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Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η 

Προς τον  

καθηγητή  Ευάγγελο Βενιζέλο, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και  Υπουργό Οικονομικών,  

Νίκης   5-7,  101 80,  ΑΘΗΝΑ,  minister@mnec.gr 

καθηγητή Γεώργιο  Μπαμπινιώτη, Υπουργό Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,  

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι,  minister@ypepth.gr     

 

Θέμα: Απώλεια της ήδη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας στο δημόσιο στα νεοπροσλαμβανόμενα μέλη 
ΔΕΠ,  Ε.Π. των ΤΕΙ και Ερευνητών. 

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 ορίζεται ότι από 1-7-2011 αναστέλλεται 

για τα μέλη ΔΕΠ,  Ε.Π. των ΤΕΙ και τους Ερευνητές (μέχρι να εκδοθεί το νέο ειδικό μισθολόγιο για τον 

κλάδο) η μισθολογική ωρίμαση, δηλαδή η περαιτέρω (με τη συμπλήρωση νέας τριετίας) αύξηση του 

σχετικού χρονοεπιδόματος. Βούληση του νομοθέτη ήταν η προσωρινή αναστολή της μισθολογικής 

ωρίμασης για δημοσιονομικούς λόγους και όχι η κατάργηση της ήδη αναγνώρισης της προϋπηρεσίας. 

Αυτό ρητά προκύπτει και από την εγκύκλιο Φ.1/Α/678/96440/ΙΒ/26-08-2011 του Υπουργείου 

Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν θίγεται η ήδη 

αναγνωρισμένη στο δημόσιο προϋπηρεσία. 

Παρόλα αυτά, με το με αριθμό 2/3092/0022/23-01-2012 έγγραφό του το Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους (ΓΛΚ) ισχυρίζεται ότι νεοπροσλαμβανόμενα μέλη ΔΕΠ που τυχαίνει να έχουν ήδη 

αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο χάνουν πλήρως και σε κάθε περίπτωση το ήδη 

αναγνωρισμένο επίδομα χρόνου υπηρεσίας. Αυτό μάλιστα, κατά το ΓΛΚ, εφαρμόζεται ακόμη και για 
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μετακινούμενα μέλη ΔΕΠ,  Ε.Π. των ΤΕΙ και Ερευνητές, από ίδρυμα σε ίδρυμα ή από ένα τμήμα σε 

άλλο εντός του ιδίου ιδρύματος! 

Η σχετική ερμηνεία του ΓΛΚ, πέραν του ότι στερείται εμφανούς νομικής βάσης: 

1. Δημιουργεί αδικαιολόγητα πολύ σοβαρά προβλήματα, στο πλαίσιο των πενιχρών και ήδη 

πολύ μειωμένων πανεπιστημιακών μισθών, για μια πραγματικά μικρή ομάδα συναδέλφων 

νέων μελών ΔΕΠ,  Ε.Π. των ΤΕΙ και Ερευνητών και αποτελεί αντικίνητρο στην αυτονόητη 

κινητικότητα στον ακαδημαϊκό χώρο. 

2. Δεν παράγει κανένα ουσιαστικό δημοσιονομικό όφελος, αφού πρέπει να αφορά μικρό μόνο 

αριθμό δημοσίων λειτουργών, για περιορισμένο χρόνο μέχρι την επικείμενη θεσμοθέτηση του 

νέου ειδικού μισθολογίου μελών ΔΕΠ,  Ε.Π. των ΤΕΙ και Ερευνητών και συνεπώς ασήμαντα για 

το δημόσιο προϋπολογισμό ποσά. 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

Πιστεύουμε ότι, ακόμη και για τα ελληνικά δεδομένα, είναι παράλογο μετακινούμενα / 

νεοπροσλαμβανόμενα μέλη ΔΕΠ,  Ε.Π. των ΤΕΙ και Ερευνητές, με την ίδια ή και περισσότερη 

προϋπηρεσία, να αμείβονται λιγότερο από άλλους συναδέλφους τους με τα ίδια λοιπά προσόντα.  

Με βάση τα ανωτέρω αναλυτικά διατυπωθέντα επιχειρήματα θεωρούμε αυτονόητο ότι θα πρέπει 

άμεσα να διορθωθεί η απάντηση του ΓΛΚ και να ενσωματωθούν στο μισθό των συναδέλφων τα 

αναλογούντα χρονοεπιδόματα με παράλληλη καταβολή όλων των απολεσθέντων κατά τους 

προηγούμενους μήνες. 

 
Με ιδιαίτερη τιμή, 
 
 
Ο Πρόεδρος 
 
 
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης 
Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματέας 
 
 
Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Ο Πρόεδρος 
 
Γιάννης Τσάκνης 
Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 
  

Ο Γραμματέας 
 
Κυριάκος Τσινίδης 
Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ  Λάρισας 

Ο Πρόεδρος  
 
 
Δημήτρης Ε. Λουκάς 
Κύριος Ερευνητής Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ” 

 

Η  Γ. Γραμματέας 
 
 
Μαρία Θ. Στουμπούδη 
Δ/ντρια Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

 
Κοινοποίηση: 

κύριο Φίλιππο Σαχινίδη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Πανεπιστημίου 37, 10165, Αθήνα,   
alternate.minister@minfin.gr 
Καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 
Μαρούσι, info@arvanitopoulos.gr  

Αν. Καθηγητή Ηλία Πλασκοβίτη, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Οικονομικών, Νίκης 5-7, 101-80, 
generalsec@mnec.gr 

Καθηγητή Βασίλειο Παπάζογλου, Ειδικό Γραμματέα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 
15180 Μαρούσι, v.papazoglou@ypepth.gr  

Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ Ελληνικών Πανεπιστημίων, lilnikol@interel.uoa.gr  

Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, chara@teikoz.gr  

Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων,  maloutas@ekke.gr  

Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ 

Προέδρους Συλλόγων μελών ΔΕΠ 
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