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Αθήνα,  20 Ιουνίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ εκπροσώπων ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ  

Με τους εκπροσώπους των Τομέων Παιδείας των κομμάτων  
της Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ 

 
Σήμερα, Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, στα πλαίσια της ενημέρωσης των κομμάτων εκ μέρους της ΠΟΣΔΕΠ για της θέσεις της για 

1. Το νέο Ειδικό Μισθολόγιο των Καθηγτών Πανεπιστημίου (όλων των βαθμίδων) και 

2. το νέο σχέδιο νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση που έδωσε για διαβούλευση το Υπουργείο Παιδείας 

συναντήθηκαν εκ μέρους της ΠΟΣΔΕΠ τα μέλη της Ε.Γ. Στάθης Ευσταθόπουλος, πρόεδρος, Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης, Ταμίας και 
Γεράσιμος Σιάσος, Ειδικός Γραμματέας: 

α) με την υπεύθυνη του τομέα Παιδείας της Ν.Δ., βουλευτή κ. Νίκη Κεραμέως 

β) με τους υπεύθυνους του τομέα Παδείας του ΠΑΣΟΚ κ.κ. Μιχάλη Κατρίνη και Άγγελο Τόλκα και μέλη του τομέα,  και  

γ) την υπεύθυνη του τομέα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Έφη Καλαμαρά 

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΔΕΠ παρουσίασαν και ανέλυσαν τις θέσεις της ΠΟΣΔΕΠ για τα προαναφερόμενα θέματα. 

Ειδικότερα: 

1. Για το μισθολόγιο των Πανεπιστημιακών Καθηγητών εξήγησαν ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ψήφισε η Κυβέρνηση 
οδηγεί σε νέες μειώσεις τις καθαρές αποδοχές τους και επιπλέον, είναι αντισυνταγματικό αφού η Κυβέρνηση δε 
συμμορφώθηκε με καμιά από τις δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα (απόφ. 4741/2014 της 
Ολομέλειας του ΣτΕ και απόφ. 1/2017 του Τριμελούς Συμβουλίου του ΣτΕ). Επιπλέον επεσήμαναν ότι είναι αξιακά 
απαράδεκτο, η ελληνική πολιτεία να τοποθετεί σε αυτό το ύψος που ισχύει σήμερα, τις αποδοχές των καθηγητών 
πανεπιστημίου. Ενδεικτικά ο νεοεισερχόμενος Επικ. Καθηγητής λαμβάνει καθαρές αποδοχές λίγο πάνω από 1.000 ευρώ, 
Καθηγητής (1ης βαθμίδας) με 20 χρόνια προϋπηρεσία στο Πανεπιστήμιο περίπου 1.900 ευρώ και Καθηγητής με 30 
χρόνια προϋπηρεσία λίγο πάνω από 2.000 ευρώ. Τέλος, ενημέρωσαν τους εκπροσώπους των κομμάτων για την 
κατάσταση των μισθών των καθηγητών Πανεπιστημίου στη χώρα μας διαχρονικά και επέδωσε τη σχετική μελέτη που έχει 
εκπονηθεί από το Γραμματέα της Ομοσπονδίας, Καθηγητή κ. Χ. Φείδα

1
. 

2. Για το Σχέδιο Νόμου που παρουσίασε το Υπ. Παιδείας στη δημόσια διαβούλευση, επεσήμαναν τις επιφυλάξεις της 
ΠΟΣΔΕΠ, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί από την Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας

2
 και ανέπτυξαν αναλυτικά το 

σκεπτικό των επιφυλάξεων αυτών. Επεσήμαναν επιπλέον τις τεράστιες δυνατότητες και τους ορίζοντες που ανοίγει η 
ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης εάν αξιοποιηθεί από την Κυβέρνηση ως μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα και εάν 
αξιοποιηθούν οι προτάσεις της ΠΟΣΔΕΠ όπως αναπτύσσονται στο πρόγραμμα δράσης της Ομοσπονδίας

3
 αλλά και όπως 

αναπτύσσονται στη «Μελέτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση» της Εθνικής Τράπεζας
4
. Ειδικότερα, στάθηκαν στις αλλαγές 

στη διοίκηση των Πανεπιστημίων, στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και στις δυσθεώρητες γραφειοκρατικές 
διαδικασίες που τίθενται για τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Πανεπιστημίων.  

 

                                                 
1 http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1600&Itemid=486 
2 http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2133&Itemid=238 
3 http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2045&Itemid=502 
4 https://www.nbg.gr/el/the-group/press-office/e-spot/reports/education 
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   Ο Πρόεδρος 
 

Στάθης Ευσταθόπουλος 
Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. 

 
 

 

 

 
 
 
Από τη συνάντηση των εκπροώπων της ΠΟΣΔΕΠ με τα στελέχη του τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ 

 

 


