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Απόφαση της 2ης Εκτελεστικής Γραμματείας
Θέμα: Για τις καθυστερήσεις στην καταβολή συντάξεων στους αφυπηρετήσαντες
Καθηγητές

Σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4151/2013, Ρυθμίσεις για την
τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών
διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών, δίνεται η δυνατότητα στους μόνιμους
υπαλλήλους ή δημόσιους λειτουργούς, που αποχωρούν από την Υπηρεσία λόγω
συνταξιοδότησης, να λαμβάνουν κατά μήνα και μέχρι την ημερομηνία έναρξης πληρωμής
της σύνταξής τους, προκαταβολή σύνταξης το ποσό της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 50%
του βασικού μισθού προσαυξημένου με το 50% του τυχόν επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.
Οι διατάξεις του νόμου έχουν εφαρμογή για όσους αποχωρούν για οποιονδήποτε λόγο
από την Υπηρεσία από 1/6/2013 και μετά. Στο νόμο αναφέρεται ότι με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία επέκτασης της προκαταβολής σύνταξης
στις εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού υποθέσεις.
Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) βρίσκονται σήμερα σε εκκρεμότητα αρκετές
υποθέσεις συνταξιοδότησης Καθηγητών οι οποίοι αφυπηρέτησαν το 2012, η διεκπεραίωση
των οποίων παρουσιάζει πολύμηνη καθυστέρηση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι
υποθέσεις 70 Καθηγητών του ΑΠΘ των οποίων οι αιτήσεις συνταξιοδότησης απεστάλησαν
στο ΓΛΚ με καθυστέρηση 4 μηνών λόγω της κατάληψης του κτηρίου της Πρυτανείας το
περασμένο φθινόπωρο. Ενδεχόμενα να υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις σε
άλλα Πανεπιστήμια.
Όλες αυτές οι εκκρεμείς υποθέσεις δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του νόμου, με
αποτέλεσμα οι αφυπηρετήσαντες Καθηγητές να συνεχίζουν να διαβιούν σε καθεστώς
οικονομικής ανασφάλειας όταν ταυτόχρονα συνάδελφοί τους που θα αφυπηρετήσουν από
τούδε και στο εξής θα λαμβάνουν προκαταβολή σύνταξης σύμφωνα με το νόμο.
Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών:
α. να μεριμνήσει για την επιτάχυνση των διαδικασιών συνταξιοδότησης των
αφυπηρετησάντων Καθηγητών από το ΓΛΚ,
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β. να διεκπεραιώσει σε σύντομο χρόνο τις υποθέσεις συνταξιοδότησης των Καθηγητών του
ΑΠΘ και άλλων Πανεπιστημίων των οποίων οι διαδικασίες συνταξιοδότησης
καθυστέρησαν λόγω γραφειοκρατικών ή άλλων διοικητικών διαδικασιών,
γ. να εφαρμόσει άμεσα το νόμο 4151/2013 εκδίδοντας τις σχετικές διευκρινιστικές
εγκυκλίους,
δ. να επεκτείνει την προκαταβολή σύνταξης στις εκκρεμείς κατά την ημερομηνία
δημοσίευσης του νόμου αυτού υποθέσεις με την άμεση έκδοση της σχετικής
υπουργικής απόφασης.
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