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α. Υφιστάμενη κατάσταση 

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  16  παρ.  6  του  Συντάγματος  της  Ελλάδος,  οι  καθηγητές  των 

ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί και οι αποδοχές τους είναι 

ανάλογες  του  λειτουργήματος που  επιτελούν  (Ν.4009/2011,  άρθρο 25,  παρ.1).  Λόγω  των 

ειδικών προσόντων, των καθηκόντων και του κοινωνικού τους ρόλου δεν εντάσσονται στο 

ενιαίο  μισθολόγιο  και  βαθμολόγιο  των  δημοσίων  υπαλλήλων  και  αμείβονται  με  ειδικό 

μισθολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.  

Οι  πανεπιστημιακοί  σύμφωνα  με  το  άρθρο  23  του  Ν.4009/2011  εντάσσονται  σε  δυο 

κατηγορίες:  της  πλήρους  και  της  μερικής  απασχόλησης,  οπότε  λαμβάνουν  το  35%  των 

τακτικών  αποδοχών.  Οι  καθηγητές  πλήρους  απασχόλησης  μπορούν  να  αμείβονται  από 

ερευνητικά έργα, συγγραφικά δικαιώματα, να ασκούν κάθε είδους έργο ή δραστηριότητα, 

πλην εκείνων που προσδίδουν την εμπορική ιδιότητα, να αμείβονται από εκτέλεση κλινικού 

έργου και εφημεριών σε πανεπιστημιακές κλινικές, να διδάσκουν σε δημόσια ΑΕΙ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, 

να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ύστερα από ενημέρωση του Κοσμήτορα της σχολής στην 

οποία  ανήκουν  κ.α.  Καθηγητές  μερικής  απασχόλησης  είναι  υποχρεωτικά  όσοι  κατέχουν 

θέση πλήρους απασχόλησης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. 

Οι καθηγητές που τελούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης αποτελούν ένα πολύ μικρό 

ποσοστό    του συνόλου,  με βάση  τα στοιχεία που αφορούν στο Α.Π.Θ.  Συγκεκριμένα,  στο 

Α.Π.Θ. μόνο 5 μέλη ΔΕΠ σε σύνολο 2130 (ποσοστό 0.23%) έχουν δηλώσει ότι ανήκουν στην 

κατηγορία  της  μερικής  απασχόλησης,  από  τα  παρακάτω  Τμήματα  και  Σχολές:  Γαλλικής 

Γλώσσας  και Φιλολογίας,  Αγρονόμων  και  Τοπογράφων Μηχανικών,  Χημικών Μηχανικών, 

Ιατρική Σχολή και Οδοντιατρική Σχολή. 

Η  σημερινή  κατάσταση  των  αποδοχών  των  πανεπιστημιακών,  όπως  αυτές 

διαμορφώθηκαν  με  τις  μειώσεις  που  επέφερε  ο  νόμος  4093/2012,  παρατίθεται  στον 

Πίνακα 1, για τις τέσσερις βαθμίδες, με ασφάλεια δημοσίου,  τυπικό χρόνο προϋπηρεσίας 

και οικογενειακή κατάσταση. Οι καθαρές αποδοχές αποτελούν ένα ποσοστό επί των μικτών 

αποδοχών που κυμαίνεται από 61% για τον Καθηγητή με 30 έτη υπηρεσία έως 70% για τον 

πρωτοδιοριζόμενο Λέκτορα. 
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H  σύγκριση  των  καθαρών  αποδοχών  των  ελλήνων  πανεπιστημιακών  με  αυτές  των 

συναδέλφων  τους  σε  άλλες  χώρες  της  Ε.Ε.  τοποθετεί  την  Ελλάδα  σε  μια  από  τις 

χαμηλότερες  θέσεις,  ουσιαστικά  στην  τελευταία  θέση  μεταξύ  των  χωρών  της  δυτικής 

Ευρώπης  και  λίγο  πάνω  από  τις  χώρες  τις  ανατολικής  Ευρώπης,  με  τις  χαμηλότερες 

αποδοχές και στις τρεις βαθμίδες (Σχήμα 1). Η μεταβολή των αποδοχών μεταξύ των τριών 

τυπικών  βαθμίδων  (Πρωτοδιοριζόμενος  Λέκτορας,  Αν.  Καθηγητής  με  15  έτη  υπηρεσία, 

Καθηγητής  με  30  έτη  υπηρεσία)  είναι  μικρή  στην  Ελλάδα  όπως  και  σε  άλλες  χώρες  του 

νότου,  όπως Πορτογαλία και  Ισπανία.  Εξαίρεση αποτελούν η  Ιταλία και η  Γαλλία,  όπου η 

ψαλίδα μεταξύ της βαθμίδας του Λέκτορα και των υψηλών βαθμίδων είναι πολύ μεγάλη. 

Οι  συνολικές  μειώσεις  που  επήλθαν  στις  αποδοχές  των  πανεπιστημιακών  κατά  την 

τριετία 2010‐2013  κυμαίνονται στο 21‐26%  για  τις μικτές  και στο 23‐31%  για  τις  καθαρές 

αποδοχές,  ενώ  αν  ληφθεί  υπόψη  και  η  κατάργηση  των  δώρων,  η  συνολική  μείωση  των 

καθαρών αποδοχών ανέρχεται στο 29% για τη βαθμίδα του λέκτορα και αγγίζει το 38% για 

καθηγητή με 30 έτη υπηρεσίας  (Πίνακας 2). Η χρονική εξέλιξη των αποδοχών, κρατήσεων 

και φόρων από το 2007 έως και σήμερα, η οποία παρουσιάζεται ενδεικτικά στο Σχήμα 2 για 

Επ.  Καθηγητή  με  10  έτη  υπηρεσία,  αναδεικνύει  την  πολιτική  συνεχών  μειώσεων  των 

αποδοχών  των  πανεπιστημιακών  που  ακολουθήθηκε  την  τελευταία  τριετία  με  την 

παράλληλη αύξηση των κρατήσεων και των φόρων. 

 

Πίνακας 1. Μηνιαίες αποδοχές ανά βαθμίδα για το 2013 (Πηγή: Φείδας, 2013). 

Βαθμίδα  Μικτές 
αποδοχές 

Κρατήσεις Φόρος Καθαρές 
αποδοχές 

Καθ/Μικτ 
αποδοχές 

(%) 

Λέκτορας1  1719  393 129 1197 70% 
Επ. Καθηγητής2  2093  478 196 1419 68% 
Αν. Καθηγητής3  2594  593 338 1663 64% 
Καθηγητής4  3001  609 496 1896 63% 
Καθηγητής5  3503  700 678 2125 61% 

1 Λέκτορας με 1 έτος υπηρεσία, παντρεμένος χωρίς παιδιά 
2 Επ. Καθηγητής με 10 έτη υπηρεσία, παντρεμένος με 1 παιδί 
3 Αν. Καθηγητής με 15 έτη υπηρεσία, παντρεμένος με 2 παιδιά 
4 Καθηγητής με 20 έτη υπηρεσία, παντρεμένος με 2 παιδιά 
5 Καθηγητής με 30 έτη υπηρεσία, παντρεμένος με 2 παιδιά 
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Σχήμα  1.  Σύγκριση  καθαρών  μηνιαίων  αποδοχών  τριών  βαθμίδων  Πανεπιστημιακών 
(Πρωτοδιοριζόμενος Λέκτορας, Αν. Καθηγητής με 15 έτη υπηρεσία, Καθηγητής με 30 έτη υπηρεσία) 
σε  διάφορες  χώρες  της  Ε.Ε.  για  το  2009.  Ο  μισθός  για  την  Ελλάδα  αναφέρεται  στο  2013  (Πηγή: 
Μίσκου Ελένη, 2010). 
 
 

Πίνακας 2. Συνολικές μειώσεις της περιόδου 2010 – 2013 ανά βαθμίδα (Πηγή: Φείδας, 2013). 

Βαθμίδα  Μικτές αποδοχές Καθαρές αποδοχές Καθ. αποδοχές + δώρα

Λέκτορας1  ‐21%  ‐23% ‐29% 
Επ. Καθηγητής2  ‐20%  ‐22% ‐29% 
Αν. Καθηγητής3  ‐21%  ‐26% ‐32% 
Καθηγητής4  ‐25%  ‐30% ‐37% 
Καθηγητής5  ‐26%  ‐31% ‐38% 

1 Λέκτορας με 1 έτος υπηρεσία, παντρεμένος χωρίς παιδιά 
2 Επ. Καθηγητής με 10 έτη υπηρεσία, παντρεμένος με 1 παιδί 
3 Αν. Καθηγητής με 15 έτη υπηρεσία, παντρεμένος με 2 παιδιά 
4 Καθηγητής με 20 έτη υπηρεσία, παντρεμένος με 2 παιδιά 
5 Καθηγητής με 30 έτη υπηρεσία, παντρεμένος με 2 παιδιά 
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Σχήμα 2. Χρονική εξέλιξη των αποδοχών, κρατήσεων και φόρων από το 2007 έως και σήμερα για Επ. 
Καθηγητή με 10 έτη υπηρεσία, παντρεμένο με 1 παιδί και ασφάλεια δημοσίου (Πηγή: Φείδας, 2013).  
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Η  σύγκριση  των  αποδοχών  των  πανεπιστημιακών  με  άλλες  κατηγορίες  δημοσίων 

λειτουργών και υπαλλήλων είναι καταλυτική. Μέχρι το 2007 υπήρχε αντιστοιχία στη βάση 

των  ειδικών  μισθολογίων  των  Δημόσιων  Λειτουργών  (Σχήμα  3).  Η  διετία  2008‐2009  που 

ακολούθησε αποτέλεσε μια περίοδο σημαντικής αναβάθμισης των μισθολογίων δικαστικών, 

γιατρών  και  στρατιωτικών  με  αυξήσεις 83%, 28%  και 13%,  αντίστοιχα,  στο  βασικό  μισθό 

πρωτοδίκη, ιατρού επιμελητή Β΄ ΕΣΥ και Ανθυπολοχαγού (Σχήμα 4). Αντίθετα, η κατηγορία 

των  πανεπιστημιακών  είναι  η  μόνη  μεταξύ  των  δημόσιων  λειτουργών,  η  οποία  δεν 

αναβαθμίστηκε  την  περίοδο  αυτή,  καθώς  η  βάση  μισθολογίου  των  πανεπιστημιακών 

(βασικός  μισθός  Λέκτορα)  παρέμεινε  σχεδόν  καθηλωμένη  ακολουθώντας  την  τυπική 

αύξηση των μισθών του δημοσίου λόγω πληθωρισμού (4.5% τη διετία). Η μισθολογική αυτή 

υστέρηση  δεν  αιτιολογήθηκε  ποτέ  από  τα  αρμόδια  υπουργεία.  Όπως  φαίνεται  και  στο 

Σχήμα  3  η  μισθολογική  αυτή  διαφοροποίηση  διατηρήθηκε  και  μετά  τις  μειώσεις  της 

τελευταίας τριετίας. 
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Σχήμα 3. Χρονική εξέλιξη των βασικών μισθών των ειδικών μισθολογίων (Πρωτοδίκη, Λέκτορα, 
Ιατρού επιμελητή Β΄ΕΣΥ) από το 1997 έως και σήμερα (Πηγή: Φείδας, 2013). 
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Σχήμα 4. Συνολικές αυξήσεις της περιόδου 2008 – 2009 στους βασικούς μισθούς των ειδικών 
μισθολογίων (Πηγή: Φείδας, 2013). 
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Η  σύγκριση  των  μικτών  μηνιαίων  αποδοχών  των  πανεπιστημιακών  με  δύο  άλλες 

επαγγελματικές ομάδες δημόσιων λειτουργών, ενταγμένων σε ειδικό μισθολόγιο, για τρεις 

αντίστοιχες  τυπικές  βαθμίδες/βαθμούς  με  τον  ίδιο  χρόνο  προϋπηρεσίας  ανά  βαθμίδα 

(Σχήμα 5), οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα:   

 Οι μισθοί των πανεπιστημιακών υπολείπονται σημαντικά αυτών των δικαστικών κατά 

37%  στο  πρώτο  μισό  διάστημα  του  εργασιακού  βίου  και  κατά  44%  προς  την 

ολοκλήρωση της καριέρας τους.  

 Αντιθέτως,  οι  μισθοί  των  πανεπιστημιακών  υπερτερούν  ελαφρά  των  μισθών  των 

στρατιωτικών κατά 10‐30%. 

 Η αύξηση των αποδοχών ανά βαθμίδα είναι σταθερή για τους πανεπιστημιακούς, εν 

αντιθέσει με τις αποδοχές των δύο άλλων ειδικών μισθολογίων οι οποίες αυξάνονται 

σημαντικά στην τελευταία βαθμίδα. 
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Σχήμα  5.  Σύγκριση  των  μηνιαίων  μικτών  αποδοχών  των  μισθών  των  πανεπιστημιακών  με  αυτές 
άλλων ειδικών μισθολογίων (Στρατιωτικών και Διακστικών) για τρεις τυπικές βαθμίδες και χρόνους 
υπηρεσίας  (1:  Λέκτορα,  Πρωτοδίκη,  Ανθυπολοχαγού  πρωτοεισερχόμενων.  2:  Αναπληρωτή 
Καθηγητή,  Αντισυνταγματάρχη  και  Εφέτη  με  15  έτη  υπηρεσία.  3.  Καθηγητή,  Αντιστράτηγου  και 
Γενικού Επίτροπου με 30 έτη υπηρεσία (Πηγή: Φείδας, 2013). 

 

Η  ανάλογη  σύγκριση  των  μικτών  μηνιαίων  αποδοχών  των  πανεπιστημιακών  με  αυτές 

των  εκπαιδευτικών  της  μέσης  εκπαίδευσης,  για  τρεις  αντίστοιχες  βαθμίδες/φάσεις  του 

εργασιακού  τους  βίου  (Σχήμα  7),  με  τον  ίδιο  χρόνο  υπηρεσίας,  αναδεικνύει  ορισμένα 

ενδιαφέροντα στοιχεία: 

 Οι  μισθοί  των  πανεπιστημιακών  υπερτερούν  αρκετά  αυτών  των  εκπαιδευτικών  της 

μέσης εκπαίδευσης κατά 27‐36%, ανάλογα με τη φάση του εργασιακού τους βίου. Η 

διαφορά αυτή αυξάνει με τα έτη υπηρεσίας. 



Ενωτική Πρωτοβουλία ΑΠΘ ‐ Θέσεις για τα μισθολογικά θέματα των Πανεπιστημιακών 

6 
 

 Οι  αποδοχές  των  δυο  όμως  αυτών  κατηγοριών  εκπαιδευτικών  είναι  πλέον 

συγκρίσιμες. Για παράδειγμα, ένας Διευθυντής Λυκείου με 30 έτη υπηρεσία λαμβάνει 

περίπου τις  ίδιες αποδοχές με ένα Αναπληρωτή Καθηγητή με 15  έτη υπηρεσία,  ενώ 

ένας Διευθυντής Λυκείου με 20 έτη υπηρεσία λαμβάνει περίπου τις ίδιες αποδοχές με 

ένα Επίκουρο Καθηγητή με 15 έτη υπηρεσία. 
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Σχήμα 6. Σύγκριση των μηνιαίων μικτών αποδοχών των μισθών των πανεπιστημιακών με αυτές των 
εκπαιδευτικών της μέσης εκπαίδευσης, για τρεις αντίστοιχες βαθμίδες/φάσεις του εργασιακού τους 
βίου  και  χρόνους  υπηρεσίας  (1:  Λέκτορα,  Εκπαιδευτικού  πρωτοεισερχόμενων.  2:  Αναπληρωτή 
Καθηγητή, Εκπαιδευτικού με 15 έτη υπηρεσία. 3. Καθηγητή, Διευθυντή Λυκείου με 30 έτη υπηρεσία 
(Πηγή: Φείδας, 2013). 

 

Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  σύγκριση  της  αναλογίας  των  μηνιαίων  αποδοχών 

Πανεπιστημιακών  –  Δικαστών  σε  διάφορες  χώρες  της  Ε.Ε.  για  το  2010  (Σχήμα  7).  Οι 

αποδοχές αντιστοιχούν στη βαθμίδα του Καθηγητή με 30 έτη προϋπηρεσία και του Δικαστή 

Ανώτατου Δικαστηρίου.  Στην περίπτωση  της Ελλάδας χρησιμοποιήθηκαν οι αποδοχές  του 

Γενικού Επιτρόπου ο οποίος αποτελεί τον τελευταίο βαθμό στην ιεραρχία των δικαστικών.  

Με βάση το Σχήμα 7 γίνεται φανερό ότι στις μεγάλες αυτές βαθμίδες, οι αποδοχές των 

ελλήνων πανεπιστημιακών υπολείπονται σημαντικά αυτές των δικαστών, με μια αναλογία 

(0.56) η οποία είναι σημαντικά χαμηλότερη από τη μέση τιμή (0.70),  φέρνοντας την Ελλάδα 

σε  μια  από  τις  χαμηλότερες  θέσεις  μεταξύ  των  χωρών  της  Ε.Ε  για  τις  οποίες  υπήρχαν 

διαθέσιμα  στοιχεία.  Μόνο  στην  Ιρλανδία  και  την  Ουγγαρία  η  αναλογία  αυτή  είναι 

μικρότερη. Σε τέσσερεις χώρες (Βέλγιο, Αυστρία, Ολλανδία και Γερμανία) η αναλογία είναι 

μεγαλύτερη από τη μέση τιμή (0.70), με την Ολλανδία και τη Γερμανία να έχουν ουσιαστικά 

εξισώσει  πλήρως  τια  αποδοχές  των  δυο  επαγγελματικών  ομάδων  στην  υψηλή  αυτή 

βαθμίδα. 
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Στη μείωση των αποδοχών των πανεπιστημιακών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η 

γενικότερη μείωση του κρατικού προϋπολογισμού για τον πανεπιστημιακό τομέα, η οποία 

αγγίζει το 23%  για το διάστημα 2010‐13  (Σχήμα 8) και  ιδιαίτερα της χρηματοδότησης των 

πανεπιστημίων, η οποία σε πολλά  ιδρύματα φτάνει έως και  το 40% στο  ίδιο διάστημα. Η 

υποχρηματοδότηση  των  πανεπιστημίων  μειώνει  έμμεσα  τις  αποδοχές  των 

πανεπιστημιακών  καθώς  αναγκάζονται  να  καλύψουν  με  δικούς  τους  πόρους    δαπάνες 

αναγκαίες  για  την  άσκηση  των  καθηκόντων  τους,  όπως  η  οικονομική  αποζημίωση  για  τη 

συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά, προμήθεια 

αναλωσίμων για διδασκαλία και έρευνα κ.α. 

 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

Μ
ισ
θ
ό
ς 
κα
θ
η
γη
τή
/ 
Μ
ισ
θ
ό
ς 
Δ
ικ
α
σ
τή
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Σχήμα 7. Αναλογία  μικτών μηνιαίων αποδοχών Πανεπιστημιακών –  Δικαστών  σε  διάφορες  χώρες 
της Ε.Ε. για το 2010. Οι αποδοχές αντιστοιχούν στη βαθμίδα του Καθηγητή με 30 έτη προϋπηρεσία 
και του Δικαστή Ανώτατου Δικαστηρίου. Για την Ελλάδα οι αποδοχές αντιστοιχούν στο 2013  (Πηγές: 
Συμβούλιο της Ευρώπης, 2010 και Μίσκου Ελένη, 2010). 
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Σχήμα 8. Χρονική εξέλιξη του κρατικού προϋπολογισμού που αφορά στον πανεπιστημιακό τομέα. 
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Στα  μέλη  ΔΕΠ  πλήρους  απασχόλησης  δίνεται  η  δυνατότητα  αμοιβών  που  προκύπτουν 

από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Αυτές αποτελούν πρόσθετες αμοιβές οι 

οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν ένα πλαφόν το οποίο καθορίζεται με βάση τις τακτικές 

μηνιαίες αποδοχές του μέλους ΔΕΠ  σε συνδυασμό με τις μηνιαίες αποδοχές Προέδρου του 

Αρείου  Πάγου  ή  του  Γενικού  Γραμματέα  Υπουργείου,  ανάλογα  με  την  χρηματοδοτούσα 

πηγή  των  ερευνητικών  προγραμμάτων.  Ειδικά  για  προγράμματα  ΕΣΠΑ  η  υπερωριακή  ή 

πρόσθετη απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα πλαφόν το οποίο με την πρόσφατη 

ΥΑ  (ΦΕΚ  540/Β΄/27.3.2008)  μειώθηκε  σημαντικά  χωρίς  αιτιολόγηση.  Η  μείωση  αυτή 

περιορίζει  ακόμη  περισσότερο  το  ύψος  των  αμοιβών  των  μελών  ΔΕΠ  από  ερευνητικά 

προγράμματα μειώνοντας έτσι περαιτέρω το διαθέσιμό τους εισόδημα.  

Οι  δυνατότητες  χρηματοδότησης  από  ερευνητικά  προγράμματα  διαφοροποιούνται 

σημαντικά με το επιστημονικό πεδίο του μέλους ΔΕΠ, με τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές 

επιστήμες να έχουν λιγότερες ευκαιρίες πρόσβασης σε ερευνητικά κονδύλια σε σχέση με 

τις τεχνολογικές και θετικές επιστήμες (Σχήμα 9). 
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Σχήμα 9. Ύψος χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων ανά σχολή για το ΑΠΘ την περίοδο 

2010‐2011 (Πηγή: Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, 2012) 

β. Ανάλυση της κατάστασης 

Ο  συνταγματικά  κατοχυρωμένος  ειδικός  ρόλος  των  πανεπιστημιακών  ως  κοινωνικών 

λειτουργών, ως προς το αγαθό της παιδείας, απαιτεί ένα ελάχιστο αποδοχών το οποίο να 

διασφαλίζει  την  αναγκαία  οικονομική  ασφάλεια  και  ανεξαρτησία  κατά  την  άσκηση  των 

καθηκόντων τους και να αποτρέπει τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό. 

Η σύγκριση των τακτικών αποδοχών των Ελλήνων πανεπιστημιακών με αυτές των άλλων 

χωρών της Ε.Ε. τοποθετεί την Ελλάδα σε μια από τις χαμηλότερες θέσεις, ουσιαστικά στην 

τελευταία θέση μεταξύ  των χωρών της δυτικής Ευρώπης και λίγο πάνω από τις  χώρες  τις 

ανατολικής Ευρώπης (Ουγγαρία). 
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Κατά  την  τελευταία  τριετία  ασκήθηκε  μια  πολιτική  συνεχών  μειώσεων  των  αποδοχών 

των  πανεπιστημιακών  με  την  παράλληλη  αύξηση  των  κρατήσεων  και  των  φόρων.  Οι 

συνολικές μειώσεις που επεβλήθησαν στις καθαρές αποδοχές των πανεπιστημιακών κατά 

την  τριετία  2010‐2013,  αν  ληφθεί  υπόψη  και  η  αύξηση  των  κρατήσεων  και  των  φόρων 

καθώς  και  η  κατάργηση  των  δώρων,  κυμαίνονται  από  29%  έως  38%,  ανάλογα  με  τη 

βαθμίδα  και  το  χρόνο  υπηρεσίας,  οδηγώντας  τις  τακτικές  τους  αποδοχές  σε  σημαντική 

συρρίκνωση.  

Αποτέλεσμα των μειώσεων αυτών είναι οι  ισχύοντες σήμερα εξευτελιστικοί μισθοί των 

Πανεπιστημιακών Καθηγητών να μη συνάδουν με τα αυξημένα προσόντα, το κύρος και τον 

κοινωνικό  ρόλο  του  λειτουργήματος  και  του  έργου  που  καλούνται  να  επιτελέσουν  στην 

ελληνική κοινωνία οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι. Στη διαμόρφωση της σημερινής κατάστασης 

των  αναξιοπρεπών  αποδοχών  των  πανεπιστημιακών  δασκάλων  συνέβαλαν  τρεις 

παράγοντες:  

1. Μέχρι  το 2007  υπήρχε αντιστοιχία  του ειδικού μισθολογίου  των πανεπιστημιακών με 

τα ειδικά μισθολόγια των άλλων λειτουργών του δημοσίου, τα οποία τη διετία 2008‐9  

αναβαθμίστηκαν  σημαντικά  με  αυξήσεις  από  13%  έως  83%,  εν  αντιθέσει  με  τους 

μισθούς  των  πανεπιστημιακών  οι  οποίοι  ουσιαστικά  το  ίδιο  διάστημα  έμειναν 

καθηλωμένοι  με αυξήσεις  στα  όρια  του πληθωρισμού  (4%  τη  διετία).  Τη διετία αυτή 

χάθηκε  μια  σημαντική  ευκαιρία  για  τον  κλάδο  να  διεκδικήσει  ανάλογες  αυξήσεις 

απαιτώντας τη διατήρηση της αντιστοιχίας των ειδικών μισθολογίων. 

2. Το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας υπήρξε η αφορμή για την επιβολή διαδοχικών, 

αβάσιμων  οριζόντιων  περικοπών  στις  αποδοχές  των  πανεπιστημιακών  δασκάλων, 

χωρίς  σαφή  κριτήρια  και  αίσθημα  δικαίου,  οι  οποίες  κατά  την  περίοδο  2010‐13 

κυμάνθηκαν από 29% έως 38%. Σε μια περίοδο μη διαπραγματεύσιμων περικοπών για 

όλες σχεδόν τις κοινωνικές ομάδες εν μέσω κλίματος απειλών γενικής δημοσιονομικής 

κατάρρευσης  αλλά  και  συκοφάντησης  των  Πανεπιστημίων,  ο  κλάδος  των 

πανεπιστημιακών δεν μπόρεσε να περάσει τη θέση του που βασιζόταν στην ανάδειξη 

των  ειδικών  προσόντων  και  του  κοινωνικού  ρόλου  του  πανεπιστημιακού 

λειτουργήματος  καθώς  και  της  άνισης  αντιμετώπισης  του  μισθολογίου  του  τα 

προηγούμενα έτη σε σχέση με τα άλλα ειδικά μισθολόγια των δημόσιων λειτουργών. Η 

εγγενής αδυναμία του κλάδου στη διοργάνωση επιτυχών απεργιακών κινητοποιήσεων, 

λόγω κυρίως της απροθυμίας των μελών του στη συμμετοχή σε αυτές, δεν μπορεί να 

θεωρηθεί  ως  υπαίτια  της  προηγούμενης  κατάστασης,  λαμβάνοντας  υπόψη  τον 

αδιαπραγμάτευτο χαρακτήρα των περικοπών, όχι μόνο για τα ειδικά μισθολόγια αλλά 

για  το  σύνολο  σχεδόν  των  κοινωνικών  ομάδων,  και  την  ουσιαστική  αποτυχία  των 

ανάλογων μορφών κινητοποιήσεων που ακολούθησαν άλλοι κλάδοι. 

3. Υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων και της έρευνας. Η οικονομική κατάσταση των 

πανεπιστημιακών  δυσχεραίνεται  ακόμη  περισσότερο  από  τη  γενικότερη  μείωση  της 

χρηματοδότησης  των  πανεπιστημίων  η  οποία  έχει  ως  αποτέλεσμα  να  μειώνονται 
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δαπάνες  που  θεωρούνται  αναγκαίες  για  την  άσκηση  των  καθηκόντων  τους,  όπως  η 

οικονομική  αποζημίωση  για  τη  συμμετοχή  σε  επιστημονικά  συνέδρια,  συνδρομές  σε 

επιστημονικά  περιοδικά,  προμήθεια  αναλωσίμων  για  διδασκαλία  και  έρευνα  κ.α.  Σε 

αυτό  συντείνουν  η  περιορισμένη  χρηματοδότηση  της  έρευνας  στην  Ελλάδα  σε 

συνδυασμό  με  τους  αδικαιολόγητους  περιορισμούς  που  τέθηκαν  τελευταία  στη 

συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. 

Η  μείωση  των  τακτικών  αποδοχών  των  πανεπιστημιακών  σε  συνδυασμό  με  την 

υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων  και της έρευνας στην Ελλάδα υπονομεύει πλέον τη 

δυνατότητα του πανεπιστημιακού δασκάλου να αντεπεξέλθει επαρκώς στα ερευνητικά και 

διδακτικά του καθήκοντα και τους ρόλους που απαιτεί το επάγγελμα που ασκεί. Το ύψος 

των  τακτικών  αποδοχών  ενός  πανεπιστημιακού  δασκάλου  σήμερα  βρίσκεται  κάτω  από 

αυτό το ελάχιστο όριο «επιστημονικής επιβίωσης».  

Τέλος,  θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  με  βάση  τα  αριθμητικά  στοιχεία  η  κατάταξη  των 

μελών  ΔΕΠ  σε  δυο  κατηγορίες  πλήρους  και  μερικής  απασχόλησης,  με  παράλληλη 

κατάργηση  του  χαρακτήρα  της  αποκλειστικής  απασχόλησης,  απέτυχε  πλήρως  καθώς  η 

συντριπτική  πλειοψηφία  των  μελών  επέλεξαν  την  πρώτη  κατηγορία  (98.8%  στο  ΑΠΘ).  Σε 

αυτό  συνέβαλε  η  δυνατότητα  παράλληλης  απασχόλησης  σε  διάφορα  είδη  έργων  ή 

δραστηριοτήτων όσων ανήκουν στην κατηγορία πλήρους απασχόλησης χωρίς ουσιαστικούς 

περιορισμούς.  Μόνο  όσοι  έχουν  παράλληλη  θέση  πλήρους  απασχόλησης  στο  δημόσιο  ή 

ιδιωτικό τομέα υποχρεώνονται να δηλώσουν υπαγωγή σε καθεστώς μερικής απασχόλησης 

με  αντίστοιχη  μείωση  των  αποδοχών  τους  στο  35%  των  τακτικών  αποδοχών.  Είναι 

προφανές  με  βάση  τα αριθμητικά  στοιχεία  ότι  η  έλλειψη σαφών  κριτηρίων  διαχωρισμού 

των  δυο  κατηγοριών  σε  συνδυασμό  με  την  αδυναμία  ελέγχου  οδήγησε  ουσιαστικά  στην 

καταστρατήγηση  του  μέτρου  από  τα  μέλη  ΔΕΠ.  Αποτέλεσμα  του  μέτρου  αυτού  είναι  ή 

απουσία  ουσιαστικής  μισθολογικής  και  εργασιακής  διαφοροποίησης  μεταξύ  των  μελών 

ΔΕΠ με αποκλειστική απασχόληση, οι οποίοι ζουν με βάση μόνο τις τακτικές τους αποδοχές, 

και όσων διαθέτουν δεύτερη απασχόληση ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.  

 

γ. Προτάσεις 

Καθώς ακόμη διανύουμε μια περίοδο αυστηρής δημοσιονομικής προσαρμογής η οποία 

πλήττει  σχεδόν  όλες  τις  κοινωνικές  ομάδες,  δεν  ευνοείται  στη  φάση  αυτή  η  ανάδειξη 

αιτημάτων  για  αυξήσεις  στα  ειδικά  μισθολόγια.  Ακόμη  και  σε  υποθετική  ανάκαμψη  της 

ελληνικής οικονομίας, μια πολιτική αποκατάστασης των αποδοχών σε οποιοδήποτε βαθμό 

δύσκολα θα είχε στις πρώτες προτεραιότητές της τα ειδικά μισθολόγια και ιδιαίτερα αυτό 

των πανεπιστημιακών. 

Σε αυτό το πλαίσιο οι σύλλογοι μπορούν να θέσουν αιτήματα και να προγραμματίσουν 

δράσεις άμεσου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα: 
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α. Άμεσες δράσεις 

Στην  παρούσα φάση  υπάρχει  δυνατότητα  άσκησης  μιας  σειράς  προσφυγών,  οι  οποίες 

εκτός του συμβολισμού και της ανάδειξης της άδικης μεταχείρισης του ειδικού μισθολογίου 

των  πανεπιστημιακών,  μπορούν  να  αποτελέσουν  και  μια  μορφή  μερικής  αποκατάστασης 

των  άδικων  περικοπών  που  υπέστη  ο  κλάδος.  Συγκεκριμένα,  φαίνεται  να  υπάρχει 

δυνατότητα για άσκηση των παρακάτω προσφυγών στη διοικητική δικαιοσύνη: 

 Αναδρομικές  κρατήσεις  από  1/8/2012  συντάξεων  των  υπαγόμενων  στα  ειδικά 

μισθολόγια για τις οποίες υπάρχει γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς την 

αντισυνταγματικότητα  των  σχετικών  διατάξεων,  όχι  όμως  απόφαση  σε  προσφυγή  σε 

διοικητικό  πρωτοδικείο.  Η  γνωμοδότησή  αυτή  δεν  είναι  δεσμευτική  αλλά  ανάβει  το 

πράσινο  φως  για  ατομικές  προσφυγές  ενώπιον  της  δικαιοσύνης  από  τους 

συνταξιούχους συναδέλφους μας.  

 Αναδρομικές  κρατήσεις  από  1/8/2012  μισθών  του  εν  ενεργεία  προσωπικού.  Με 

απόφαση  προπομπό,  η  Ολομέλεια  του  Πρωτοδικείου  Αθηνών,  έκρινε  ως 

αντισυνταγματικές τις μειώσεις που επέβαλε αναδρομικά ο Ν4093/2011 (Μνημόνιο ΙΙΙ) 

στους  μισθούς,  όχι  μόνον  των  δικαστικών,  αλλά  και  όσων  αμείβονται  με  ειδικά 

μισθολόγια. Και η απόφαση αυτή δεν είναι δεσμευτική για την κυβέρνηση. Έχει όμως 

οριστεί δίκη‐πιλότος στην Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου στις 5 Απριλίου 2013 

η  οποία  θα  λύσει  κεντρικά  τα  νομικά  ζητήματα  και  θα  δρομολογήσει  την  έκδοση 

αποφάσεων επί των ατομικών προσφυγών που έγιναν ή θα γίνουν.  

 Μειώσεις  που  επέβαλε  ο  νόμος  Ν4093/2011  στο  ειδικό  μισθολόγιο.  Μοναδική  λύση 

είναι  η  κατάθεση  ατομικών  προσφυγών  στο  διοικητικό  πρωτοδικείο  από  όσους  το 

επιθυμούν, έτσι ώστε να συγκεντρωθεί σημαντικός αριθμός προσφυγών, ο οποίος θα 

επιτρέψει  στη  συνέχεια  τη  δυνατότητα  αίτησης  πρότυπης  δίκης  στο  Συμβούλιο  της 

Επικρατείας  για  να λυθούν κεντρικά από  το ανώτατο δικαστήριο  τα  νομικά  ζητήματα 

και  να δρομολογηθεί  η  έκδοση αποφάσεων  επί  των ατομικών προσφυγών. Η πιθανή 

απόρριψη των προσφυγών θα αποτελέσει τη βάση για την προσφυγή στο Δικαστήριο 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 Επιστροφή  φόρου  επιδομάτων:  Υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής  προσφυγών  για  τα 

οικονομικά έτη 2009  ‐ 2012,  σχετικά με  την επιστροφή  του φόρου που αχρεωστήτως 

κατεβλήθησαν για το επίδομα βιβλιοθήκης. Έχει εκδοθεί απόφαση του Συμβουλίου της 

Επικρατείας (1944/2012), που δέχεται αμετάκλητα ανάλογη προσφυγή για το επίδομα 

βιβλιοθήκης ενώ για το ερευνητικό επίδομα η απόφαση του ΣΤΕ είναι αρνητική. 

Στην κατηγορία των άμεσων δράσεων περιλαμβάνονται και αιτήματα που αφορούν στη 

διαφύλαξη και στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των μελών ΔΕΠ: 

 Διεκδίκηση  αύξησης  των  δαπανών  στον  κωδικό  του  κρατικού  προϋπολογισμού  του 

Πανεπιστημίου  που  αφορά  στην  αποζημίωση  των  μελών  ΔΕΠ  για  συμμετοχή  σε 

επιστημονικά συνέδρια,  δαπάνες που θεωρούνται αναγκαίες  για  την  εκπλήρωση  των 
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καθηκόντων τους. Ανάπτυξη αντίστοιχης δράσης οικονομικής ενίσχυσης των μελών ΔΕΠ 

για συμμετοχή σε συνέδρια από  τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια.   

 Αίτημα  για  επανεξέταση  όλων  των  αποφάσεων  άκριτης  εφαρμογής  περιοριστικών 

ρυθμίσεων  στους  όρους  υλοποίησης  των  ερευνητικών  έργων  ΕΣΠΑ,  οι  οποίες  πέραν 

των άλλων, περιορίζουν ακόμη περισσότερο το ύψος των αμοιβών των μελών ΔΕΠ από 

ερευνητικά προγράμματα και μειώνουν περαιτέρω το διαθέσιμό τους εισόδημα. 

 Επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για την αναγνώριση χρόνου 

υπηρεσίας  στους  συναδέλφους  που  διορίζονται  ή  μετατάσσονται  αλλά  και  της 

χορήγησης επιπλέον ποσοστού 4% στο επίδομα χρόνου υπηρεσίας λόγω αναγνώρισης 

προϋπηρεσίας στο υπάρχον προσωπικό μετά την επαναφορά του χρονοεπιδόματος. 

 Αυτοτελής  φορολόγηση  του  επί  πλέον  ποσού  που  χορηγείται  στα  μέλη  ΔΕΠ  για  την 

κάλυψη των εξόδων εκπαιδευτικής άδειας όπως ίσχυε στο παρελθόν στο παρελθόν. 

 

β. Μακροπρόθεσμες δράσεις 

 Οι μακροπρόθεσμες δράσεις και αιτήματα του συλλόγου μπορούν να περιλαμβάνουν: 

 Διεκδίκηση  ενός  αξιοπρεπούς  μισθολογίου  που  δε  θα  λειτουργεί  αποτρεπτικά  στην 

προσέλκυση  άξιου  επιστημονικού  προσωπικού  στα  ελληνικά  πανεπιστήμια  και  θα 

ανταποκρίνεται  στα  υψηλά  προσόντα,  τον  κοινωνικό  ρόλο  και  το  έργο  που 

προσφέρουν οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι. 

 Διεκδίκηση  ενός  ελάχιστου  ορίου «επιστημονικής  επιβίωσης»  στις  τακτικές  αποδοχές 

του πανεπιστημιακού δασκάλου το οποίο θα του επιτρέπει να αντεπεξέλθει επαρκώς 

στα  ερευνητικά  και  διδακτικά  του  καθήκοντα  και  τους  ρόλους  που  απαιτεί  το 

επάγγελμα που ασκεί. 

 Ανάδειξη  της  θέσης  ότι  οποιαδήποτε  προσπάθεια  θεσμικής  μεταρρύθμισης  και  

αναβάθμισης των πανεπιστημιακών σπουδών και της έρευνας δεν μπορεί να αποδώσει 

εν  μέσω  έμπρακτης  απαξίας  από  την  πολιτεία  της  προσφοράς  και  του  έργου  των 

πανεπιστημιακών δασκάλων. 

 Συστηματική  ανάδειξη  του  αιτήματος  εναρμόνισης  του  ειδικού  μισθολογίου  των 

πανεπιστημιακών με αυτό των άλλων ειδικών μισθολογίων δηλ.  της επαναφοράς του 

ενιαίου    χαρακτήρα  των  ειδικών  μισθολογίων  που  ίσχυε  πριν  το 2008,  με  στόχο  την 

αύξηση  των  αποδοχών  των  πανεπιστημιακών  στα  επίπεδα  των  άλλων  κοινωνικών 

λειτουργών (Δικαστικοί, Ιατροί).   

 Αίτημα  για  καθιέρωση  τριών  κατηγοριών  απασχόλησης:  πλήρους  αποκλειστικής, 

πλήρους  απασχόλησης  και  μερικής  απασχόλησης,  με  αντίστοιχη  μισθολογική  και 

εργασιακή  διαφοροποίηση,  η  οποία  θα  προστατεύει  τους  μισθούς  των  μελών  ΔΕΠ 

αποκλειστικής  απασχόλησης  σε  σχέση  με  όσους  έχουν  και  δεύτερη  απασχόληση  ή 
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ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. Σε αυτό θα συντείνει η μεταφορά πόρων από τις άλλες 

κατηγορίες στην κατηγορία πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.  

 Διεκδίκηση της κατάργησης του επιδοματικού χαρακτήρα του μισθού με ενσωμάτωση 

των επιδομάτων στο βασικό μισθό,  το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημα του κλάδου εδώ 

και δεκαετίες. 

 Αποκατάσταση της στρεβλής εικόνας που έχει η κοινωνία για τους πανεπιστημιακούς η 

οποία  αποτελεί  εμπόδιο  για  κάθε  μορφή  διεκδίκησης  (φαυλότητα,  νεποτισμός, 

έλλειψη  αξιοκρατίας,  αντιπαραγωγικότητα,  έλλειψη  ανταγωνιστικότητας,  άρνηση 

αξιολόγησης,  υψηλές  αμοιβές,  εκμετάλλευση  της  ακαδημαϊκής  ιδιότητας  προς  ίδιο 

όφελος  κ.α.)  και  αλλαγή  της  στάσης  της  κοινωνίας  και  της  πολιτείας  σε  σχέση  με  τη 

χαμηλή εκτίμηση που τρέφουν στην αξία της γνώσης και της μόρφωσης. Απαραίτητη η 

αυτοκριτική  του  κλάδου  μας  για  τη  συμβολή  του  στη  διαμόρφωση  της  εικόνας  που 

επικρατεί στην κοινωνία για το πανεπιστήμιο.  
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