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.
Βαζκίδα κέινπο
ΓΔΠ

Δπίπεδν Δπίπεδν Σύληαμεο
Σύληαμεο ην
ην
2015(νλνκαζηηθά*)
2007 ζε
επξώ

Δπίπεδν
Σύληαμεο ην
2015(πξαγκαηηθή
κε
ελζωκαηωκέλεο
ηηο πεξηθνπέο

Δπίπεδν
Σύληαμεο ην
2016 όπωο ζα
δηακνξθωζνύλ
κε ηηο
πξνηάζεηο ηηο
θπβέξλεζεο
θαη εληαία
πνζνζηά
αλαπιήξωζεο
1273

Δπίπεδν
Σύληαμεο ην
2016 όπωο ζα
δηακνξθωζνύλ
κε ηηο
πξνηάζεηο ηηο
θπβέξλεζεο
θαη κε-εληαία
πνζνζηά
αλαπιήξωζεο
Πεξίπνπ 1000

Πξωηνβάζκηνο
2699
2390
1212
Καζεγεηήο κε
30 έηε
αλαγλωξηζκέλεο
πξνϋπεξεζίαο
Αλαπιεξωηήο
2320
1980
1192
1146
Πεξίπνπ 900
θαζεγεηήο κε
30 έηε
αλαγλωξηζκέλεο
πξνϋπεξεζίαο
*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

