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Προς  τον  Καθηγητή Γιάννη Στουρνάρα,   
Υπουργό Οικονομικών, Νίκης   5-7,  101 80,  ΑΘΗΝΑ,  minister@mnec.gr 
 

Θέμα: Συνταξιοδοτικά και Μισθολογικά θέματα των λειτουργών της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και της Έρευνας. 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Ο υπολογισμός της σύνταξης των Δημοσίων Υπαλλήλων, μετά το Ν. 4024/2011 για το 
νέο ενιαίο μισθολόγιο, γίνεται με βάση τις προ της ψήφισής του συντάξιμες αποδοχές 
τους για όσους θα συνταξιοδοτηθούν μέχρι την 31/12/2015 (Ν. 4024/2012, άρθρο 1, 
παράγραφος 2).  

Όμως, δεν υπήρξε αντίστοιχη πρόβλεψη για τα νέα ειδικά μισθολόγια, όπως ορίστηκαν 
με το Ν. 4093/2012. 

Επομένως, χωρίς την ανωτέρω πρόβλεψη, οι συντάξεις των μελών μας υφίστανται 
μία επιπλέον σοβαρή μείωση, λόγω των μειώσεων στο ειδικό μισθολόγιο Καθηγητών 
και Ερευνητών, πέραν της απευθείας περικοπής των συντάξεων από 1/1/2013. Μετά 
τις δύο περικοπές, η τελική σύνταξη (κύρια και επικουρικές) θα είναι αθροιστικά 
αρκετά χαμηλότερη από αυτή πολλών συνταξιούχων του Δημοσίου.  

Όπως γνωρίζετε, με τα νέα ειδικά μισθολόγια οι Καθηγητές ΑΕΙ και οι Ερευνητές, έχουν 
υποστεί μεγάλες μειώσεις, ανάλογες μεν των άλλων μισθολογίων, αλλά σε αποδοχές 
που συγκριτικά ήταν ήδη απαράδεκτα χαμηλές, καθηλωμένες στο μισθολόγιο του 
2004, καθώς δεν είχαν λάβει τις αυξήσεις 25-100% των ειδικών μισθολογίων της 
περιόδου 2008-9.  

Κατά συνέπεια, και με το από 1/8/2012 νέο ειδικό μισθολόγιο, οι Καθηγητές ΑΕΙ και οι 
Ερευνητές, και ιδίως οι χαμηλότερες βαθμίδες, στις οποίες ανήκει μεγάλο μέρος του 
προσωπικού, εξακολουθούν να αμείβονται χαμηλότερα από το προσωπικό του 
Δημόσιου Τομέα, του οποίου τα προσόντα απέχουν στις περισσότερες των 

περιπτώσεων σημαντικά από αυτά των λειτουργών της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της 
Έρευνας.  
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Με βάση τα ανωτέρω, για λόγους ισονομίας και ουσιαστικής αναγνώρισης της 
μακρόχρονης προσφοράς των ενεργών και συνταξιούχων συναδέλφων στο χώρο της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας στην κοινωνία και τη χώρα, ζητάμε: 

α) την επείγουσα νομοθετική ρύθμιση του υπολογισμού των συντάξεων στα ειδικά 
μισθολόγια με βάση τις προ της 1/8/2012 αποδοχές, δηλαδή με διάταξη ανάλογη της 
παραγράφου 2α & 2στ του άρθρου 1 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει,  

β) την αναδρομική καταβολή από το 2009 μέχρι 30/7/2012 αυξήσεων αντίστοιχων με 
αυτές που δόθηκαν στα άλλα ειδικά μισθολόγια την περίοδο 2008-9, 

γ) την άμεση έναρξη διαλόγου για ένα νέο ειδικό μισθολόγιο λειτουργών του 
δημοσίου, με κριτήρια αξιολογικά, ανάλογα των ειδικών προσόντων και καθηκόντων 
τους, όπως αυτό έχει εκφραστεί από σειρά παλαιοτέρων αποφάσεων των θεσμικών 
μας οργάνων. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,  

 

 Ο Πρόεδρος  ΠΟΣΔΕΠ                Ο Πρόεδρος ΟΣΕΠ/ΤΕΙ                    Η Πρόεδρος   ΕΕΕ 
 

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης                Γιάννης Τσάκνης                           Μαρία Θ. Στουμπούδη 

    Καθηγητής Ε.Μ.Π                        Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας                Δ/ντρια Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 
 

Κοινοποίηση: 

Καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό  Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & 
Αθλητισμού,  Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, minister@minedu.gov.gr,  

Επ. Καθηγητή Χρήστο Σταϊκούρα, Αναπληρωτή  Υπουργό Οικονομικών, Πανεπιστημίου 37, 
10165, Αθήνα alternate.minister@glk.officegate.gr  

Καθηγητή Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & 
Αθλητισμού, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, pptheod@otenet.gr  

Καθηγητή Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού & Αθλητισμού, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, gengram@minedu.gov.gr 
akyriaz@unipi.gr  

Καθηγητή Βασίλειο Μάγκλαρη, Γενικό Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας, Υπουργείου 
Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 11510, 
Αθήνα maglaris@netmode.ntua.gr, gensec@gsrt.gr,  

Μόνιμη Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, 

Πολιτικά Κόμματα  του Ελληνικού Κοινοβουλίου, 

Διοικούσα Επιτροπή της  ΠΟΣΔΕΠ 

Συλλόγους Μελών ΔΕΠ , Συλλόγους μελών ΕΠ ΤΕΙ, Συλλόγους μελών ΕΚ 

Σύνοδο Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων 

Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ 

Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων 

Αντιπροέδρους Συμβουλίων Ιδρύματος Ελληνικών ΑΕΙ 
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