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Αθήνα, 25 Απριλίου2018

Ανακοίνωση
Για τη συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Την Τετάρτη 25/4/2018 συναντήθηκε η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ με την Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης κα Ε. Αχτσιόγλου και τον Υφυπουργό κ. Τ.
Πετρόπουλο. Από την ΠΟΣΔΕΠ συμμετείχαν ο πρόεδρος Ε. Ευσταθόπουλος, ο Γραμματέας Χ.
Φείδας, ο ταμίας Ι. Χατζηπαυλίδης, ο ειδικός Γραμματέας Γ. Σιάσος και το μέλος της ΔΕ Ξ.
Χρυσοχόου.
Στη συνάντηση τέθηκαν από την Ομοσπονδία μας τα εξής θέματα:
1. Συνταξιοδοτικό αφυπηρετησάντων καθηγητών
Η ΠΟΣΔΕΠ παρουσίασε στοιχεία για τις σημαντικές μειώσεις (της τάξης του 50%) που υπέστησαν
οι συντάξεις στην περίοδο της κρίσης (2010-16). Αντίστοιχες μειώσεις και ακόμη μεγαλύτερες
υπέστησαν η επικουρική σύνταξη (42%) και τα μερίσματα (65%). Με την εφαρμογή των πρόσφατα
ψηφισμένων νόμων και τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, οι συνταξιούχοι
πανεπιστημιακοί καθηγητές επιβαρύνονται με νέες μειώσεις, οι οποίες αθροιζόμενες στις
προηγούμενες, κυμαίνονται πλέον στο 55-60% σε σχέση με το 2009 (βλ. Σχήμα 1). Επισημάνθηκε ότι
οι όροι συνταξιοδότησης των πανεπιστημιακών καθηγητών επιδεινώνονται περαιτέρω λόγω του
γεγονότος ότι τα συνολικά έτη ασφάλισης για τους περισσότερους σπανίως υπερβαίνουν τα 35 έτη,
εξαιτίας των αυξημένων απαιτούμενων προσόντων για τον διορισμό τους (διδακτορικές σπουδές,
ερευνητική και διδακτική προϋπηρεσία). Αποτέλεσμα της εφαρμογής των νόμων αυτών είναι από
1/1/2019 οι καθαρές αποδοχές της κύριας σύνταξης να κυμαίνονται, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης,
στα εξευτελιστικά επίπεδα των 1.000 έως 1.200 ευρώ.
Εφόσον ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης είναι ενιαίος για όλους τους εργαζόμενους, πέραν
από την αλλαγή του νόμου, ζητήθηκε από την ΠΟΣΔΕΠ η αλλαγή της βάσης υπολογισμού της κύριας
σύνταξης με την εξειδίκευση των όρων συνταξιοδότησης των πανεπιστημιακών στη βάση των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (λίγα έτη συντάξιμα, επιδοματικός χαρακτήρας). Ζητήθηκε από
την ΠΟΣΔΕΠ η αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου της περιόδου των διδακτορικών σπουδών και ο
συνυπολογισμός και του ερευνητικού επιδόματος του προηγούμενου μισθολογίου στον
προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών.
Από την πλευρά του το υπουργείο, αν και υποστήριξε ότι οι μειώσεις με τον επανυπολογισμό των
συντάξεων δεν είναι μεγάλες, αναγνώρισε ότι οι συντάξεις των πανεπιστημιακών καθηγητών
κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Μας δηλώθηκε ότι ο ασφαλιστικός νόμος είναι ουσιαστικά προϊόν
συμβιβασμού στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων και ότι το μόνο που μπορεί να γίνει στο
πλαίσιο του νόμου αυτού είναι να εξεταστούν τρόποι ανακούφισης με βάση την πρόταση της
ΠΟΣΔΕΠ για βελτίωση της βάσης υπολογισμού της κύριας σύνταξης.
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Σχήμα 1. Χρονική μεταβολή της κύριας σύνταξης (μεικτά και καθαρά) για καθηγητή πρώτης
βαθμίδας με 40 έτη υπηρεσίας.
2. Ασφάλιση και συνταξιοδότηση μελών ΔΕΠ (Διπλωματούχων Μηχανικών, Νομικών κ.α.) λόγω
ιδιότητας
Τέθηκε το θέμα των πανεπιστημιακών καθηγητών οι οποίοι ήταν ασφαλισμένοι με βάση και την
"ιδιότητα" του Μηχανικού, Νομικού κ.α. στο ΤΣΜΕΔΕ και Ταμείο Νομικών, οι οποίοι 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. Η ΠΟΣΔΕΠ ζήτησε τη διόρθωση αυτής της αδικίας
με την τροποποίηση της παρ.6 του Άρθρου 20 του ν.4387/2016. Το υπουργείο δήλωσε ότι επίκειται
νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα δίδεται η δυνατότητα χορήγησης και των δυο συντάξεων (σύνολο
της πρώτης και ένα ποσοστό της δεύτερης). Εν αναμονή της ρύθμισης αυτής έγινε σύσταση στους
συναδέλφους αυτούς να μην υποβάλλουν στη παρούσα φάση αίτηση συνταξιοδότησης από το δεύτερο
ασφαλιστικό ταμείο και σε όσους έχουν ήδη υποβάλλει να την ανακαλέσουν.
3. Επιβολή εισφορών ΕΦΚΑ σε κλινικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο μελών ΔΕΠ
Ζητήθηκε από την ΠΟΣΔΕΠ να μην επιβάλλεται ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ για εισοδήματα όπως
το κλινικό επίδομα που χορηγείται στους Πανεπιστημιακούς ιατρούς, έσοδα από συμμετοχή σε
ερευνητικές κλινικές μελέτες που διενεργούνται σε Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια στις
Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) και έσοδα από διδασκαλία ως μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ. Η απάντηση του
υπουργείου ήταν εισφορές ΕΦΚΑ επιβάλλονται σε όλα τα εισοδήματα τα οποία θεωρούνται αποδοχές
(εκτός των αμοιβών για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) και όχι αποζημιώσεις.
4. Αναστολή σύνταξης λόγω συμμετοχής σε ερευνητικό πρόγραμμα
Ζητήθηκε από την ΠΟΣΔΕΠ η εξαίρεση των πανεπιστημιακών καθηγητών από την εφαρμογή της
διάταξης του ν.4387/2016, σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται η καταβολή τόσο της κύριας όσο και
της επικουρικής σύνταξης για τους συνταξιούχους του δημοσίου που αναλαμβάνουν εργασία ή
δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης όπως η συμμετοχή με αμοιβή σε ερευνητικά
προγράμματα. Το υπουργείο δήλωσε ότι θα εξετάσει με θετικό πνεύμα το αίτημα αυτό.
5. Μεγάλη επιβάρυνση αμοιβών νέων ερευνητών
Η ΠΟΣΔΕΠ έθεσε το θέμα της ελάφρυνσης των επιβαρύνσεων κυρίως από εισφορές ΕΦΚΑ στις
αποδοχές των νέων επιστημόνων από συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα, οι οποίες
λειτουργούν αποτρεπτικά για τη συγκράτηση της διαφυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Το
υπουργείο δήλωσε ότι θα εξετάσει τη δυνατότητα ελάφρυνσης των επιβαρύνσεων για τις κατηγορίες
αυτές.
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Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Στάθης Ευσταθόπουλος
Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Χαράλαμπος Φείδας
Καθηγητής Α.Π.Θ
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