Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
Διεύθυνση: Κτίριο Μαθηματικού (ισόγειο), Παν/πολη, 15701 ΙΛΙΣΙΑ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep.gr@gmail.com Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 7276445 Fax: 210 7276449

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Αθήνα, 16 Μαίου 2017

Ενημερωτικό Σημείωμα
Τοποθέτηση του Προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ
στις Επιτροπές της Βουλής για το μισθολόγιο των Καθηγητών
Πανεπιστημίου στα πλαίσια της ακρόασης φορέων για το
Σ/Ν που ψηφίζεται την Πέμπτη
Είχα την ευκαιρία σήμερα να τοποθετηθώ στη Βουλή στην ειδική συνεδρίαση για την ακρόαση
φορέων (47 συνολικά είχαν κληθεί) για το πολυνομοσχέδιο που συζητείται με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος και περιλαμβάνει και τις ρυθμίσεις για το νέο ειδικό μισθολόγιο των Καθηγητών
Πανεπιστημίου που νομοθετεί η Κυβέρνηση.
Στην αρχή της τοποθέτησης επεσήμανα δύο συγκεκριμένα προβλήματα που δημιουργούνται από
διατυπώσεις που υπάρχουν στο κείμενο:
1. Στο άρθρο 131.2. με τη διατύπωση που υπάρχει αποκλείονται τα μέλη ΔΕΠ από αμοιβές από
ερευνητικά προγράμματα. Αυτό αν παραμείνει έτσι θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην
υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και κυρίως είναι βέβαιον ότι θα μειωθεί η εισροή
πολλών εκατομυρίων ευρώ από ερευνητικά προγράμματα στη χώρα, καθώς περίπου το 80% των
κονδυλίων για ερευνητικά έργα έρχονται στη χώρα από μέλη ΔΕΠ και στα έργα αυτά εργάζονται
χιλιάδες νέοι επιστήμονες και άλλο βοηθητικό προσωπικό.
2. στο άρθρο 131.1.Ε. όπου αναφέρεται στην ειδική αμοιβή μελών ΔΕΠ για το κλινικό έργο, έχουν
παραλειφθεί οι βιολόγοι, χημικοί και βιοχημικοί και πρέπει να προστεθούν σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και πραγματικότητα.
Επί της αρχής για τις νέες ρυθμίσεις επεσήμανα την απαράδεκτη τακτική της κυβέρνησης να
ανακοινώνει μέσω του Υπουργού Παιδείας αυξήσεις στο μισθολόγιο των Πανεπιστημιακών
(πράγματι στις μεικτές αποδοχές υπάρχουν αυξήσεις σύμφωνα με τους πίνακες που ήδη έχει
δημοσιεύσει η ΠΟΣΔΕΠ), οι οποίες στην ουσία είναι μειώσεις στις καθαρές αποδοχές. Επιπλέον
και σημαντικότερο: α) είναι τραγικό να τοποθετεί αξιακά σε αυτό το ύψος τις αποδοχές των
καθηγητών Πανεπιστημίου η ελληνική πολιτεία που εκπροσωπείται μέσω της Κυβέρνησης και β)
η κυβέρνηση συνεχίζει να παρανομεί και δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του ΣτΕ. Διάβασα το
σχετικό απόσπασμα από την τελευταία (προ διμήνου) απόφαση του Συμβουλίου Συμμόρφωσης
του ΣτΕ όπου αναφέρεται ότι η Κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατάρτιση νέου
μισθολογίου για τα μέλη ΔΕΠ κατά τη διαμόρφωση όμως αυτού οι αποδοχές των μελών ΔΕΠ δε
θα μπορούσαν να καθοριστούν σε επίπεδα αντίστοιχα ή κατά μείζονα λόγο κατώτερα εκείνων
που είχαν διαμορφωθεί κατ’ εφαρμογή του Ν. 4093/12 οι διατάξεις του οποίου έχουν ήδηκριθεί
αντισυνταγματικές.
Η Κυβέρνηση επιμένει να παρανομεί και να στέλνει σε όλους το μήνυμα της αδιαφορίας απέναντι
στους νόμους του κράτους και της συνεχούς παράβασης τους. Ζητάμε από την Κυβέρνηση να
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συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του ΣτΕ.
Μπορεί κανείς να δει την πλήρη τοποθέτηση μου στο βίντεο της συνεδρίασης στο ακόλουθο link
σε χρόνο 2.22.00 του βίντεο:
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#fbb5fe649561-4d50-8a71-a7750104606c
Με εκτίμηση,

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