβαιϊςεισ τθσ Κυβζρνθςθσ
Οι ςυγκεκριμζνεσ ρυκμίςεισ ζρχονται ςε αντίκεςθ με τα όςα διαβεβαίωνε θ Κυβζρνθςθ μζςω του
Υπουργείου Οικονομικϊν για πραγματικζσ αυξιςεισ ςτο μιςκολόγιο των Πανεπιςτθμιακϊν,
αποδεχόμενθ ότι είναι το μόνο το οποίο τα τελευταία 10 χρόνια ζχει υποςτεί μεγάλεσ μειϊςεισ,
μεγαλφτερεσ αυτϊν των άλλων ειδικϊν μιςκολογίων, χωρίσ να είχε λάβει τθν αντίςτοιχθ αφξθςθ
που, αντικζτωσ, τα άλλα ειδικά μιςκολόγια είχαν λάβει προ κρίςθσ.
δ. Η ςυμμόρφωςθ με τθν απόφαςθ του ΣτΕ
Με βάςθ αποφάςεισ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, θ κυβζρνθςθ ζχει τθν υποχρζωςθ εφόςον
κεςπίςει νζο μιςκολόγιο αυτό να αποκακιςτά πλιρωσ τισ μεγάλεσ, αβάςιμεσ και οριηόντιεσ
περικοπζσ τθσ τάξθσ του 40% που υπζςτθςαν οι αποδοχζσ των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν.
Αντικζτωσ, οι πενιχρζσ «αυξιςεισ» οι οποίεσ υποςτθρίηει θ κυβζρνθςθ ότι επιφζρει το νζο
μιςκολόγιο, με τθ νζα δομι του και το τζχναςμα τθσ ενςωμάτωςθσ του επιδόματοσ τθσ βιβλιοκικθσ
ςτον βαςικό μιςκό, τισ μετατρζπει τελικά ςε νζεσ μειϊςεισ ςτο ειςόδθμα των πανεπιςτθμιακϊν
κακθγθτϊν. Ακόμθ και θ Επιςτθμονικι Επιτροπι τθσ Βουλισ θ οποία γνωμοδοτεί για τθ
ςυνταγματικότθτα των διατάξεων του ςχεδίου νόμου ομόφωνα διαπίςτωςε τθν
αντιςυνταγματικότθτα των διατάξεων που αφοροφν ςτα ειδικά μιςκολόγια.
ε. Οι παραλείψεισ και αςάφειεσ του νομοςχεδίου
Παρά το ότι θ Κυβζρνθςθ ςχεδίαηε τα νζα ειδικά μιςκολόγια επί ζνα ζτοσ, το τελικό ςχζδιο νόμου
που κατατζκθκε χωρίσ καμία ενθμζρωςθ των εμπλεκόμενων φορζων, περιζχει ςθμαντικζσ
παραλείψεισ, αςάφειεσ και αςτοχίεσ.



Παραλείφκθκε θ εξαίρεςθ από τθν απαγόρευςθ χοριγθςθσ άλλων μιςκολογικϊν παροχϊν τθσ
δυνατότθτασ πρόςκετων αμοιβϊν που προβλζπει ο νόμοσ 4009/2011 για τουσ κακθγθτζσ των
ΑΕΙ και χρειάςτθκαν παρεμβάςεισ για να το διορκϊςει.
Δεν υπάρχει καμία αναφορά ςε αναγνϊριςθ τθσ προχπθρεςίασ τθσ προθγοφμενθσ βακμίδασ
κατά τθν εξζλιξθ ςτθν επόμενθ, δθλ. ςτθ διατιρθςθ του μιςκολογικοφ κλιμάκιου τθσ
προθγοφμενθσ βακμίδασ, με αποτζλεςμα να υπάρχει κίνδυνοσ ερμθνείασ για ζνταξθ ςτο αρχικό
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Μ.Κ.1 τθσ νζασ βακμίδασ και μθδενιςμό τθσ προχπθρεςίασ και τθσ αντίςτοιχθσ οικονομικισ
προςαφξθςθσ.
Επίςθσ, για το είδοσ τθσ προχπθρεςίασ που αναγνωρίηεται, το νομοςχζδιο παραπζμπει ςε
διατάξεισ του ν. 4354/2015 για το ενιαίο μιςκολόγιο των δθμοςίων υπαλλιλων, οι οποίεσ δεν
ιςχφουν για τα ειδικά μιςκολόγια, με αποτζλεςμα να παρζχεται ζδαφοσ για αμφιςβθτιςεισ και
διαφορετικζσ ερμθνείεσ. Αςάφεια επίςθσ υπάρχει για τθ διαδικαςία αναγνϊριςθσ τθσ
προχπθρεςίασ ακόμθ και ςτον φορζα που υπθρετεί ο λειτουργόσ.

Οι εξελίξεισ αυτζσ είναι φανερό ότι οδθγοφν ςε περαιτζρω υποβάκμιςθ τθσ ιδθ υποβακμιςμζνθσ
μιςκολογικισ κατάςταςθσ των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν. Θ Κυβζρνθςθ ςυνεχίηει να μθ
ςυμμορφϊνεται με αποφάςεισ του ΣτΕ για τθν αντιςυνταγματικότθτα των περικοπϊν των
πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν και να νομοκετεί περαιτζρω μειϊςεισ ςτισ αποδοχζσ τουσ.
Τουλάχιςτον, ασ είναι ειλικρινισ και να μθν παρουςιάηει με επικοινωνιακά τεχνάςματα τισ
μειϊςεισ ςαν αυξιςεισ, οφτε να ιςχυρίηεται ότι ικανοποιεί το πάγιο αίτθμα τθσ πανεπιςτθμιακισ
κοινότθτασ για ενςωμάτωςθ των επιδομάτων ςτον βαςικό μιςκό.
Ηθτοφμε από τθν Κυβζρνθςθ να ςεβαςτεί τισ αποφάςεισ των κεςμϊν τθσ Πολιτείασ και τθν ουςία
τθσ Δθμοκρατίασ. Ηθτοφμε από τθν Κυβζρνθςθ να ανακεωριςει εμπράκτωσ τθ ςτάςθ και τθν
πολιτικι τθσ.
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