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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τους τελευταίους μήνες εφαρμόστηκε σταδιακά σε όλα τα Πανεπιστήμια το νέο μισθολόγιο των
Καθηγητών Πανεπιστημίου που προέκυψε από το νέο συμπληρωματικό Μνημόνιο (Ν.4452/2017)
που νομοθέτησε η Κυβέρνηση στις 19/5/2017 με τα νέα ειδικά μισθολόγια με διάρθρωση
αντίστοιχη του Ενιαίου Μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, σε συμμόρφωση με την
πρόβλεψη του 3ου Μνημονίου (Ν.4336/2015) για «τον εξορθολογισμό των ειδικών μισθολογίων
έως τον Ιούνιο του 2016 με ισχύ το 2017». Σημειώνεται πως το ισχύον μισθολόγιο των
πανεπιστημιακών ήταν αυτό του 2004, με τις περικοπές έως -40% των τελευταίων ετών, ενώ όλα
τα άλλα ειδικά μισθολόγια είχαν μεγάλες αυξήσεις 30-80% το 2008-9, πριν τις περικοπές για τη
δημοσιονομική προσαρμογή.
Το αποτέλεσμα της εφαρμογής (αναδρομικά από 1/1/2017) του νέου μισθολογιου είναι νέες
σημαντικές μειώσεις όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
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Και αυτό όταν οι συνολικές μειώσεις που επήλθαν στις αποδοχές των πανεπιστημιακών κατά την
τριετία 2010-2012 ανέρχεται στο 29% για τη βαθμίδα του λέκτορα και αγγίζει το 38% για τη
βαθμίδα του καθηγητή με 30 έτη υπηρεσίας (Πίνακας 4 της επισυναπτόμενης μελέτης του Χ.
Φείδα). Παράλληλα, οι Πανεπιστημιακοί στη δεκαετία του 2000, δεκαετία κατά την οποία
υπήρξαν σημαντικές αυξήσεις γενικά και διπλασιάστηκε το μισθολογικό κόστος συνολικά στον
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, δεν είχαν καμία αύξηση.
Το ΣτΕ, του οποίου σύμφωνα με το Σύνταγμα τις αποφάσεις οφείλει να σέβεται και να εφαρμόζει
η ελληνική πολιτεία, όχι μόνο είχε κρίνει αντισυνταγματικές τις μειώσεις που είχαν επιβληθεί στις
αποδοχές των Καθηγητών Πανεπιστημίου τον Αύγουστο του 2012 (απόφ. ΣτΕ 4741/2014) αλλά
επιπλέον είχε αποφανθεί κατά τη διαδικασία εξέτασης της συμμόρφωσης της Κυβέρνησης σε
αυτήν (παράλληλα με την αυτονόητη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης) ότι εάν η Κυβέρνηση
θελήσει να αναμορφώσει το ειδικό μισθολόγιο των Πανεπιστημιακών, θα πρέπει οι αποδοχές
που θα νομοθετήσει να είναι τουλάχιστον στο ύψος που ήταν τον Αύγουστο του 2012. Το νέο
μισθολόγιο παρά τις ονομαστικές αυξήσεις δεν αποκαθιστά τις περικοπές του 2012 και συνεπώς
δεν αποτελεί συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ (Πιν. 4). Το μήνυμα που η ελληνική
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κυβέρνηση περνά στην κοινωνία είναι «μην εφαρμόζετε τους νόμους, πρώτη τους καταπατά η
κυβέρνηση».
Επισυνάπτονται:
Α) Η μελέτη του 2014 με τίτλο “Η κατάσταση των μισθών των καθηγητών πανεπιστημίου στην
Ελλάδα” του Χ. Φείδα, Γραμματέα της ΠΟΣΔΕΠ σήμερα
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1600&Itemid=
486
και
Β) η αναλυτική ανακοίνωση της ΠΟΣΔΕΠ για το θέμα, της 20/5/2017, μέσως μετά την ψήφιση του
ισχύοντος ειδικού μισθολογίου
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2122&Itemid=
238

Ο Πρόεδρος
Στάθης Ευσταθόπουλος
Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

2

