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Αθήνα,  25 Απριλίου2018 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Για την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

 
1. Συνταξιοδοτικό αφυπηρετησάντων καθηγητών 

Οι συντάξεις των πανεπιστημιακών καθηγητών υπέστησαν σημαντικές μειώσεις στην περίοδο της 
κρίσης (2010-16) που άγγιξαν το 50% στις καθαρές αποδοχές της κύριας σύνταξης. Αντίστοιχες μειώσεις 
και ακόμη μεγαλύτερες υπέστησαν η επικουρική σύνταξη (42%) και τα μερίσματα (65%). 

Οι πρόσφατα ψηφισμένοι νόμοι 4387/2016 και 4472/2017 για το ασφαλιστικό σύστημα επιδεινώνουν 
περαιτέρω τους όρους συνταξιοδότησης λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού (βάση υπολογισμού 
συντάξιμων αποδοχών, χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης) και της κατάργησης επιδομάτων, με συνέπεια 
παλαιοί και νέοι συνταξιούχοι πανεπιστημιακοί καθηγητές να επιβαρύνονται με νέες μειώσεις, οι οποίες 
αθροιζόμενες στις προηγούμενες, κυμαίνονται πλέον στο 55-58% σε σχέση με το 2009. 

Στη δραστική μείωση της κύριας σύνταξης των πανεπιστημιακών καθηγητών συμβάλλει επιπρόσθετα 
το γεγονός ότι τα συνολικά έτη ασφάλισης για τους περισσότερους σπανίως υπερβαίνουν τα 35 έτη, 
καθώς αναλαμβάνουν υπηρεσία σε ηλικία μεγαλύτερη των 35 ετών εξαιτίας των αυξημένων 
απαιτούμενων προσόντων (διδακτορικές σπουδές, ερευνητική και διδακτική προϋπηρεσία) που δεν 
υπάρχουν στις άλλες ομάδες δημόσιων λειτουργών ή ειδικών μισθολογίων. 

 
Σχήμα 1. Χρονική μεταβολή της κύριας σύνταξης (μεικτά και καθαρά) για καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας με 40 έτη υπηρεσίας. 
 

Αποτέλεσμα της εφαρμογής των νόμων αυτών είναι από 1/1/2019 οι καθαρές αποδοχές της κύριας 
σύνταξης των καθηγητών Πανεπιστημίου που αφυπηρετούν να κυμαίνεται, ανάλογα με τα έτη 
ασφάλισης, στα εξευτελιστικά επίπεδα των 1.000 έως 1.200 ευρώ για καθηγητές πρώτης βαθμίδας.  

Η Κυβέρνηση οφείλει  

 να αποκαταστήσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης των συνταξιούχων καθηγητών που να 
ανταποκρίνεται στις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές αλλά κυρίως στο υψηλοτάτου επίπεδο έργο και 
τις σημαντικότατες υπηρεσίες που προσέφεραν προς την ελληνική κοινωνία. 
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 να προχωρήσει στην εξειδίκευση των όρων συνταξιοδότησης των μελών ΔΕΠ στη βάση των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τους (προϋπόθεση διδακτορικών σπουδών και ερευνητικής και διδακτικής υπηρεσίας 
για τον διορισμό, επιδοματικός χαρακτήρας του μισθού) με την αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου της 
τριετούς περιόδου των διδακτορικών σπουδών και  τον συνυπολογισμό όλων των επιδομάτων του 
προηγούμενου μισθολογίου στον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών.  

2. Ασφάλιση και συνταξιοδότηση μελών ΔΕΠ (Διπλωματούχων Μηχανικών, Νομικών κ.α.) λόγω 
ιδιότητας 

Οι πανεπιστημιακοί καθηγητές οι οποίοι ήταν ασφαλισμένοι με βάση και την "ιδιότητα" του 
Μηχανικού, Νομικού κ.α. στο ΤΣΜΕΔΕ και Ταμείο Νομικών, αν καταθέσουν αίτηση (έχοντας εκπληρώσει 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις) για σύνταξη από το ταμείο αυτό μετά τον ν.4387/2016, για να τη λάβουν 
θα πρέπει να παραιτηθούν από το Πανεπιστήμιο διαφορετικά η σύνταξη τους αναστέλλεται  μέχρι το 67ο 
έτος της ηλικίας τους οπότε θα πάρουν σύνταξη από το Δημόσιο. Για όσους έχουν κάνει αίτηση ή έχει ήδη 
χορηγηθεί σύνταξη από τα ταμεία αυτά πριν τον ν. 4387/2016 και συνεχίζουν να είναι μέλη ΔΕΠ, είναι 
ασαφές αν ο χρόνος που υπηρετούν στο πανεπιστήμιο προσμετράται στα συντάξιμα έτη για τη χορήγηση 
της σύνταξης από το δημόσιο. 

Η ΠΟΣΔΕΠ ζητάει από την Κυβέρνηση και ειδικότερα από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, τη διόρθωση αυτής της αδικίας και της ασάφειας με την τροποποίηση 
της παρ.6 του Άρθρου 20 του ν.4387/2016 και διευκρίνιση  

3. Επιβολή εισφορών ΕΦΚΑ σε κλινικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο μελών ΔΕΠ 

Αρκετοί συνάδελφοι καλούνται να καταβάλουν ΕΦΚΑ για εισοδήματα όπως: 

α) Για το κλινικό επίδομα που χορηγούν στους Πανεπιστημιακούς ιατρούς τα νοσοκομεία του ΕΣΥ όπου 
είναι εγκατεστημένες Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια β) Για έσοδα από συμμετοχή σε 
ερευνητικές κλινικές μελέτες που διενεργούνται σε Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια στις 
Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) γ) Για έσοδα από διδασκαλία ως μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ. 

Θεωρούμε ότι η επιβολή ΕΦΚΑ στην άσκηση εκπαιδευτικού, κλινικού ή ερευνητικού έργου εντός του 
Πανεπιστημίου πρέπει άμεσα να καταργηθεί και να γίνει ειδική ρύθμιση για τα έτη 2015 και 2016 όπου 
ήδη έχουν σταλεί ειδοποιητήρια σε αρκετούς συναδέλφους. 

4. Αναστολή σύνταξης λόγω συμμετοχής σε ερευνητικό πρόγραμμα 

Σύμφωνα με το ν.4387/2016, για τους συνταξιούχους του δημοσίου που αναλαμβάνουν εργασία ή 
δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αναστέλλεται η καταβολή τόσο της κύριας όσο και 
της επικουρικής σύνταξης. Αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη συμμετοχή των αφυπηρετησάντων 
καθηγητών σε ερευνητικά προγράμματα, ιδιαίτερα σε αυτά που αρχίσαν πριν τη αφυπηρέτησή τους. 
Ζητάμε την εξαίρεση των πανεπιστημιακών καθηγητών από την εφαρμογή της διάταξης αυτής.  

5. Μεγάλη επιβάρυνση αμοιβών νέων ερευνητών 

H επιβολή εισφορών ΕΦΚΑ 26.95% με τον ν. 4509/2017 σε αποδοχές μεταπτυχιακών φοιτητών, 
υποψηφίων και ερευνητών με Τίτλους Κτήσης (πρώην Αποδείξεις Επαγγελματικής Δαπάνης) μέχρι 
10.000 ευρώ επιβαρύνει υπέρμετρα τις κρατήσεις, οι οποίες μαζί με το φόρο αγγίζουν το 54% των 
αποδοχών τους. Για τους δε ελεύθερους επαγγελματίες νέους ερευνητές η συνολική επιβάρυνση 
κυμαίνεται στο 43%-50%. Οι τεράστιες αυτές επιβαρύνσεις λειτουργούν αποτρεπτικά για τη συγκράτηση 
της διαφυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε 
ελάφρυνση των επιβαρύνσεων στις αποδοχές των νέων επιστημόνων από συμμετοχή τους σε 
ερευνητικά προγράμματα. 
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