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Θέμα: Οι θέσεις της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης για τις ευθύνες του Υπουργείου για τη
διετή (τουλάχιστον) αναστολή κάθε μισθολογικής ωρίμανσης –και τις ευθύνες των αρμοδίων για
μη καταβολή των αυξήσεων σε μέλη ΔΕΠ που εξελίσσονται σε ανώτερη βαθμίδα.
Εφαρμόζεται από 1-1-2017, όπως αναμενόταν από τα τέλη Σεπτεμβρίου, το Άρθρο 236 του
Νόμου 4389/2016 («Αναστέλλεται από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2018 κάθε μισθολογική ωρίμανση
και μισθολογική προαγωγή των λειτουργών και υπαλλήλων που αμείβονται με ειδικά
μισθολόγια(!) και αναφέρονται στις διατάξεις των περιπτώσεων 13 έως 36 της Υποπαραγράφου Γ1
της Παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) (βλέπε [1]). Η ως άνω διάταξη
δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που επιτευχθεί από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία ισοδύναμη
δημοσιονομική εξοικονόμηση. Τα μέτρα που επιτυγχάνουν το ισοδύναμο δημοσιονομικό
αποτέλεσμα διαπιστώνονται με πράξη του Υπουργού Οικονομικών και εγγράφονται στον
προϋπολογισμό των ετών 2017 και 2018.»)
Υπενθυμίζουμε ότι η αντίστοιχη μνημονιακή υποχρέωση αφορούσε τον εξορθολογισμό των
ειδικών μισθολογίων, για τον οποίο δεν είχε καν ξεκινήσει συζήτηση, μέχρι τον Ιούλιο του 2016,
και εξοικονόμηση συνολικά από τα ειδικά μισθολόγια 0,2% του ΑΕΠ (~350 εκ. ευρώ) για τη διετία
2017-18. Παρά ταύτα, επανειλημμένα οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωναν ότι δεν θα
μειωθούν τα ειδικά μισθολόγια. Και επειδή οι δανειστές δεν είχαν καμία εμπιστοσύνη σε αόριστες
προβλέψεις εξοικονόμησης, επέβαλαν την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης για περικοπή, για
την περίπτωση που ο προϋπολογισμός δεν περιλάμβανε ισοδύναμα μέτρα εξοικονόμησης.
Και πως βέβαια να βρεθούν ισοδύναμα μέτρα από την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ (δεν μπόρεσε ή
δεν θέλησε;), όταν
 Δεν προχωρά καμιά αναπτυξιακή διαδικασία και αυτές οι ελάχιστες που μπόρεσαν να
απεμπλακούν από τα δαιδαλώδη γρανάζια της γραφειοκρατίας και των ιδεοληπτικών
αγκυλώσεων ναρκοθετούνται συστηματικά από τους «Ηρακλείς του καθεστώτος»,
 Η πρωτοφανής υπερφορολόγηση των πάντων, προσώπων, εταιριών, κλπ, διαλύει
επιχειρηματικές προσπάθειες δεκαετιών, εξοντώνει τα νοικοκυριά και διώχνει κάθε
σώφρονα άνθρωπο στο εξωτερικό, είτε ως επιστήμονα ή ως επιχειρηματία ή ως
εργαζόμενο.
 Η αδιαφάνεια, η ανεπάρκεια, ο λαϊκισμός, η αναξιοκρατία και ο άκρατος κομματισμός του
2,5% κυριαρχούν στο σύνολο των κυβερνητικών δράσεων σε όλα τα επίπεδα.
 Η κυβέρνηση, εγκλωβισμένη στη στρατηγική μιας δήθεν αέναης συνολικής
διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, προκειμένου να παρουσιάζει δημοσιονομικό
πλεόνασμα αυξάνει διαρκώς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου
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Διαπιστώνουμε με οργή και θλίψη την παράταση της στασιμότητας να επιβεβαιώνει τον Υπουργό
Οικονομικών συνάδελφο κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο που κάθε τόσο δηλώνει πως αν δεν κλείσει η
συμφωνία με τους δανειστές στο κάθε φορά προσεχές διάστημα, «καήκαμε», όπως και τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χουλιαράκη, που δήλωσε μόλις τον προηγούμενο μήνα ότι
«δε θα έχει νόημα να κλείσει μια καλή συμφωνία σε πέντε μήνες» και ότι «είναι προτιμότερη μία
έστω λίγο χειρότερη συμφωνία τώρα».
Ζητάμε από το Υπουργείο Οικονομικών, αντί περικοπών, να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε.
και να αποδώσει στους ακαδημαϊκούς λειτουργούς τα από πολλά χρόνια χρεωστούμενα,
Ζητάμε από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν
επιτεύχθηκε δημοσιονομικά ισοδύναμη εξοικονόμηση, με συνέπεια να αναστέλλονται οι
μισθολογικές ωριμάνσεις, δηλαδή πρακτικά να επιβάλλεται περαιτέρω περικοπή των
οφειλόμενων αποδοχών.
Το Υπουργείο επιπλέον οφείλει να πάρει θέση στο θέμα του εξορθολογισμού του μισθολογίου
των καθηγητών, να ασχοληθεί σοβαρά και να παρέμβει αμέσως και αποτελεσματικά στα θέματα
των αποδοχών μας. Αν δεν το πράξει και αν συνεχιστεί η μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του
Σ.τ.Ε., θα μας αναγκάσει να αναζητήσουμε όχι μόνο πολιτικές, αλλά και ποινικές ή/και αστικές
ευθύνες από τους έχοντες την αποκλειστική και ολοκληρωτική ευθύνη του εμπαιγμού και της
απαξίωσης του ακαδημαϊκού κόσμου.
Παράλληλα, ενώ η διάταξη του νόμου είναι σαφής και αναφέρεται σε «μισθολογικές προαγωγές»
(που δεν υφίστανται για τα μέλη ΔΕΠ, τα οποία έχουν μόνο «ωριμάνσεις» δηλ. χρονοεπίδομα), και
ενώ η εισηγητική έκθεση είναι ακόμη πιο σαφής, αφού αναφέρει εκείνες τις κατηγορίες ειδικού
μισθολογίου που λαμβάνουν μισθολογικές προαγωγές χωρίς διοικητική προαγωγή– πλην φυσικά
των μελών ΔΕΠ –, καθώς επίσης ρητά επισημαίνει ότι «όσοι προαχθούν βαθμολογικά λαμβάνουν
τις αποδοχές του νέου τους βαθμού», υπάρχουν οικονομικές υπηρεσίες Πανεπιστήμιων (και ΤΕΙ),
όπως του ΕΚΠΑ και του ΠΙ, που δεν καταβάλλουν τη μισθολογική αύξηση που αντιστοιχεί στη νέα
βαθμίδα σε όποιους έχουν εξελιχθεί. Η ευθυνοφοβία και ανικανότητα τις έχει οδηγήσει στο να
ευθύνονται πλήρως για την καθυστέρηση καταβολής των οφειλομένων, περιμένοντας επί
εβδομάδες γραπτή απάντηση σε γραπτό ερώτημα προς το ΓΛΚ, ενώ σε άλλα πανεπιστήμια, που
καταβάλλουν κανονικά τις βαθμολογικές αυξήσεις, οι (προφανείς) διευκρινίσεις έχουν ζητηθεί και
δοθεί από καιρού τηλεφωνικά! Για το συγκεκριμένο θέμα καλούμε
 τις διοικήσεις των Πανεπιστημίων να προβούν αμέσως στις κατάλληλες διορθωτικές και
ελεγκτικές ενέργειες προκειμένου να συμμορφωθούν οι υπηρεσίες με τις σαφείς
κείμενες διατάξεις,
 τον δε αρμόδιο Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής, κ. Φραγκίσκο Κουτεντάκη, να μην
χρονοτριβεί με την έκδοση του διευκρινιστικού εγγράφου.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗΣ
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Συνημμένα:
[1] O σύνδεσμος για τις υποπεριπτώσεις https://www.forin.gr/laws/law/3215/nomos-4093-2012#!/?article=18467
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