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Απόφαση του Δ.Σ. Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ  

Για μισθολογικά-συνταξιοδοτικά θέματα 

Η μιςκολογικι κατάςταςθ των μελϊν ΔΕΠ και του λοιποφ διδακτικοφ, εργαςτθριακοφ και 

διοικθτικοφ προςωπικοφ, βαίνει από το κακό ςτο χειρότερο. Οι ονομαςτικζσ περικοπζσ ςτισ 

απολαβζσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ πρόςκετεσ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ, ζχουν μειϊςει το 

πραγματικό ειςόδθμα κατά 45-50% περίπου ςε ςχζςθ με το 2009. Ο κακθγθτισ πλιρουσ και 

αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ αποτελεί είδοσ προσ εξαφάνιςθ από τθν Ανωτάτθ Παιδεία ςτθ χϊρα 

μασ, με όποιεσ ςυνζπειεσ αυτό κα ζχει για τθν ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ. Οι 

υφιςτάμενεσ μιςκολογικζσ απολαβζσ δεν αρκοφν για μια αξιοπρεπι διαβίωςθ και ςε αντιςτοιχία 

με τα υψθλά προςόντα, τον κοινωνικό ρόλο και το ζργο που προςφζρει το ακαδθμαϊκό 

προςωπικό. Επιπλζον, δεν αποκλείονται περαιτζρω μειϊςεισ μιςκϊν, κακϊσ ςφμφωνα με το Γ’ 

Μνθμόνιο, το μιςκολογικό κόςτοσ του Δθμοςίου κα ακολουκεί τθ φκίνουςα πορεία των Δθμοςίων 

Δαπανϊν κατά τα ζτθ 2016-2019. 

Ταυτόχρονα, θ αναςφάλεια και θ ανζχεια «χτυποφν τθν πόρτα» των ςυνταξιοδοτθκζντων 

ςυναδζλφων. Η κακιζρωςθ «εκνικισ ςφνταξθσ» ςτα 390 ευρϊ, θ ςταδιακι κατάργθςθ των 

επικουρικϊν ςυντάξεων και ο κίνδυνοσ κλειςίματοσ του Μετοχικοφ Ταμείου Πολιτικϊν Υπαλλιλων 

με αποτζλεςμα να χακοφν οι ειςφορζσ επί πολλζσ δεκαετίεσ εκατοντάδων χιλιάδων εργαηομζνων, 

και των μελϊν ΔΕΠ ανάμεςά τουσ, είναι οι πολλαπλζσ όψεισ μιασ ηοφερισ πραγματικότθτασ. Ήδθ, 

το εφάπαξ ςταμάτθςε και πάλι να διανζμεται ςτουσ ςυνταξιοδοτοφμενουσ ςυναδζλφουσ και είναι 

αμφίβολο αν εκείνοι που ζχουν ακόμθ μερικά χρόνια μζχρι να ςυνταξιοδοτθκοφν κα λάβουν ότι 

αντιςτοιχεί ςτισ κρατιςεισ που ζχουν καταβάλει. Η κατάςταςθ των Ταμείων Αςφάλιςθσ είναι 

αποτζλεςμα τθσ λεθλαςίασ των αποκεματικϊν τουσ για πάνω από είκοςι χρόνια (ςκάνδαλο 

«δομθμζνων ομολόγων», «κοφρεμα» αποκεματικϊν μζςω του PSI, κ.λπ.).  

Το ΔΣ του ΣΔΕΠ ΕΜΠ διεκδικεί: 

 τθν αναπλιρωςθ των μιςκολογικϊν απωλειϊν και τθν εναρμόνιςθ του ειδικό μιςκολογίου 

των πανεπιςτθμιακϊν με αυτό των άλλων ειδικϊν μιςκολογίων, με ςτόχο τθν αποκατάςταςθ 

ενόσ αξιοπρεποφσ μιςκοφ, αντίςτοιχου του ζργου που προςφζρει το προςωπικό των 

ακαδθμαϊκϊν Ιδρυμάτων 

 τθν κατάργθςθ του επιδοματικοφ χαρακτιρα των αποδοχϊν των πανεπιςτθμιακϊν και 

ενςωμάτωςθ των επιδομάτων που δεν αναγνωρίηονται ωσ τζτοια ςτο βαςικό μιςκό 

 τθν εφαρμογι τθσ πρόςφατθσ απόφαςθσ του ΣτΕ που ζκρινε άκυρεσ τισ τελευταίεσ 

περικοπζσ ςτο μιςκολόγιο των μελϊν ΔΕΠ και θ οποία αγνοείται επιδεικτικά από τθν 

Κυβζρνθςθ 



 τθν εξαςφάλιςθ ζκτακτθσ χρθματοδότθςθσ για τθν καταβολι του εφάπαξ  ςτουσ 

ςυνταξιοφχουσ ςυναδζλφουσ και τθν αποτροπι οποιαςδιποτε νζασ περικοπισ ςτισ 

ςυντάξεισ με τον ψευδι ιςχυριςμό ότι τα ταμεία ζπεςαν ζξω με ευκφνθ των ίδιων των 

εργαηομζνων. 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου ΔΕΠ 

Ο Πρόεδροσ  Ο Γραμματζασ 

Δ. Δαμίγοσ  B. Χίνθσ  

 

 

 

 


