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Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Για τις εξελίξεις στο θέμα των αποδοχών των πανεπιστημιακών καθηγητών
Η εξαγγελία-δέσμευση του πρωθυπουργού για αναδρομική καταβολή, μέχρι το τέλος του έτους, των
περικοπών των μισθών μας σε εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ, αποτελεί μια θετική
εξέλιξη που δικαιώνει τη στρατηγική μας επιλογή για προσφυγή στη δικαιοσύνη παράλληλα με
δράσεις που πραγματοποιήθηκαν σε πολιτικό επίπεδο. Μέσω της δέσμευσης αυτής, ουσιαστικά
αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ ως προς την
αντισυνταγματικότητα και συνεπώς τον παράνομο και άδικο χαρακτήρα των περικοπών των
μισθών μας, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη βάση των επιχειρημάτων μας και της απαίτησής μας
για πλήρη αποκατάσταση των μισθών μας.
Εκτίμηση του ύψους των αναδρομικών αποδοχών ανά έτος δίδεται στο παράρτημα της παρούσας
απόφασης.
Εξακολουθεί, όμως, να μην είναι γνωστός ο τρόπος και το εύρος εφαρμογής της δέσμευσης αυτής
καθώς και η επίδρασή της στο ισχύον μισθολόγιό μας. Να υπενθυμίσουμε ότι η σύμφωνα με την
απόφαση του ΣτΕ, η αντισυνταγματικότητα των περικοπών που εισήγαγε ο ν. 4093/2012 επιτάσσει
σε περίπτωση θέσπισης νέου μισθολογίου οι αποδοχές μας να μην βρίσκονται σε επίπεδα κατώτερα
εκείνων που λαμβάναμε πριν το 2012.
Η δέσμευση λοιπόν του Πρωθυπουργού για καταβολή αναδρομικών σε εφαρμογή της απόφασης του
ΣτΕ, θα πρέπει να αφορά και στην πλήρη αποκατάσταση των αποδοχών στα προ του 2012 επίπεδα
με την αναμόρφωση του νέου μισθολογίου που ισχύει μετά την 1/1/2017, και το οποίο δεν είναι
σύμφωνο με την επιταγή της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου. Υπενθυμίζουμε τη δέσμευση
του Υπουργού Οικονομικών για επανεξέταση από την Κυβέρνηση του μισθολογίου των μελών ΔΕΠ
και τη διάνοιξη διαύλων επικοινωνίας με την ΠΟΣΔΕΠ για την επίλυση του πρόβλημα των χαμηλών
μισθών των πανεπιστημιακών καθηγητών, δέσμευση η οποία δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.
Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ αποφάσισε, σε ευθυγράμμιση με το σχέδιο δράσης της ΠΟΣΔΕΠ για το ίδιο
θέμα, να τηρήσει στάση αναμονής για ένα μικρό χρονικό διάστημα, μέχρι να αποσαφηνιστούν οι
λεπτομέρειες της υλοποίησης της δέσμευσης του πρωθυπουργού για καταβολή των αναδρομικών
και οι προθέσεις της κυβέρνησης για την αναμόρφωση του μισθολογίου μας.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ θα ζητήσει συνάντηση με την Υφυπουργό
Εσωτερικών(Μακεδονίας-Θράκης) κα Νοτοπούλου για να ενημερωθεί για τα προηγούμενα θέματα
και να καταθέσει εκ νέου τις θέσεις του. Ακολούθως, θα επανεξετάσει τα δεδομένα και θα προτείνει
στα μέλη του Συλλόγου τις επόμενες κινήσεις του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ για το θέμα αυτό. Για το λόγο αυτό
καλεί ταυτόχρονα τα μέλη του Συλλόγου σε ετοιμότητα για κινητοποιήσεις που τυχόν κριθούν
αναγκαίες στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Χαράλαμπος Φείδας

Χρήστος Γαλαζούλας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ενδεικτικές διεκδικούμενες μισθολογικές διαφορές ανά έτος για τυπικές βαθμίδες και
προϋπηρεσίες.

Καθηγητής (30 έτη)

Μεικτές
9060

Καθαρές
5470

Καθηγητής (20 έτη)

7640

4300

Αν Καθηγητής (15 έτη)

4770

2440

Επ. Καθηγητής (10 έτη)

3230

1780

Λέκτορας (5 έτη)

2400

1380

Σημείωση: Οι καθαρές αποδοχές αποτελούν εκτίμηση μετά από υπολογισμό κρατήσεων ταμείων,
παρακράτησης φόρου 20%, εκκαθάρισης φόρου με τροποποιητική δήλωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι το
επίδομα βιβλιοθήκης δεν φορολογείται.

