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Απόφαση
Επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας
για το συνταξιοδοτικό των Καθηγητών Πανεπιστημίου
Αξιότιμη κα. Υπουργέ
Πριν μερικούς μήνες η ΠΟΣΔΕΠ δια του προεδρείου της, σας παρουσίασε στοιχεία για τις
σημαντικές μειώσεις (της τάξης του 50%) που υπέστησαν οι συντάξεις των καθηγητών
Πανεπιστημίου που αφυπηρέτησαν 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 επίσης 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 σας αναγνωρίσατε ότι οι συντάξεις των πανεπιστημιακών καθηγητών
κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Μας δηλώσατε 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 και
δεσμευθήκατε ότι θα εξετάσετε αναλυτικά το θέμα και θα επεξεργαστείτε προτάσεις και μέτρα
προς αυτή την κατεύθυνση.

Μεικτές και καθαρές αποδοχές κύριας σύνταξης
(40 έτη ασφάλισης)
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Σχήμα 1. Χρονική μεταβολή της κύριας σύνταξης (μεικτά και καθαρά) για καθηγητή πρώτης
βαθμίδας με 40 έτη υπηρεσίας.
Όμως, πέντε μήνες μετά την λόγω συνάντηση δε γνωρίζουμε να έχει γίνει καμιά κίνηση, καμιά
επεξεργασία, καμιά νέα πρόταση από την πλευρά σας προς την κατεύθυνση που δηλώσατε.
Επειδή τα σημερινά επίπεδα των συντάξεων των καθηγητών πανεπιστημίου είναι σε πραγματικά
εξευτελιστικά επίπεδα για τη σπουδαιότητα του λειτουργήματος και του έργου που προσέφεραν
τόσα χρόνια, και το οποίο πολλοί από αυτούς συνεχίζουν να προσφέρουν αφιλοκερδώς στα
πανεπιστήμια ως συνταξιούχοι, αλλά και για την αξιακή τοποθέτηση που θα έπρεπε να είχε η
έννοια του καθηγητή πανεπιστημίου, σας καλούμε να ασχοληθείτε άμεσα με το θέμα και να
αποκαταστήσετε μέρος τουλάχιστον των τεράστιων απωλειών των τελευταίων ετών, όπως εσείς
αναγνωρίσατε ως δίκαιο.
Είναι στρατηγική και ομόφωνη απόφαση των οργάνων της ΠΟΣΔΕΠ να εξαντλήσει όλα τα
θεμιτά και νόμιμα μέσα για να πείσει τους θεσμούς της ελληνικής πολιτείας (Νομοθετική,
Εκτελεστική και Δικαστική εξουσία) ότι θα πρέπει να αναθεωρήσει την πολιτική της στο θέμα αυτό
και να αποκαταστήσει το επίπεδο των συντάξεων των αφυπηρετησάντων Καθηγητών
Πανεπιστημίου στα επίπεδα που αξιακά πρέπει να είναι.
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