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Θέμα:  Ασφαλιστικές κρατήσεις στις πρόσθετες αμοιβές των Ερευνητών 

  

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί και κύριε Υφυπουργέ, 

μετά την ψήφιση του Ν. 4387/2016 «Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού Συνταξιοδοτικού συστήματος» 
και για την ομοιόμορφη εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 8 (Ανταποδοτική σύνταξη), εκδόθηκε 
εγκύκλιος με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν.  
4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων 
λειτουργών και υπαλλήλων» (Αρ. Πρωτ. 2/24112/ΔΕΠ, 31 Μαρτίου 2017).  

Αρχικά στην εγκύκλιο αυτή αναφέρεται ότι: 

«Ι. Συντάξιμες Αποδοχές:  «Με τις διατάξεις της παρ. 2α (εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο) του 
άρθρου 8 του Ν. 4387/2016 (νέο ασφαλιστικό), προβλέπονται τα ακόλουθα: «Ως συντάξιμες 
αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης, εξ ιδίου 
δικαιώματος, ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων 
αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός 
όρος, υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης  του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του 
συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος 
νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια 
του ασφαλιστικού του βίου.»» 

Στη συνέχεια στο Κεφ. Β. Υπαγόμενοι στα ειδικά μισθολόγια (Β’ μέρος του ν. 3205/2003 και άλλες 
διατάξεις) αναφέρεται ότι: 

«Οι κρατήσεις για κύρια σύνταξη όσων υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια εξακολουθούν να 
υπολογίζονται επί των συνταξίμων αποδοχών όπως αυτές προσδιορίζονται από τις οικείες 
συνταξιοδοτικές διατάξεις, με εξαίρεση το ποσό των 140,80€ (στις περιπτώσεις που το ποσό αυτό 
λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών) το οποίο λόγω του ότι 
αποτελεί εικονικό ποσό και δεν καταβάλλεται με τις αποδοχές, δεν υπόκειται, από 1-1-2017 και 
μετά, σε κράτηση για κύρια σύνταξη.».  

Ειδικότερα, σύμφωνα με την προαναφερθείσα εγκύκλιο των Υπουργείων Οικονομικών και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι συντάξιμες αποδοχές των 
δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων (άρα και των Ερευνητών) σχετίζονται άμεσα με τις 
ασφαλιστικές κρατήσεις επί των μηνιαίων αποδοχών τους.  
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Συνεπώς οι πρόσθετες αμοιβές, που έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν οι Ερευνητές από την 
εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων, πλέον των μηνιαίων 
αποδοχών τους, δεν είναι ανταποδοτικές από τη στιγμή που δεν αποτελούν τμήμα των 
συντάξιμων αποδοχών τους. Για τον λόγο αυτό, δεν θα έπρεπε να υπόκεινται σε ασφαλιστικές 
κρατήσεις όπως γίνεται επί σειρά ετών μέχρι και σήμερα στα Ερευνητικά Κέντρα.  

Τα Πανεπιστήμια, μετά από διευκρινίσεις, που έλαβαν εκπρόσωποι της συνόδου των Πρυτάνεων 
από καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εργασίας, ΕΑΠ, ΕΦΚΑ κ.α.) κατ’ εφαρμογή της 
εγκυκλίου (με ισχύ από 1-1-2017), δεν προβαίνουν στην απόδοση ασφαλιστικών κρατήσεων για τις  
πρόσθετες αμοιβές των μελών ΔΕΠ από την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και λοιπών 
προγραμμάτων. 

Αντιθέτως τα Ερευνητικά Κέντρα συνεχίζουν να επιβαρύνουν τις πρόσθετες αμοιβές με  
ασφαλιστικές εισφορές μη εφαρμόζοντας την εγκύκλιο, παρ’ όλο που δεν υπάρχει σύμφωνα με 
αυτή ανταποδοτικό όφελος στις συντάξιμες αποδοχές των Ερευνητών.  

Ως Ένωση Ελλήνων Ερευνητών σας ζητούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε σύμφωνα 
με τα προαναφερθέντα: 

 

➢ να εφαρμοστεί η εγκύκλιος στα Ερευνητικά Κέντρα, όπως και στα Πανεπιστήμια,  
➢ οι πρόσθετες αμοιβές των Ερευνητών από την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων 

ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων να μην υπόκεινται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, 
οι οποίες δεν είναι ανταποδοτικές ως προς τις συντάξιμες αποδοχές. 

 
Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

 

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου Γεωργία Κ. Τσιροπούλα 
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