
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ  ΔΑΣΚΑΛΟΙ  ΕΜΠ 

 

 Να δοθεί ένα τέλος στον εμπαιγμό 
 

Την τριετία 2010 – 2012 οι περικοπές των μισθών των μελών ΔΕΠ άγγιξαν το 40%. Η απόφαση 

4741/2014 του ΣτΕ αλλά και η μεταγενέστερη απόφαση του Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ 

(1/2017), έχουν κρίνει αντισυνταγματικές τις μειώσεις στις αποδοχές που έγιναν τον Αύγουστο 

του 2012. Κι ενώ σε άλλες κατηγορίες ειδικών μισθολογίων υπήρξε πλήρης ή μερική 

αποκατάσταση, η Κυβέρνηση, το Μάιο του 2017, με το συμπληρωματικό Μνημόνιο 

(Ν.4452/2017),  νομοθέτησε νέο ειδικό μισθολόγιο για τα μέλη ΔΕΠ το οποίο επέφερε περαιτέρω 

μειώσεις στις καθαρές αποδοχές έως και 5,5% και μάλιστα αναδρομικά από 1/1/2017! Παρά τις 

δεσμεύσεις του Υπουργού Οικονομικών για επανεξέταση από την Κυβέρνηση του μισθολογίου 

των μελών ΔΕΠ ο εμπαιγμός συνεχίζεται. Ο Υπουργός Οικονομικών δεν έχει προχωρήσει καν στη 

συγκρότηση του τεχνικού κλιμακίου που ο ίδιος πρότεινε στη συνάντηση με την ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ 

για την επεξεργασία των θεμάτων του ειδικού μισθολογίου και τηρεί σιγήν ιχθύος για το αν είναι 

διατεθειμένος να διαθέσει κονδύλια για το ειδικό μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ.  

Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Οικονομικών σε αγαστή συνεργασία με τον Υπουργό Παιδείας 

φρόντισαν, εν μέσω θερινής ραστώνης, να περάσουν (επιτέλους μετά από τρεις προσπάθειες!) 

τη χαριστική διάταξη για τους πανεπιστημιακούς που ασκούσαν ελευθέριο επάγγελμα και δεν 

απέδιδαν τη σχετική παρακράτηση στους ΕΛΚΕ των Ιδρυμάτων τους (άρθρο 35 του Ν. 4559/2018). 

Η ρύθμιση αυτή είναι πελατειακή, κυνική και αήθης. Προσβάλει δε διπλά τους μισθοσυντήρητους 

συναδέλφους που βλέπουν νέες περικοπές αντί αποκατάστασης των μισθών τουλάχιστον στα 

επίπεδα του 2012, καθώς η ρύθμιση συνοδεύεται με τη φαεινή ιδέα να διατεθούν τα έσοδα που 

θα εισπράξουν οι ΕΛΚΕ από τις παλιές οφειλές αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση έργων όσων 

ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα και απέδιδαν τη σχετική παρακράτηση και όχι για 

άλλες δραστηριότητες των ΕΛΚΕ προς όφελος των Α.Ε.Ι. (υποτροφίες Υ.Δ., αναπτυξιακά 

προγράμματα Σχολών, κ.λπ.)!! 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στη διήμερη προειδοποιητική απεργία που 

έχει προκηρύξει η ΠΟΣΔΕΠ, με την από 1.6.2018 απόφαση της ΔΕ, για τις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 

2018, με σκοπό να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα προς την Κυβέρνηση ότι ο εμπαιγμός σταματάει 

εδώ! 
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