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Θέμα: Θέσεις της ΚΙΠΑΝ για τα αναδρομικά και το ειδικό πανεπιστημιακό μισθολόγιο
Τα «κουτσουρεμένα» αναδρομικά
Ψηφίστηκε στις 8-11-2018 (άρθρα 10-15 Ν.4575, ΦΕΚ 192 Α'/14.11.2018) η τροπολογία για την
καταβολή αναδρομικών μισθολογικών διαφορών στο προσωπικό που αμείβεται με ειδικά
μισθολόγια, καθώς και στους συνταξιούχους των αντίστοιχων κατηγοριών.
Εν αναμονή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της
διάταξης, ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι από το καθαρό ποσό που θα εισπράξουν πρέπει να
υπολογίζουν ότι ένα μέρος του (περίπου 30%) θα πρέπει να επιστραφεί με τη φορολογική
εκκαθάριση, δηλαδή το ποσό που θα απομείνει, μετά τις ασφαλιστικές εισφορές, την παρακράτηση
φόρου 20% και την τελική φορολόγηση, θα είναι περίπου 50% του ονομαστικού και χαμηλότερα.
Ο εμπαιγμός της κυβέρνησης για την «αποκατάσταση αδικιών»
Η επιστροφή μέρους των μισθολογικών περικοπών που επήλθαν στα ειδικά μισθολόγια το 2012 δεν
αποτελεί αυτόβουλη πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, αλλά νομική υποχρέωση με βάση αποφάσεις
του ΣτΕ που έκριναν τις περικοπές αντισυνταγματικές (για τους πανεπιστημιακούς η 4741/2014, μετά
από προσφυγή της ΠΟΣΔΕΠ το 2013) (βλέπε [1]). Οι αποφάσεις αυτές του ΣτΕ υποχρεώνουν την
κυβέρνηση να επαναφέρει το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς, για διαφορετικές χρονικές
περιόδους για κάθε κατηγορία (από 1-1-2015 έως 31-12-2016 για τους πανεπιστημιακούς).
Παρόλα αυτά, η παρούσα κυβέρνηση, πριν συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του ΣτΕ, ψήφισε νέο
μισθολόγιο από 1-1-2017 (Ν.4472/2017) ώστε να περιορίσει την υποχρέωση συμμόρφωσής της στο
ΣτΕ μέχρι 31-12-2016. Αυτό το «νέο» μισθολόγιο δεν αποκαθιστά τις αδικίες, αφού οδηγεί σε
καθαρές αποδοχές χαμηλότερες (βλέπε [2]) και από αυτές που κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το
ΣτΕ, ως μη ανταποκρινόμενες στα καθήκοντα και τα προσόντα των πανεπιστημιακών. Τούτο
αναγνωρίστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο τον Απρίλιο 2018, που 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 υποχρεωτικής συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του ΣτΕ, με δηλώσεις
υπουργών για «αποκατάσταση αδικιών», «υλοποίηση δεσμεύσεων», «επιστροφή στην
κανονικότητα» (βλέπε [3]). Αν για την κυβέρνηση οι περικοπές εκείνες ήταν άδικες, όφειλε και
οφείλει, ταυτόχρονα με τα αναδρομικά, να αναπροσαρμόσει το τρέχον ειδικό μισθολόγιο σε επίπεδα
τουλάχιστον προ των περικοπών του 2012, αντί να μεταθέτει την αναπροσαρμογή του για το μέλλον,
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οπότε σίγουρα θα υποχρεωθεί να καταβάλει ξανά αναδρομικά, μετά την εκδίκαση των νέων αγωγών
που μας επιβάλλει να ασκήσουμε.
Οι πανεπιστημιακοί είναι (ξανά) οι ριγμένοι μεταξύ των ειδικών μισθολογίων
Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επιλέγει διαφορετική αντιμετώπιση στα ειδικά μισθολόγια, με
αποτέλεσμα οι πανεπιστημιακοί να είναι ξανά οι ριγμένοι. Συγκεκριμένα, επεκτείνει την καταβολή
αναδρομικών σε κατηγορίες των ειδικών μισθολογίων που δεν καλύπτονται από αντίστοιχες
αποφάσεις του ΣτΕ, και για χρονικό διάστημα που εκκινεί από την κατάθεση της αγωγής και όχι τη
δημοσίευση της απόφασης. Αν το τελευταίο εφαρμοζόταν για τους πανεπιστημιακούς, τα
αναδρομικά θα καταβάλλονταν για επιπλέον 19 μήνες (από 25-5-2013 που κατατέθηκε η αγωγή),
δηλαδή, η κυβέρνηση επιστρέφει στους πανεπιστημιακούς τα μισά αναδρομικά από αυτά που θα
έπρεπε να δώσει αν ακολουθούσε τον ίδιο κανόνα. Και αυτό γίνεται όταν οι πανεπιστημιακοί
υπέστησαν όλες τις περικοπές από το 2010 και μετά, με συνέπεια μείωση των αποδοχών μέχρι 40%,
ενώ είναι η μόνη κατηγορία των ειδικών μισθολογίων που δεν συμμετείχε στις μεγάλες αυξήσεις
(25-80%) που προηγήθηκαν, το 2008-2009. Είχαμε, δηλαδή, και συγκριτικά «μείωση» των αποδοχών
πριν τις περικοπές και νέα μείωση με τις περικοπές που συνεχίζονται με το νέο μισθολόγιο.

Η ΚΙΠΑΝ διεκδικεί
(α) την άμεση επανεξέταση του μισθολογίου των πανεπιστημιακών με σκοπό την επανόρθωση των
άδικων μισθολογικών διακρίσεων που έχουμε υποστεί και την αποκατάσταση των αποδοχών μας σε
επίπεδα των αυξημένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων μας
(β) την επέκταση καταβολής των αναδρομικών για τη μισθολογική διαφορά των πανεπιστημιακών
από 25-5-2013, κατά αναλογία με τα άλλα ειδικά μισθολόγια, ως ένδειξη της κυβέρνησης για
πολιτική ισότιμης αντιμετώπισης των ειδικών μισθολογίων και επανόρθωσης αδικιών.
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