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Θέμα: Οι θέσεις της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης για τις μειώσεις των αποδοχών με το
νέο ειδικό μισθολόγιο και την κατάργηση των πρόσθετων αμοιβών από ερευνητικά έργα και άλλες
ακαδημαϊκές δραστηριότητες
Εδώ και δύο δεκαετίες πάγια θέση των πανεπιστημιακών είναι η κατάργηση του κατά 50%
επιδοματικού χαρακτήρα των αποδοχών τους, με ενσωμάτωση των «επιδομάτων» στο βασικό
μισθό. «Επιδόματα» που, αν και δεν υπολογίζονται για τη σύνταξη, είναι φορολογήσιμα, με
εξαίρεση την πάγια αποζημίωση κατά τα τελευταία έτη, και αυτό μετά από δικαστικούς αγώνες.
Το δεύτερο μισθολογικό αίτημα αφορά την αποκατάσταση της ισορροπίας στα ειδικά μισθολόγια,
που ανατράπηκε το 2008-9 (πριν τις περικοπές για τη δημοσιονομική προσαρμογή), οπότε οι
υπόλοιπες κατηγορίες, πλην των πανεπιστημιακών, έλαβαν αυξήσεις 30-80%, ενώ το μισθολόγιο
των πανεπιστημιακών παρέμεινε στα επίπεδα του 2004. Ουσιαστικά οι πανεπιστημιακοί
καθηγητές συνεισέφεραν στη δημοσιονομική προσαρμογή πριν καν αυτή ξεκινήσει. Θυμίζουμε ότι
μέχρι το 2008 η βάση υπολογισμού του μισθολογίου για πανεπιστημιακούς και δικαστικούς
(βασικός μισθός λέκτορα και πρωτοδίκη αντίστοιχα) ήταν η ίδια, και από τότε η αναλογία έγινε 1
προς 2.
Το τρίτο αίτημα αφορά την αποκατάσταση, μετά τις οριζόντιες περικοπές κατά 40% περίπου, των
αποδοχών στα επίπεδα του 2012, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ (Ολ 4741/2014).
Στο νομοσχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση για το νέο Μεσοπρόθεσμο 2018-2021 [βλέπε 1, άρθρο
131 κ.ε.], περιλαμβάνονται διατάξεις για «εξορθολογισμό» των ειδικών μισθολογίων λειτουργών
και υπαλλήλων, εξαιρουμένου αυτού των δικαστικών, υποχρέωση που υπήρχε για όλα από τον
Ν.4316/2015 και έπρεπε να υλοποιηθεί τον Ιούνιο του 2016.
Με τις διατάξεις αυτές, για τους πανεπιστημιακούς καθηγητές αλλάζουν οι βασικοί μισθοί,
καταργούνται όλα τα προηγούμενα επιδόματα, και εισάγεται ένα «ειδικό επίδομα διδασκαλίας
και έρευνας», ενώ αντί του χρονοεπιδόματος εισάγονται μισθολογικές εξελίξεις. Το νέο
μισθολόγιο θα έχει αναδρομική εφαρμογή από 1-1-2017, όμως οι αυξήσεις άνω των 20 € θα
δοθούν σε 4 ετήσιες δόσεις (!). Αν τυχόν προκύψουν μειώσεις (στις μικτές αποδοχές),
διατηρούνται οι σημερινές αποδοχές ως προσωπική διαφορά.
Καθώς καταργείται το λεγόμενο «επίδομα βιβλιοθήκης» (πάγια αποζημίωση), το οποίο ως
αποζημίωση δεν εθεωρείτο τα τελευταία έτη εισόδημα και δεν φορολογούνταν, το νέο μισθολόγιο
διατηρεί με οριακές μεταβολές τις ονομαστικές αποδοχές, αλλά αυξάνει τις φορολογητέες
αποδοχές. Συνέπεια αυτού του δήθεν «εξορθολογισμού» είναι οι πανεπιστημιακοί να δουν τις
καθαρές αποδοχές τους να μειώνονται, αναδρομικά από την πρώτη του έτους, έως και 200 € το
μήνα, αντί για πραγματικές αυξήσεις με αποκατάσταση της ανισορροπίας που ξεκίνησε το 2008,
και αποκατάσταση των αποδοχών τουλάχιστον στα επίπεδα του 2012.
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Ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα δεν έκανε καμία συζήτηση για το μισθολόγιο, και απέρριπτε το
αίτημα για μισθολογική αναπροσαρμογή με βάση την απόφαση του ΣτΕ, η κυβέρνηση συνεχίζει
τον εμπαιγμό, με δηλώσεις των υπουργών για «αυξήσεις» και για «διατήρηση των αποδοχών».
Παράλληλα, στις διατάξεις του ειδικού μισθολογίου ορίζεται για τους καθηγητές ότι «πέραν των
παροχών και αποζημιώσεων του παρόντος δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών
παροχών με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή» (αρ.131, παρ.2), δηλαδή δεν
περιλαμβάνεται ρητή εξαίρεση για τα επιμίσθια από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά
προγράμματα, ούτε από τα μεταπτυχιακά (στα οποία μεταπτυχιακά μόλις χθες ανακοίνωσε ο
υπουργός πλαφόν στις τυχόν αμοιβές). Αντίθετα, σχετική αναφορά και εξαίρεση από την ίδια
διατύπωση υπάρχει τόσο για τα επιμίσθια των ερευνητών (αρ.135, παρ.3), όσο και για τις
εφημερίες των ιατρών του ΕΣΥ (αρ.139, παρ.5).
Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι στις προθέσεις της κυβέρνησης ή των «θεσμών» είναι η
κατάργηση των επιμισθίων που λαμβάνουν οι καθηγητές από τα χρηματοδοτούμενα
ερευνητικά προγράμματα, τα οποία αποτελούν πηγή σημαντικών εσόδων για τα ΑΕΙ και εργοδότη
για χιλιάδες νέους επιστήμονες που μαστίζονται από την ανεργία και διαρρέουν στο εξωτερικό.
Αν πρόκειται για αβλεψία ή «αβλεψία» (με σκοπό να συγκεντρώσει τις αντιδράσεις και να
προκαλέσει στη συνέχεια ικανοποίηση με την άρση της) και διορθωθεί, θα φανεί τις επόμενες
μέρες. Διαφορετικά η κυβέρνηση καταστρέφει τον αξιόλογο και εξαιρετικό, συγκριτικά με πολλές
άλλες χώρες, ερευνητικό ιστό που έχει δημιουργηθεί και μετατρέπει τα πανεπιστήμια σε απλά
διδακτήρια, ενώ ήδη διατηρεί τις αποδοχές του προσωπικού στο επίπεδο διδακτηρίου, αρνούμενη
να τις αποκαταστήσει σε αξιοπρεπή επίπεδα.
Επιπλέον, διαπιστώνουμε και άλλες ανεξήγητες παραλείψεις, όπως ότι καταργείται η ειδική
αμοιβή για κλινικό και εργαστηριακό έργο για μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ με ειδικότητα Βιολόγου,
Χημικού, Κλινικού Χημικού και Βιοχημικού, που διατηρείται για τις υπόλοιπες ειδικότητες που
υπηρετούν σε κλινικές ή εργαστήρια και μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία. Τι εξυπηρετεί
αυτή η διάκριση και με ποια δικαιολογία εισάγεται;
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[1] το νομοσχέδιο
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/10057350.pdf
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