ΨΗΦΙΣΜΑ της ΓΣ των Μελών ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου
Αθήνα 15.04.2016
Τα τελευταία χρόνια λόγω των μνημονιακών πολιτικών και της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης
οι μισθοί και οι συντάξεις των μελών ΔΕΠ των ελληνικών πανεπιστημίων υπέστησαν πολύ
σοβαρές απώλειες παρά το ότι τα επίπεδά τους υπολείπονταν και εξακολουθούν να
υπολείπονται από αυτά
άλλων δημόσιων λειτουργών (δικαστικοί, στρατιωτικοί). Οι
πανεπιστημιακοί δάσκαλοι λαμβάνουμε μειωμένες συντάξεις συγκριτικά με τα άλλα ειδικά
μισθολόγια όχι μόνο επειδή εισερχόμαστε αργότερα στο «λειτούργημα» εξαιτίας της
προϋπόθεσης κατοχής διδακτορικού τίτλου, αλλά και εξαιτίας της υψηλής αναλογίας των
επιδομάτων στο μισθό μας, υψηλότερης εν σχέσει με ό,τι ισχύει για πολλές άλλες κατηγορίες
προσωπικού του κράτους.
Επιπλέον οι μειώσεις στις συντάξεις των μελών ΔΕΠ ξεπερνούν τα επίπεδα μειώσεων στις άλλες
κατηγορίες συνταξιούχων. Οι απώλειες στις απολαβές των συνταξιούχων Καθηγητών Α’
Βαθμίδας κατά το χρονικό διάστημα 2008-2015 είναι της τάξης του 47% και σήμερα το ύψος
της μηνιαίας σύνταξης ανέρχεται στα 1300 ευρώ από 2.700 ευρώ που ήταν το 2007.
Αντίστοιχα, οι απώλειες για τον συνταξιούχο Αναπληρωτή Καθηγητή το ίδιο χρονικό
διάστημα είναι 51% και η μηνιαία σύνταξη διαμορφώνεται στο επίπεδο των 1200 ευρώ από
2.320 ευρώ που ήταν το 2007.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αναφορικά με τις επικείμενες αλλαγές των ποσοστών
αναπλήρωσης στις συντάξεις, οι απολαβές των μελών ΔΕΠ θα υποστούν πρόσθετες περικοπές
με το προτεινόμενο από την κυβέρνηση σύστημα διότι, λόγω του μακρού χρόνου των
αναγκαίων σπουδών (κτήση διδακτορικού τίτλου), σχεδόν το σύνολο των μελών ΔΕΠ στη χώρα
μας διαθέτει 30-35 χρόνια ασφάλισης όταν συνταξιοδοτείται, υποκείμενο ως εκ τούτου σε
μεγαλύτερες περικοπές των ποσοστών αναπλήρωσης. .
Για πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια των μνημονίων γινόμαστε μάρτυρες μείωσης των
συντάξεων στο όνομα της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος . Η εμπειρία αλλά
και τα συμπεράσματα έγκυρων μελετών δείχνουν τα αδιέξοδα αυτής της πολιτικής. Η
διασφάλιση των συντάξεων δεν επιτυγχάνεται με την περικοπή τους είτε αυτό συντελείται
στους τωρινούς είτε στους μελλοντικούς συνταξιούχους αλλά με τη μείωση της ανεργίας μέσω
της αύξησης θέσεων αξιοπρεπούς, πλήρους και επίσημα κατοχυρωμένης απασχόλησης.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
α) Την επαναφορά των ποσοστών αναπλήρωσης για τον υπολογισμό της σύνταξης στα επίπεδα
που ήταν πριν την ψήφιση του Νόμου 3863 του 2010.
β) Το συνυπολογισμό όλων των επιδομάτων στον προσδιορισμό του συντάξιμου μισθού
γ) Τη διασφάλιση επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης του συνταξιοδοτικού μας συστήματος
δ) Την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης πέντε ετών για τις διδακτορικές σπουδές
χωρίς εξαγορά για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για την προσαύξηση του
ποσού της σύνταξης
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ:
Συντασσόμαστε με τους τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στους αγώνες
για διασφάλιση των συντάξεων και κατάργηση των μνημονίων
Αγωνιζόμαστε για τη μείωση της ανεργίας των νέων και των φοιτητών μας με πλήρεις και
αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, με αποδοχές που ανταποκρίνονται στα προσόντα τους και
διαφανείς προοπτικές επαγγελματική στους εξέλιξης.

ημείωμα για ηην Εξέλιξη ηων ζςνηάξεων μελών ΔΕΠ μεηά ηο 2007
Σηνλ παξαθάηω πίλαθα θαηαγξάθεηαη ε εμέιημε ηωλ ζπληάμεωλ Αλαπιεξωηώλ
θαζεγεηώλ θαη θαζεγεηώλ πξωηνβάζκηαο βαζκίδαο κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξειζνύζεο κειέηεο ηηο ΠΟΣΓΔΠ, ζηνηρεία από ην Γελ.
Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο θαη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 3863/2010 θαη απνηεινύλ αξρηθή
εθηίκεζε. Γηα ηελ πιήξε εηθόλα ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ θαζεζηώηνο ηωλ Μειώλ ΓΔΠ
ζα απαηηεζεί εηδηθή κειέηε.
Βαζηθή παξαδνρή γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ παξαθάηω πίλαθα είλαη όηη ηα κέιε ΓΔΠ
αξρίδνπλ ηελ εξγαζηαθή θαη αζθαιηζηηθή ηνπο δωή θαηά ηελ ειηθία ηωλ 35 εηώλ
πεξίπνπ θαη ζπλεπώο κέρξη ηελ ειηθία ηωλ 67 εηώλ ηα ρξόληα αζθάιηζήο ηνπο
θπκαίλνληαη από 30-35 έηε.
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*Πξόθεηηαη γηα ηε ζύληαμε πνπ ζα έπξεπε λα ιακβάλεηαη εάλ δελ ίζρπαλ νη πεξηθνπέο ηνπ Ν.
3863/2010 όπνπ ην πνζνζηό αλαπιήξωζεο νξίδεηαη ζην 1,22% γηα όζνπο έρνπλ από 31-33 έηε
αζθάιηζεο θαη 1,31 γηα όζνπο έρνπλ 34-37 έηε αζθάιηζεο. Τα πξαγκαηηθά πνζνζηά αλαπιήξωζεο ην
2007 ήηαλ ζην 59% θαη από ην 2015 κε ηνλ νλνκαζηηθό ππνινγηζκό ζην 55% θαη κε ην πξαγκαηηθό
επίπεδν ηωλ πεξηθνπώλ πεξίπνπ 35-36%, κε ηηο πξνηάζεηο ηεο θπβέξλεζεο ζε εληαία θιίκαθα
δηακνξθώλνληαη ζην 36-37% θαη κε ηηο πξνηάζεηο ηεο θπβέξλεζεο θαη κε-εληαία θιίκαθα θάηω ηνπ
35%.
Παπαηηπήζειρ:
1. Οη ζπληάμεηο ηωλ κειώλ ΓΔΠ είλαη κεηωκέλεο ζπγθξηηηθά κε άιιεο επαγγεικαηηθέο
νκάδεο πνπ αλήθνπλ ζηνπο δεκόζηνπο ιεηηνπξγνύο:

Α) Δπεηδή δελ πεξηιακβάλνληαη πνιιά επηδόκαηα ζηνλ ππνινγηζκό ηωλ ζπληάμηκωλ
παξνρώλ
Β) Δπεηδή ηα ζπλνιηθά έηε αζθάιηζεο είλαη ιηγόηεξα από ηηο άιιεο νκάδεο
ιεηηνπξγώλ εμαηηίαο ηωλ απμεκέλωλ πξνϋπνζέζεωλ ζπνπδώλ (Γηδαθηνξηθέο
Σπνπδέο) πνπ δελ ππάξρνπλ ζηηο άιιεο νκάδεο δεκόζηωλ ιεηηνπξγώλ ή εηδηθώλ
κηζζνινγίωλ.
2. Οη ζπληάμεηο ηωλ ΓΔΠ κεηώζεθαλ πάλω από 55% ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο θαη
αλακέλεηαη επηπιένλ κείωζή ηνπο εμαηηίαο ηωλ ρακειώλ πνζνζηώλ αλαπιήξωζεο
πνπ πξνβιέπνληαη γηα όζνπο έρνπλ αζθαιηζηηθό βίν κηθξόηεξν ηωλ 35 εηώλ.
ΠΡΟΣΑΗ:
-Να εμεηδηθεπηνύλ νη πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ηωλ κειώλ ΓΔΠ ζηε βάζε ηωλ
ηδηαίηεξωλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο (πξνϋπόζεζε δηδαθηνξηθώλ ζπνπδώλ γηα ην
δηνξηζκό, ζπλππνινγηζκόο επηδνκάηωλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηωλ ζπληάμηκωλ
απνδνρώλ).
-Γηεθδίθεζε: α) αλαγλώξηζεο πλαζμαηικού σπόνος αζθάλιζηρ πένηε εηών για ηιρ
διδακηοπικέρ ζποςδέρ σωπίρ εξαγοπά για ηη θεμελίωζη ζςνηαξιοδοηικού
δικαιώμαηορ και για ηην πποζαύξηζη ηος ποζού ηηρ ζύνηαξηρ και β)
ηξνπνπνίεζεο ηωλ πνζνζηώλ αλαπιήξωζεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζύληαμεο ζηα
κέιε ΓΔΠ έηζη ώζηε λα βειηηωζνύλ ή θαη λα επαλέιζνπλ ζηα πξνεγνύκελα επίπεδα
ηα πνζνζηά ηνπο γηα όζνπο δηαζέηνπλ 30 θαη πάλω έηε αζθάιηζεο.
Η πξώηε από ηηο παξαπάλω πξνηάζεηο κπνξεί λα ζεζκνζεηεζεί κε άξζξν λόκνπ ή κε
ηξνπνπνίεζε(ζπκπιήξωζε) ζην άξζξν 4 ηνπ λόκνπ 3863/2010

