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ΑΠΟΦΑΣΗ
Σχετικά με το μισθολόγιο των πανεπιστημιακών και τη στάση της κυβέρνησης
Πριν από ένα μήνα ακριβώς, στις 15 Ιουνίου 2016, η Ομοσπονδία αναγκάστηκε να προκηρύξει
24ώρη απεργία με ταυτόχρονη παράσταση στο γραφείο του Υπ. Οικονομικών με αιτήματα:
Α. Σχετικά με το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ.
1.την άμεση εφαρμογή της απόφασης 4741/2014 του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα των
περικοπών των αποδοχών των πανεπιστημιακών καθηγητών και για αποκατάσταση των
αποδοχών στο επίπεδο του 2012 από 30/12/2014,
2. την επίσημη διάψευση των διαφαινόμενων σχεδίων για νέες άμεσες ή έμμεσες μειώσεις στο
ήδη απαράδεκτα χαμηλό επίπεδο των αποδοχών των μελών ΔΕΠ,
3. την επαναφορά της ισορροπίας στα ειδικά μισθολόγια,
4. την απόσυρση της τροπολογίας για την αναστολή της μισθολογικής ωρίμανσης των μελών
ΔΕΠ, και
Β. Σχετικά με συνταξιοδοτικά ζητήματα.
Στη συνάντηση που είχαν την ίδια ημέρα οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας με τη διευθύντρια του
γραφείου του κ. Χουλιαράκη υπήρξε σαφής και ρητή δέσμευση ότι μέσα στον επόμενο μήνα ο αν.
υπουργός, κ. Χουλιαράκης, θα συζητήσει με αντιπροσωπεία της ΠΟΣΔΕΠ αναλυτικά τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για το νέο μισθολόγιο των πανεπιστημιακών. Το χρονικό αυτό διάστημα τείνει να
παρέλθει και ζητάμε να πραγματοποιηθεί άμεσα η συνάντηση αυτή.
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Στο μεταξύ, ζητάμε από την κυβέρνηση να σταματήσει τον εμπαιγμό και να αλλάξει το μισθολόγιο
σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ βάση της οποίας υποχρεούται να το επαναφέρει στην
προηγούμενη κατάσταση. Είναι απαράδεκτο να οδηγούμαστε σε ατομικές αγωγές για
αποκατάσταση των μισθών μας που είναι βέβαιο ότι θα κερδηθούν, σύμφωνα με το δεδικασμένο
της πιλοτικής δίκης του ΣτΕ, επιβαρυνόμενοι εμείς με τα έξοδα αλλά κυρίως επιβαρύνοντας την
ίδια την δικαιοσύνη με δέκα χιλιάδες υποθέσεις, όσες δηλαδή και τα μέλη ΔΕΠ.
Δηλώνουμε ότι δεν θα ανεχτούμε νέες άμεσες ή έμμεσες μειώσεις στο ήδη απαράδεκτα χαμηλό
επίπεδο των αποδοχών μας.
Η Ομοσπονδία βρίσκεται σε εγρήγορση και καλεί όλα τα μέλη της σε επαγρύπνηση ώστε να
αντιδράσουμε δυναμικά τον Σεπτέμβριο. Αυτή η κατάσταση έχει εξαντλήσει την υπομονή μας
και πλέον δεν μας επιτρέπει να μείνουμε άπραγοι.
Ζητάμε να εξαιρεθούν οι δαπάνες για την εκπαίδευση από το υπολογισμό των δημοσιονομικών
ελλειμμάτων και η χρηματοδότηση να ανέλθει στον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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