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26/11/2018 

Ενημέρωση 

Για μισθολογικά θέματα και πόθεν έσχες 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ ενημερώνει και υπενθυμίζει στους συναδέλφους για τα παρακάτω: 

 την πρόταση να προχωρήσουν στην κατάθεση ομαδικών αγωγών αποζημίωσης για τις μισθολογικές 

διαφορές του νέου μισθολογίου (ν. 4472/2017) με το μισθολόγιο που ίσχυε προ του Αύγουστο 2012, 

το συντομότερο δυνατό και κατά προτίμηση πριν την 3η Δεκεμβρίου 2018, ημερομηνία στην οποία 

εκδικάζεται από το ΣτΕ η προσφυγή της ΠΟΣΔΕΠ για την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του νέου 

μισθολογίου. Οι αγωγές θα αφορούν το διάστημα από 1/1/2017 έως και σήμερα  έτσι ώστε να 

κατοχυρωθούν κατά το δυνατό οι αποζημιωτικές αξιώσεις για το διάστημα αυτό, στην περίπτωση που κριθεί 

αντισυνταγματικό και το νέο μισθολόγιο. 

 σε περίπτωση που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν στο μέλλον δικαστικά τα επιδόματα εορτών και 

άδειας (συνολικά 1000 ευρώ ανά έτος), να υποβάλλουν στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου 

συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση1 προς το Τμήμα Μισθοδοσίας του Α.Π.Θ., για να διακοπεί 

προσωρινά η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων. Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει και 

ηλεκτρονικά με την ειδική πλατφόρμα διακίνησης εγγραφών (π.χ. docs.auth.gr στο ΑΠΘ), μέχρι το τέλος 

του 2018, και να κρατηθεί αντίγραφό της με τον αριθμό πρωτοκόλλου.  

Οι αφυπηρετήσαντες συνάδελφοι μπορούν να καταθέσουν το ίδιο έγγραφο στο Τμήμα Μισθοδοσίας 

του Α.Π.Θ. αναφερόμενοι στο διάστημα στο οποίο ήταν εν ενεργεία μετά τον Αύγουστο 2012 και 

αφαιρώντας το αίτημα για την καταβολή των επιδομάτων στο μέλλον. Για το διάστημα που είναι 

συνταξιούχοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν το αντίστοιχο αίτημα για την αναδρομική καταβολή αλλά 

και την καταβολή των επιδομάτων αυτών στο μέλλον μέσα στην ηλεκτρονική αίτηση που θα υποβάλουν 

στον ΕΦΚΑ για τις μειώσεις των συντάξεών τους.   

 Με τη ψήφιση του ν. 4571/2018 για τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες), και 

δεδομένου ότι η διαδικτυακή εφαρμογή για την υποβολή πόθεν έσχες τίθεται εκτός λειτουργίας για 

δύο μήνες μετά την δημοσίευση του νόμου (30/10/2018), κατ’ εξαίρεση, όλες οι υποχρεώσεις 

υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του έτους 2018 (έτος χρήσης 2017) καθώς και 

επανυποβολής των δηλώσεων των ετών 2016, 2017 και 2018 θα μπορούν να εκπληρωθούν από 

4/1/2019 έως 4/3/2019 με την επαναλειτουργία της εφαρμογής. Η περίοδος των δυο μηνών κατά την 

οποία η εφαρμογή υποβολής θα παραμείνει κλειστή, παρατείνει την προθεσμία εμπρόθεσμης 

υποβολής αρχικών δηλώσεων έτους 2018. 

Αναφορικά με την καταβολή των αναδρομικών (βλ. Παράρτημα) για τις μισθολογικές διαφορές της 

περιόδου 2015-2016, μετά τη ψήφιση της σχετικής τροπολογίας από τη Βουλή, αναμένεται η έκδοση των 

απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων οι οποίες θα καθορίζουν τη διαδικασία επιστροφής των ποσών, η 

οποία θα γίνει εφάπαξ μέχρι το τέλος του έτους. 

 

Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος   Ο Γραμματέας 

Χαράλαμπος Φείδας  Χρήστος Γαλαζούλας 

                                                           
1 http://esdep.web.auth.gr/wp-content/uploads/2018/11/Υπόδειγμα-Αίτησης-ΔΕΠ-για-διακοπή-παραγραφής_νέο.docx  

http://esdep.web.auth.gr/wp-content/uploads/2018/11/Υπόδειγμα-Αίτησης-ΔΕΠ-για-διακοπή-παραγραφής_νέο.docx


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ενδεικτικές αναδρομικές επιστροφές μισθολογικών διαφορών για τη διετία 2015-16, για τυπικές 

βαθμίδες και προϋπηρεσίες. 

 Μεικτές Καθαρές 

Καθηγητής (30 έτη) 18120 8106 

Καθηγητής (20 έτη) 15280 7362 

Αν Καθηγητής (15 έτη) 9540 5008 

Επ. Καθηγητής (10 έτη) 6460 3488 

Λέκτορας (5 έτη) 4800 2554 

 

Σημείωση: Οι καθαρές αποδοχές αποτελούν εκτίμηση μετά από υπολογισμό κρατήσεων ταμείων, παρακράτησης 

φόρου 20% και εκκαθάρισης φόρου με δήλωση στο έτος 2019. 

 


