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ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΣΔΕΠ-ΓΠΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ
To ΔΣ σε διευρυμένη συνεδρίαση και μετά από εξαντλητική συζήτηση για το ανωτέρω θέμα,
αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το νέο συμπληρωματικό μνημόνιο (ν. 4472/17) νομοθέτησε το
νέο ειδικό μισθολόγιο για τα μέλη ΔΕΠ. Παρ’ ότι το διαφήμισε ως ένα μισθολόγιο το οποίο
υποτίθεται θα παρείχε αυξήσεις, οι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές θα υποστούν νέες μειώσεις στις
καθαρές τους αποδοχές (Συγκριτικές μελέτες και πίνακες από την ΠΟΣΔΕΠ), οι οποίες θα φανούν
άμεσα στα εκκαθαριστικά μας με τις αναδρομικές κρατήσεις για το 2017.
Το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ έχει υποστεί μειώσεις της τάξης του 40% στις καθαρές αποδοχές
των τελευταίων ετών, χωρίς να είχε ωφεληθεί από τις αυξήσεις των άλλων ειδικών μισθολογίων τη
10ετία 2000-2010.
Παρά την απόφαση του ΣτΕ (4741/2014) για την αντισυνταγματικότητα των μειώσεων στις
καθαρές αποδοχές των μελών ΔΕΠ τον Αύγουστο του 2012, αλλά και την απόφαση του ΣτΕ ότι
ενδεχόμενη αναμόρφωση στα ειδικά μισθολόγια των Πανεπιστημιακών θα πρέπει τουλάχιστον να
τους επαναφέρει στα επίπεδα του 2012 η Κυβέρνηση δεν συμμορφώνεται και αγνοεί τους νόμους.
Από εδώ και στο εξής, με δεδομένο ότι το νέο «αντισυνταγματικό» μισθολόγιο έχει νομοθετηθεί,
καλούμε όλα τα μέλη ΔΕΠ του ΓΠΑ να αντιδράσουν και να δραστηριοποιηθούν στην κατεύθυνση
της αποκατάστασης ενός αξιοπρεπούς μισθού.
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