
 

Αθήνα 3/10/2019 

Απόφαση ΣΔΕΠ ΕΜΠ 

Σχετικά με μισθολογικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα και αναπλήρωση θέσεων ΔΕΠ 

 

Οι εν ενεργεία και συνταξιούχοι καθηγητές Πανεπιστημίου έχουν υποστεί εξοντωτικές μειώσεις στους 

μισθούς και στις συντάξεις τους (της τάξης του 40% και 55-60%, αντίστοιχα σε σχέση με το 2009) στο 

όνομα της «δημοσιονομικής προσαρμογής». Οι μισθοί των ενεργεία μελών ΔΕΠ εξακολουθούν να είναι 

καθηλωμένοι και σε πλήρη αντίθεση με την, εδώ και 5 χρόνια , υπ' αριθμ. 4741/2014 απόφαση της 

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι δε 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). Με την 

εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου, οι καθαρές αποδοχές της κύριας σύνταξης από 1/1/2019 

εκτιμάται ότι θα κυμαίνονται στα εξευτελιστικά επίπεδα των 1.000 έως 1.200 ευρώ. 

Ο Σύλλογος ΔΕΠ ΕΜΠ ζητά: 

 την άμεση εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους μισθούς με 

επαναφορά των καθαρών αποδοχών τουλάχιστον στις αποδοχές του Ιουλίου 2012 για όλες τις 

βαθμίδες των μελών ΔΕΠ. Η επιστροφή των αναδρομικών για τα έτη 2015-2016 (πέραν του γεγονότος 

πως για μία ακόμη φορά αντιμετωπιστήκαμε με απαξιωτικό και άδικο τρόπο σε σχέση με άλλα ειδικά 

μισθολόγια) δεν συνιστά εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ.  

 προσλήψεις νέων μελών ΔΕΠ και διοικητικού/τεχνικού προσωπικού για την αναπλήρωση των μεγάλων 

κενών που έχουν δημιουργηθεί λόγω συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων και άμεση εφαρμογή του 

κανόνα 1:1 βάσει του Άρθρου 65, του Ν. 4610/2019.  

 σύνταξη για τα μέλη ΔΕΠ αξιοπρεπή και ανάλογη των ασφαλιστικών εισφορών και του λειτουργήματος 

τους και δημιουργία  μηχανισμού αντιστάθμισης του συντελεστή αναπλήρωσης που προκύπτει από 

τον Ν.4387/2016 ή καθιέρωση της ισότητας του αθροίσματος της σύνταξης και των επικουρικών 

ταμείων με τον τελευταίο μισθό του μέλους ΔΕΠ όταν εξέρχεται από την εργασία. 
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