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ΑΠΟΦΑΣΗ
σχετικά με τους Μηχανικούς - μέλη ΔΕΠ
Το ΔΣ του Συλλόγου ΔΕΠ Πανεπιστημίου Πατρών στη συνεδρίασή του την 5/2/2018,
συζήτησε σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει γύρω από τη συνταξιοδότηση των
Μηχανικών - μελών ΔΕΠ από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ (νυν ΕΦΚΑ) και αποφάσισε ομόφωνα
τα ακόλουθα:
Με την εκπνοή του 2017 το Υπουργείο Εργασίας δημοσίευσε εγκύκλιο η οποία αφορά
και τους Μηχανικούς - μέλη ΔΕΠ οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση για συνταξιοδότηση
από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ (νυν ΕΦΚΑ) μεταξύ 13-5-2016 και 31-12-2017.
Η εγκύκλιος υποχρεώνει αυτούς τους συναδέλφους (αντί να λάβουν τη σύνταξη του
ΤΣΜΕΔΕ όπως ίσχυε και γινόταν πριν από τον Ν.4387/2016, "Νόμο Κατρούγκαλου" και
να συνεχίσουν να εργάζονται ως μέλη ΔΕΠ) σε μια από τις παρακάτω επιλογές, οι
οποίες βασίζονται στον νόμο αυτόν:
1) Να βγουν υποχρεωτικά στην σύνταξη και από το Πανεπιστήμιο από 1-4-2018,
ή
2) Να ανακαλέσουν την αίτηση συνταξιοδότησης που έχουν υποβάλει και να
παραμείνουν στην εργασία τους στο Πανεπιστήμιο, αλλά η σύνταξη που ζητούν (από
το πρώην ΤΣΜΕΔΕ) θα ανασταλεί μέχρι να συνταξιοδοτηθούν και από το
Πανεπιστήμιο.
Επίσης το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αναστολής της σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ
μέχρι τη συνταξιοδότηση από το Δημόσιο ως μέλος ΔΕΠ (π.χ. 67 χρονών) δεν θα
υπολογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στο Δημόσιο (ΕΦΚΑ), εντούτοις όμως οι αντίστοιχες
εισφορές θα παρακρατούνται κανονικά από τον μισθό του μέλους ΔΕΠ!!!
Το καθεστώς αυτό δεν ίσχυε πριν τον “Ν. Κατρούγκαλου’’, όταν οι συνάδελφοι
Μηχανικοί - μέλη ΔΕΠ, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο,
υποχρεώνονταν μεν από τον νόμο να πληρώνουν από τον μισθό τους για δύο συντάξεις,
ενώ είχαν μία εργασία ως μέλη ΔΕΠ (ασφάλιση "ιδιότητας" μηχανικού), όμως, όταν
συμπλήρωναν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από την "ιδιότητα" του Μηχανικού,
έπαιρναν κανονικά τη σύνταξή τους και συνέχιζαν να εργάζονται στο Πανεπιστήμιο
μέχρι τη συνταξιοδότησή τους από αυτό.

Καλούμε το Υπουργείο Εργασίας και τον ΕΦΚΑ να κάνουν όλες τις απαραίτητες
ενέργειες ώστε :
α) Οι συνάδελφοι Μηχανικοί - Μέλη ΔΕΠ που συμπλήρωσαν τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης από την "ιδιότητα" του Μηχανικού να παίρνουν κανονικά τη σύνταξη
αυτή και να συνεχίζουν να εργάζονται ως μέλη ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο μέχρι να
συνταξιοδοτηθούν και από αυτό χωρίς να υποχρεωθούν να παραιτηθούν.
β) Ο χρόνος που θα διανύεται από τη συνταξιοδότηση του ΤΣΜΕΔΕ μέχρι τη
συνταξιοδότηση από το Πανεπιστήμιο να υπολογίζεται κανονικά ως συντάξιμος χρόνος
στο Πανεπιστήμιο επειδή καταβάλλονται οι αντίστοιχες εισφορές.
Στην εποχή που ζούμε και με τις καθημερινές περικοπές που υφίσταται το Δημόσιο
Πανεπιστήμιο δεν πρέπει να συνταξιοδοτηθούν άμεσα και υποχρεωτικά από αυτό
εκείνα τα Μέλη ΔΕΠ τα οποία έχουν πλήρη και αποκλειστική απασχόληση σε αυτό και
έχουν υποχρεωθεί, λόγω νομοθεσίας, να ασφαλίζονται σε δύο ασφαλιστικούς φορείς
για πάνω από 37 χρόνια.
Το Πανεπιστήμιο, που έχει ήδη πολλές ανάγκες σε μέλη ΔΕΠ γιατί οι θέσεις όσων
συνταξιοδοτούνται λόγω ηλικίας καταργούνται και δεν αντικαθίστανται /
επαναπροκηρύσσονται, δεν πρέπει να στερηθεί από τις υπηρεσίες και αυτών των
μελών ΔΕΠ οι οποίοι έχουν πλέον το δίλημμα της πρόωρης αποχώρησης ή της απώλειας
συντάξιμων χρόνων.
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