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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την επιλεκτική συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Καμμένος σε πρόσφατη δήλωσή του1 ανέφερε ότι το 2018 θα καταβληθεί
προσπάθεια για την πληρωμή στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων πολύ μεγάλου ποσοστού του
υπολοίπου 50% των αναδρομικών τους, σε υλοποίηση της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της
Επικρατείας, μέσω επιδομάτων και αναβάθμισης του μισθολογίου που ήδη έχει ψηφιστεί από τη Βουλή.
Να υπενθυμίσουμε στην κυβέρνηση ότι το ανώτατο δικαστήριο του κράτους, το Συμβούλιο της
Επικρατείας, του οποίου τις αποφάσεις, σύμφωνα με το Σύνταγμα, οφείλει να σέβεται και να εφαρμόζει
η ελληνική πολιτεία, έχει κρίνει επίσης αντισυνταγματικές τις περικοπές των μισθών των
πανεπιστημιακών και ότι οι μισθοί τους οφείλουν να αποκατασταθούν στα επίπεδα προ του 2012.
Να υπενθυμίσουμε, επίσης, ότι οι πανεπιστημιακοί καθηγητές πλήρωσαν πολύ βαρύ τίμημα για την
οικονομική κρίση, υφιστάμενοι οριζόντιες περικοπές που άγγιξαν το 40%, ενώ παράλληλα δεν
συμμετείχαν στις αυξήσεις των άλλων ειδικών μισθολογίων την περίοδο της «οικονομικής ευμάρειας».
Οι περικοπές αυτές παραμένουν ακέραιες μόνο για τους πανεπιστημιακούς, σε αντίθεση με άλλες
κατηγορίες ειδικών μισθολογίων για τις οποίες υπήρξε πλήρης ή μερική αποκατάσταση. Και όχι μόνο
αυτό, αλλά η κυβέρνηση προχώρησε στη ψήφιση ενός νέου μισθολογίου (Ν.4472/2017) με το οποίο μας
εμπαίζει, καθώς δεν αποκαθιστά ούτε στο ελάχιστο τις αποδοχές στα επίπεδα προ του 2012, αλλά
επιπλέον μειώνει τις καθαρές αποδοχές των πανεπιστημιακών. Αποτέλεσμα της συνεχούς αυτής
μισθολογικής υποβάθμισης είναι οι μισθοί των πανεπιστημιακών να κυμαίνονται σε ιδιαίτερα χαμηλά
επίπεδα που δεν συνάδουν με τα υψηλά προσόντα, τα ειδικά καθήκοντα και το έργο που επιτελούν.
Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ καλεί για μια ακόμη φορά την κυβέρνηση να μην εφαρμόζει επιλεκτικά τις αποφάσεις
του ΣτΕ και να συμμορφωθεί με αυτές, ως οφείλει, προχωρώντας στην αποκατάσταση των αποδοχών
των πανεπιστημιακών καθηγητών στα προ του 2012 επίπεδα, με τη νομοθέτηση ενός νέου μισθολογίου,
το οποίο θα ανταποκρίνεται στο ρόλο και στην προσφορά των Πανεπιστημιακών στην κοινωνία, καθώς
και στις απαιτήσεις του έργου τους. Δηλώνει ότι θα κλιμακώσει τις ενέργειές της σε πολιτικό και νομικό
επίπεδο για να αναγκάσει τη κυβέρνηση να τηρήσει τις υποχρεώσεις της.
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