
 

 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΠΘ 

 

Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ, 1/6/2016 

Απόφαςθ  

Απεργία ςτισ 15-6-2016 για τισ αλλαγζσ ςτο μιςκολόγιο και ςτο ςυνταξιοδοτικό ςφςτθμα 
των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν  

Οι πρόςφατεσ εξελίξεισ που αφοροφν ςτα ειδικά μιςκολόγια, οι επίςθμεσ δθλϊςεισ και 
δεςμεφςεισ για «επανεξζταςθ» και «εξορκολογιςμό» τουσ και ο πρόςφατα ψθφιςμζνοσ νόμοσ για 
το αςφαλιςτικό ςφςτθμα, προδιαγράφουν ζνα ακόμθ πιο ηοφερό μζλλον για όλουσ τουσ 
πανεπιςτθμιακοφσ κακθγθτζσ. Συγκεκριμζνα:  

α. Μιςκολόγιο των Πανεπιςτθμιακϊν 

H πρόςφατθ τροπολογία που ψθφίςτθκε ςτθ Βουλι για «αναςτολι κάκε μιςκολογικισ 
ωρίμανςθσ και προαγωγισ των λειτουργϊν και υπαλλιλων που αμείβονται με ειδικά μιςκολόγια», 
θ πρόβλεψθ ςτον προχπολογιςμό για «εξορκολογιςμό» των ειδικϊν μιςκολογίων και οι επίςθμεσ 
κυβερνθτικζσ ανακοινϊςεισ του Αν. Υπουργοφ Οικονομικϊν περί εξζταςθσ των ειδικϊν μιςκολογίων 
«από μθδενικι βάςθ», ςε ςυνδυαςμό με τα δθμοςιεφματα για νζεσ μειϊςεισ ςτισ αποδοχζσ  των 
αμειβόμενων με ειδικά μιςκολόγια, δείχνουν ότι για μια ακόμθ φορά τα ειδικά μιςκολόγια ζχουν 
μπει ςτο ςτόχαςτρο τθσ κυβζρνθςθσ. Παράλλθλα, αυξιςεισ ςτισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και ςτουσ 
ςυντελεςτζσ φορολόγθςθσ μειϊνουν ιδθ και άλλο τισ ιδθ εξευτελιςτικζσ κακαρζσ αποδοχζσ των 
πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν.  

Να υπενκυμίςουμε ότι: 

 Οι αποδοχζσ των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν υπζςτθςαν αβάςιμεσ, οριηόντιεσ περικοπζσ, 
χωρίσ ςαφι κριτιρια και αίςκθμα δικαίου, οι οποίεσ κατά τθν περίοδο 2010-13 κυμάνκθκαν 
περίπου ςτο 40%. Οι περικοπζσ αυτζσ παραμζνουν ακζραιεσ μόνο για τουσ πανεπιςτθμιακοφσ, 
ςε αντίκεςθ με άλλεσ κατθγορίεσ ειδικϊν μιςκολογίων για τισ οποίεσ υπιρξε πλιρθσ ι μερικι 
αποκατάςταςθ. 

 Η Κυβζρνθςθ παρανόμωσ δεν ζχει εφαρμόςει τθν απόφαςθ 4741/2014 του τΕ για τθν 
αντιςυνταγματικότθτα των περικοπϊν των αποδοχϊν των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν και 
αποκατάςταςθ τουσ ςτο επίπεδο του 2012 από 30/12/2014.  

 Η ιςορροπία μεταξφ των ειδικϊν μιςκολογίων, ζχει ανατραπεί από το 2008-9 με αυξιςεισ τθσ 
τάξθσ των 40 ζωσ 100% ςτισ άλλεσ κατθγορίεσ ειδικϊν μιςκολογίων αλλά και πρόςφατα με 
αποκατάςταςθ των περικοπϊν των μιςκϊν όλων των άλλων ειδικϊν μιςκολογίων πλθν των 
πανεπιςτθμιακϊν.  

 Οι ιςχφοντεσ ςιμερα πενιχροί μιςκοί των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν δεν ςυνάδουν με τα 
αυξθμζνα προςόντα, τα ειδικά κακικοντα και τον κοινωνικό ρόλο του λειτουργιματοσ και του 
ζργου που καλοφνται να επιτελζςουν ςτθν ελλθνικι κοινωνία ωσ ακαδθμαϊκοί δάςκαλοι και 
ερευνθτζσ. 

 Πάγιο αίτθμα των πανεπιςτθμιακϊν είναι θ ενςωμάτωςθ των επιδομάτων ςτο βαςικό μιςκό και 
κατάργθςθ του - κατά 50% -  επιδοματικοφ χαρακτιρα του μιςκολογίου μασ. 

β. υνταξιοδοτικό των Πανεπιςτθμιακϊν 

Οι ςυνταξιοφχοι πανεπιςτθμιακοί κακθγθτζσ ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που οι ςυντάξεισ 
τουσ υπζςτθςαν ςθμαντικζσ μειϊςεισ (άνω του 55%) ςτθν περίοδο τθσ κρίςθσ και αναμζνεται να 
πλθγοφν ακόμθ περιςςότερο με τισ αλλαγζσ του νζου αςφαλιςτικοφ νόμου που ψθφίςτθκε 
πρόςφατα (Ν.4387/2016). Ο νόμοσ αυτόσ επιδεινϊνει δραματικά τουσ όρουσ ςυνταξιοδότθςθσ και 



αςφάλιςθσ για όλουσ του πανεπιςτθμιακοφσ. Δθμιουργεί δυο κατθγορίεσ ςυνταξιοφχων (παλαιϊν 
και νζων), επιβαρφνοντασ με ςθμαντικζσ μειϊςεισ περιςςότερο τουσ νζουσ ςυνταξιοφχουσ και 
δθμιουργϊντασ ζνα αβζβαιο μζλλον για τουσ παλαιοφσ. 

Ο νζοσ ςυνταξιοδοτικόσ νόμοσ περιζχει μια ςειρά από δυςμενείσ ρυκμίςεισ, οι οποίεσ πλιττουν 
ιδιαίτερα τισ ςυντάξεισ των νζων ςυνταξιοφχων πανεπιςτθμιακϊν, με ςθμαντικζσ μειϊςεισ ςτθν  
κφρια και επικουρικι ςφνταξθ αλλά και ςτα μερίςματα του ΜΣΠΤ, οι οποίεσ ςυνολικά αναμζνεται 
να υπερβοφν το 30%. Αν και θ βαςικι ςφνταξθ των ςθμερινϊν ςυνταξιοφχων διατθρείται, αυτό 
γίνεται μόνο προςωρινά μζχρι το 2018, ενϊ και αυτοί κα υποςτοφν μειϊςεισ ςτθν  επικουρικι 
ςφνταξθ και ςτα μερίςματα του ΜΤΠΥ.  

Στθ δραςτικι μείωςθ τθσ βαςικισ ςφνταξθσ των μελϊν ΔΕΠ ςυμβάλλει επιπρόςκετα το γεγονόσ 
ότι τα ςυνολικά ζτθ αςφάλιςθσ για τουσ περιςςότερουσ πανεπιςτθμιακοφσ ςπανίωσ υπερβαίνουν 
τα 35 ζτθ, κακϊσ ςυνταξιοδοτοφνται υποχρεωτικά με τθ ςυμπλιρωςθ θλικίασ 67, ενϊ 
αναλαμβάνουν υπθρεςία ςε θλικία μεγαλφτερθ των 35 ετϊν εξαιτίασ των αυξθμζνων απαιτοφμενων 
προςόντων (διδακτορικζσ ςπουδζσ, ερευνθτικι προχπθρεςία) που δεν υπάρχουν ςτισ άλλεσ ομάδεσ 
δθμόςιων λειτουργϊν ι ειδικϊν μιςκολογίων.  

 
Στο πλαίςιο αυτό, και λαμβάνοντασ υπόψθ ςχετικό κάλεςμα τθσ ΠΟΣΔΕΠ, θ Γενικι Συνζλευςθ 

του ΕΣΔΕΠ προκθρφςςει 24ωρθ απεργία για τθν Σετάρτθ, 15 Ιουνίου 2016 με ταυτόχρονθ 
παράςταςθ ςτο Τπουργείο Μακεδονίασ-Θράκθσ, ωσ ζνα πρϊτο βιμα αντίδραςθσ ςτισ αλλαγζσ ςτο 
μιςκολογικό και ςυνταξιοδοτικό ςφςτθμα των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου, με αιτιματα: 

 τθν άμεςθ εφαρμογι τθσ απόφαςθσ 4741/2014 του τΕ για τθν αντιςυνταγματικότθτα των 
περικοπϊν των αποδοχϊν των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν και για τθν αποκατάςταςθ των 
αποδοχϊν τουσ ςτο επίπεδο του 2012 από 30/12/2014, 

 τθν επίςθμθ διάψευςθ των διαφαινόμενων ςχεδίων για νζεσ άμεςεσ ι ζμμεςεσ μειϊςεισ ςτο 
ιδθ απαράδεκτα χαμθλό επίπεδο των αποδοχϊν των μελϊν ΔΕΠ, 

 τθν επαναφορά τθσ ιςορροπίασ ςτα ειδικά μιςκολόγια, με μιςκολογικι μεταχείριςθ των 
πανεπιςτθμιακϊν αντάξια του λειτουργιματοσ και των προςόντων τουσ, 

 τθν απόςυρςθ τθσ τροπολογίασ για τθν αναςτολι τθσ μιςκολογικισ ωρίμανςθσ των 
πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν θ οποία ςυνεπάγεται πάγωμα του χρονοεπιδόματοσ για τουσ 
πανεπιςτθμιακοφσ, 

 ζνα ςυνταξιοδοτικό ςφςτθμα εγγυθμζνων παροχϊν, διαφανζσ, αλλθλζγγυο και δίκαιο το οποίο 
να ςζβεται τθν αναλογικότθτα παρεχόμενων ςυντάξεων και ειςφορϊν και τθ διατιρθςθ ενόσ 
ςτοιχειϊδουσ βιοτικοφ επιπζδου μετά τθν αποχϊρθςθ από τον εργαςιακό βίο,  

 τθν εξειδίκευςθ των όρων ςυνταξιοδότθςθσ των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν ςτθ βάςθ των 
ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν τουσ (προχπόκεςθ διδακτορικϊν ςπουδϊν για τον διοριςμό, 
επιδοματικόσ χαρακτιρασ του μιςκοφ) με τθν αναγνϊριςθ ωσ ςυντάξιμου χρόνου τθσ τριετοφσ 
περιόδου των διδακτορικϊν ςπουδϊν και  τον ςυνυπολογιςμό επιδομάτων ςτον προςδιοριςμό 
των ςυντάξιμων αποδοχϊν.  

 

 


