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Συνεδρίαση 8-2-2023 

 
Αθήνα 9-2-2023 

Ομόφωνη απόφαση για τις οικονομικές διεκδικήσεις των πανεπιστημιακών 

 

Η κυβέρνηση επί τέσσερις μήνες κωλυσιεργεί και δεν προχωρά στην αποκατάσταση των 
αποδοχών των μελών ΔΕΠ, τουλάχιστον στα επίπεδα προ των περικοπών του 2012, μετά 
την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ (1911/2022), το οποίο έκρινε και πάλι ότι και το νέο 
μισθολόγιο των πανεπιστημιακών, που ισχύει από το 2017, εξακολουθεί να είναι 
αναντίστοιχο  με το δημόσιο λειτούργημά τους.  

Δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους η συμμόρφωση με την 
απόφαση του ΣτΕ, με αυξήσεις στο πανεπιστημιακό μισθολόγιο και με κονδύλια για τις 
διαφορές που επιδικάζονται σε όσους είχαν προσφύγει και βαρύνουν τους 
προϋπολογισμούς των ιδρυμάτων. 

Δεν καλύπτονται ούτε κατ’ ελάχιστο οι απώλειες που έχουμε υποστεί τα τελευταία 15 
χρόνια. Οι προεκλογικές εξαγγελίες για νέο μισθολόγιο του δημοσίου από το 2024 και οι 
διαρροές περί βελτίωσης του μισθολογίου μας, δεν εγγυώνται τίποτε, ούτε μας 
εφησυχάζουν.  

Η επαναφορά των αποδοχών στα επίπεδα προ του Αυγούστου 2012 είναι μόνο το πρώτο 
βήμα για αξιοπρεπείς αποδοχές, σε σύγκριση με τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα, 
καθώς οι πανεπιστημιακοί δεν πήραν αυξήσεις ανάλογες με των άλλων ειδικών 
μισθολογίων το 2008-9 (από 25 έως 100%), ενώ υπέστησαν όλες τις μετέπειτα περικοπές. 

Η δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση βάλλεται και υποβαθμίζεται διαρκώς, όχι μόνο 
εξαιτίας του απαράδεκτα χαμηλού επιπέδου μισθών και συντάξεων των πανεπιστημιακών, 
αλλά και από τη χρόνια υποχρηματοδότηση, από την έλλειψη προσωπικού που δεν 
αναπληρώνεται, όπως και από τη θεσμική αστάθεια, με διαδοχικές βραχύβιες αλλαγές του 
θεσμικού πλαισίου, χωρίς συγκλίσεις και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό.  

Η πορεία αυτή πρέπει να αντιστραφεί και δεν υπάρχει περιθώριο για άλλη αναμονή.  

Ζητάμε άμεση συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. 

Αποφασίζουμε   

- δεκαήμερο δράσεων ενημέρωσης και προβολής των αιτημάτων μας  

- διεκδικητική κινητοποίηση την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου με τη μορφή που θα 
αποφασίσουν οι σύλλογοι ΔΕΠ (αποχή από καθήκοντα, στάση εργασίας, απεργία) 

και στη συνέχεια, αναλόγως των εξελίξεων,  
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- επαναλαμβανόμενες κλιμακούμενες διεκδικητικές κινητοποιήσεις,  

με αιτήματα 

- νέο μισθολόγιο εντός του 2023 σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ και με 
επιπλέον αυξήσεις που θα καλύπτουν τις απώλειες, για ανταγωνιστικά επίπεδα αποδοχών 
και αξιοπρεπείς συντάξεις 

- αναδρομική καταβολή από το 2017 της μισθολογικής διαφοράς που αναγνωρίζει το ΣτΕ  

- γενναία αύξηση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων ώστε να καλύπτονται πλήρως 
οι λειτουργικές ανάγκες τους και να ενισχυθεί η υλικοτεχνική τους υποδομή και η έρευνα 

- νέες θέσεις ΔΕΠ και διοικητικού - τεχνικού - εργαστηριακού προσωπικού που θα 
καλύπτουν πλήρως τις αποχωρήσεις κάθε έτους και θα συμπληρώνουν τα κενά της 
προηγούμενης περιόδου κατά την οποία οι θέσεις ήταν μηδενικές. 

Η ΕΓ θα επανεξετάσει τη στάση της ανάλογα με την ανταπόκριση της κυβέρνησης. 
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