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1. Ειςαγωγι 

φμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου 16 του υντάγματοσ τθσ Ελλάδασ «Οι 

κακθγθτζσ των ανϊτατων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων είναι δθμόςιοι λειτουργοί», ςε 

αναγνϊριςθ του αυξθμζνθσ βαρφτθτασ ρόλου των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν ςτθν 

εκπαίδευςθ του μελλοντικοφ επιςτθμονικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ και ςτθν παραγωγι νζασ 

γνϊςθσ και ζρευνασ, θ οποία οδθγεί ςτθν κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ και ςυνεπϊσ 

ςτθν πρόοδο τθσ κοινωνίασ και ςτθν ευθμερία των πολιτϊν. 

Ο ςυνταγματικά κατοχυρωμζνοσ ειδικόσ ρόλοσ των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν (μελϊν 

ΔΕΠ) ωσ δθμόςιων λειτουργϊν, αναγνωρίηεται και από τον νόμο 4009/2011, ςφμφωνα με 

τον οποίο οι αποδοχζσ των Κακθγθτϊν Πανεπιςτθμίου «είναι ανάλογεσ του λειτουργιματοσ 

που επιτελοφν». Λόγω των ειδικϊν προςόντων, των κακθκόντων, τθσ διαδικαςίασ εκλογισ 

και εξζλιξθσ και του κοινωνικοφ τουσ ρόλου, οι κακθγθτζσ πανεπιςτθμίου δεν εντάςςονται 

ςτο ενιαίο μιςκολόγιο και βακμολόγιο των δθμοςίων υπαλλιλων, αλλά αμείβονται με ειδικό 

μιςκολόγιο. 

Οι πανεπιςτθμιακοί κακθγθτζσ, πζραν του ειδικοφ ρόλου τουσ ωσ δθμόςιων λειτουργϊν, 

αποτελοφν μια ομάδα εργαηομζνων με ειδικά πνευματικά προςόντα, ιδιαίτερεσ δεξιότθτεσ 

και ανϊτατθ εκπαίδευςθ, θ οποία αξιολογείται με απαιτθτικζσ διαδικαςίεσ κρίςθσ ςε όλθ τθ 

διάρκεια του εργαςιακοφ τθσ βίου. Σα κακικοντά τουσ αφοροφν ςτθν άςκθςθ διδακτικοφ και 

ερευνθτικοφ ζργου ενϊ περιλαμβάνεται και θ ςυμμετοχι ςτα όργανα διοίκθςθσ του 

πανεπιςτθμίου και των μονάδων του. 

Κατά τθν τελευταία τριετία αςκικθκε μια πολιτικι ςυνεχϊν μειϊςεων των αποδοχϊν των 

πανεπιςτθμιακϊν με παράλλθλθ αφξθςθ των κρατιςεων και των φόρων, οδθγϊντασ τισ 

τακτικζσ τουσ αποδοχζσ ςε ςθμαντικι ςυρρίκνωςθ. Κατά πόςο όμωσ οι ιςχφοντεσ ςιμερα 

μιςκοί των Πανεπιςτθμιακϊν Κακθγθτϊν ςυνάδουν με τα αυξθμζνα προςόντα, τα ειδικά 

κακικοντα, το κφροσ και τον κοινωνικό ρόλο του λειτουργιματοσ και του ζργου που 

καλοφνται να επιτελζςουν ςτθν ελλθνικι κοινωνία ωσ ακαδθμαϊκοί δάςκαλοι και ερευνθτζσ; 

το ερϊτθμα αυτό προςπακεί να απαντιςει θ παροφςα μελζτθ, ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν 

παρουςίαςθ μιασ πλιρουσ, αναλυτικισ και εμπεριςτατωμζνθσ εικόνασ για τθ μιςκολογικι 

κατάςταςθ των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν ςτθν Ελλάδα, μζςω τθσ ανάλυςθσ των 

χαρακτθριςτικϊν του ειδικοφ μιςκολογίου τουσ. Για το ςκοπό αυτό κεωρείται απαραίτθτθ θ 

ςφγκριςθ με άλλεσ κατθγορίεσ δθμοςίων λειτουργϊν και υπαλλιλων ςτθν Ελλάδα αλλά και 

πανεπιςτθμιακϊν ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ λαμβάνοντασ υπόψθ το κόςτοσ ηωισ και το 

βιοτικό επίπεδο τθσ κάκε χϊρασ. Παράλλθλα, διερευνάται θ δυνατότθτα πρόςκετων 

αμοιβϊν και ο βακμόσ ςτον οποίο αυτζσ μποροφν να αυξιςουν το διακζςιμο ειςόδθμα των 

πανεπιςτθμιακϊν. 
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2. Δεδομζνα και μεκοδολογία 

Η μεκοδολογία που ακολουκικθκε ιταν θ εξισ: 

α. Αρχικά γίνεται ανάλυςθ του μιςκολογίου των πανεπιςτθμιακϊν αλλά και των 

μειώςεων τθσ τριετίασ 2012-13, με βάςθ τισ βακμίδεσ, τα ζτθ προχπθρεςίασ και τθ ςφνκεςι 

του (βαςικό μιςκό, κρατιςεισ και φόρουσ). Επιλζχκθκε ο ακόλουκοσ ςυνδυαςμόσ βακμίδασ-

ετϊν υπθρεςίασ και οικογενειακισ κατάςταςθσ:  

 Λζκτορασ με 1 ζτοσ υπθρεςία, παντρεμζνοσ χωρίσ παιδιά 

 Επ. Κακθγθτισ με 10 ζτθ υπθρεςία, παντρεμζνοσ με 1 παιδί 

 Αν. Κακθγθτισ με 15 ζτθ υπθρεςία, παντρεμζνοσ με 2 παιδιά 

 Κακθγθτισ με 20 ζτθ υπθρεςία, παντρεμζνοσ με 2 παιδιά 

 Κακθγθτισ με 30 ζτθ υπθρεςία, παντρεμζνοσ με 2 παιδιά 

Για τθν ανάλυςθ του μιςκολογίου και τον υπολογιςμό τθσ διαχρονικισ εξζλιξθσ των 

μθνιαίων αποδοχϊν των πανεπιςτθμιακϊν ςτισ διάφορεσ βακμίδεσ και ζτθ προχπθρεςίασ 

χρθςιμοποιικθκε το φφλλο υπολογιςμοφ μιςκοδοςίασ  που ανζπτυξε ο ςυγγραφζασ τθσ 

ζκκεςθσ (Φείδασ, 2014). 

β. Ακολουκεί θ ςφγκριςθ των αποδοχών των πανεπιςτθμιακών με άλλεσ κατθγορίεσ 

δθμοςίων λειτουργών και υπαλλιλων (δικαςτικϊν, ςτρατιωτικϊν, ιατρϊν ΕΤ και 

εκπαιδευτικϊν Βϋβάκμιασ εκπαίδευςθσ) τόςο ςε επίπεδο βαςικοφ μιςκοφ τθσ κατϊτερθσ 

βακμίδα-βακμοφ όςο και μικτϊν αποδοχϊν ανά βακμίδα-βακμό. Οι ςυγκρίςεισ με βάςθ τθ 

βακμίδα γίνεται για τρεισ τυπικζσ βακμίδεσ-βακμοφσ και χρόνουσ υπθρεςίασ, οι οποίεσ 

κεωροφνται ότι ζχουν αντιςτοιχία: 

 Λζκτορα, Πρωτοδίκθ, Ανκυπολοχαγοφ πρωτοειςερχόμενων 

 Αναπλθρωτι Κακθγθτι, Αντιςυνταγματάρχθ και Εφζτθ με 15 ζτθ υπθρεςία 

 Κακθγθτι, Αντιςτράτθγου και Γενικοφ Επίτροπου με 30 ζτθ υπθρεςία. 

Σα δεδομζνα για τισ μθνιαίεσ αποδοχζσ των ειδικϊν μιςκολογίων των δικαςτικϊν, 

ςτρατιωτικϊν και ιατρϊν ΕΤ, προιλκαν από διάφορεσ πθγζσ, όπωσ τα ςχετικά ΦΕΚ, άρκρα 

δθμοςιευμζνα ςε εφθμερίδεσ, ζρευνα του Γ. Λιτςαρδάκθ (2012). Σα αντίςτοιχα δεδομζνα για 

τισ αποδοχζσ των εκπαιδευτικϊν Β’ βάκμιασ εκπαίδευςθσ υπολογίςτθκαν με το φφλλο 

υπολογιςμοφ μιςκοδοςίασ του Βαςίλθ Χουλιάρα (2013).  

γ. υγκρίνονται, επίςθσ, οι αποδοχζσ των ελλινων πανεπιςτθμιακών με αυτζσ των 

ςυναδζλφων τουσ ςε άλλεσ χώρεσ τθσ Ε.Ε. και παγκοςμίωσ.  

Αξιόπιςτα δεδομζνα μικτϊν μθνιαίων αποδοχϊν του διδακτικοφ και ερευνθτικοφ 

προςωπικοφ των πανεπιςτθμίων διαφόρων χωρϊν παρζχονται κυρίωσ από τζςςερεισ πθγζσ. 

Η κφρια πθγι δεδομζνων είναι το ευρωπαϊκό ερευνθτικό πρόγραμμα MORE2 (Support for 

continued data collection and analysis concerning MObility patterns and career paths of 

REsearchers) ςτα πλαίςια του οποίου πραγματοποιικθκε μιασ μεγάλθσ κλίμακασ ζρευνα για 
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τα χαρακτθριςτικά τθσ καριζρασ και τθσ κινθτικότθτασ των ευρωπαίων ερευνθτϊν (MORE2, 

2012).  

Μια άλλθ πθγι μιςκολογικϊν δεδομζνων πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν αποτελεί θ 

μελζτθ των Altbach et al. (2012), ςτθν οποία αναλφονται μιςκολογικά ςτοιχεία που 

ςυγκεντρϊκθκαν ςτθν περίοδο 2007-2010 για 28 χϊρεσ παγκοςμίωσ ςτα πλαίςια του 

ερευνθτικοφ προγράμματοσ International Comparison of Academic Salaries in 

28 Countries (http://acarem.hse.ru/).  

Σζλοσ, μιςκολογικά δεδομζνα κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου υπάρχουν διακζςιμα από το 

Academic Careers Observatory (ACO, 2014) του European University Institute. Σα δεδομζνα 

αφοροφν κυρίωσ το ζτοσ 2007, αλλά για μερικζσ χϊρεσ τα δεδομζνα ζχουν ενθμερωκεί μζχρι 

το 2013.  

τθν παροφςα μελζτθ χρθςιμοποιικθκαν κυρίωσ τα πιο ενθμερωμζνα ςτοιχεία του 

προγράμματοσ MORE2 (2012) ενϊ ςτοιχεία από τισ άλλεσ δυο πθγζσ χρθςιμοποιικθκαν 

επικουρικά. Ιδιαίτερα για τθν Πολωνία, χρθςιμοποιικθκαν τα πιο πρόςφατα δεδομζνα που 

υπάρχουν διακζςιμα ςτθν μελζτθ των Kaszubowski και  Wolszczak-Derlacz (2014). 

Λόγω των διαφορετικϊν ςυςτθμάτων βακμίδων εξζλιξθσ, θ ςφγκριςθ των μικτϊν 

μθνιαίων αποδοχϊν των πανεπιςτθμιακϊν ςτισ χώρεσ τθσ Ε.Ε., ζγινε χρθςιμοποιϊντασ 

δεδομζνα και των δυο πθγϊν, για τρεισ τυπικζσ βακμίδεσ: 

1. Assistant Professor-Junior Lecturer,  

2. Associate Professor-Sinior Lecturer,  

3. Full Professor  

Αντίςτοιχθ ςφγκριςθ πραγματοποιικθκε αξιοποιϊντασ δεδομζνα κακαρϊν μθνιαίων 

αποδοχϊν για το ζτοσ 2009 που ςυγκεντρϊκθκαν με προςωπικι επικοινωνία τθσ κασ Μίςκου 

Ελζνθσ με 13 πανεπιςτιμια Ευρωπαϊκϊν χωρϊν ςτα πλαίςια τθσ μεταπτυχιακισ 

διπλωματικισ εργαςίασ τθσ (Μίςκου Ελζνθ , 2010). 

Για τθ ςφγκριςθ των μιςκϊν ςε παγκόςμιο επίπεδο χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία μικτϊν 

μθνιαίων αποδοχϊν των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν από δθμόςια πανεπιςτιμια 28 χωρϊν 

παγκοςμίωσ, για τισ τρεισ τυπικζσ βακμίδεσ, με βάςθ τα δεδομζνα τθσ μελζτθσ των Altbach et 

al. (2012) τα οποία καλφπτουν τθν περίοδο 2007-2010.  

Ζγινε επίςθσ ςφγκριςθ των μιςκϊν χρθςιμοποιϊντασ εκτόσ των πραγματικϊν τιμϊν και 

τθν ιςοτιμία αγοραςτικισ δφναμθσ ςε δολάρια (Purchasing Power Parity US Dollars, PPP$), θ 

οποία λαμβάνει υπόψθ και το κόςτοσ ηωισ τθσ κάκε χϊρασ. Για τθν μετατροπι των ποςϊν ςε 

PPP$ χρθςιμοποιικθκαν δεδομζνα από τθ βάςθ δεδομζνων του διεκνοφσ Οργανιςμοφ για 

τθν Οικονομικι υνεργαςία και Ανάπτυξθ, ΟΟΑ (Organisation for Economic Co-operation 

and Development, OECD)( OECD, 2014a). 

Προκειμζνου να διερευνθκεί θ οικονομικι κατάςταςθ των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν 

ςε ςχζςθ με το μζςο όρο του βιοτικοφ επιπζδου των χωρϊν τουσ, υπολογίςτθκε θ αναλογία 
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των μιςκϊν με το κατά κεφαλιν εγχϊριο προϊόν (ΑΕΠ), το οποίο αποτελεί ζνα απλοϊκό 

δείκτθ του γενικοφ βιοτικοφ επιπζδου τθσ χϊρασ. Σο κατά κεφαλιν ΑΕΠ υπολογίςτθκε από 

τθ διαίρεςθ του ΑΕΠ, που αντιπροςωπεφει τον πλοφτο τθσ χϊρασ, με το ςυνολικό πλθκυςμό 

τθσ χϊρασ, με βάςθ τα δεδομζνα τθσ Παγκόςμιασ Σράπεηασ (World Bank, 2014) και τισ 

εκτιμιςεισ του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Σαμείου (IMF, 2014) για τα επόμενα ζτθ. Εξετάςτθκε, 

τζλοσ, θ απόκλιςθ τθσ αναλογίασ μιςκϊν/κατά κεφαλι ΑΕΠ κάκε χϊρασ από τθ μζςθ 

αναλογία μιςκϊν/κατά κεφαλι ΑΕΠ 20 χωρϊν τθσ Ε.Ε. Η ςφγκριςθ αφοροφςε ζτθ για τα 

οποία υπιρχαν διακζςιμα ςτοιχεία μιςκϊν των πανεπιςτθμιακϊν (2007-2013). 

Η απόκλιςθ των μιςκών των πανεπιςτθμιακών κακθγθτών από τουσ μιςκοφσ άλλων 

κατθγοριών εργαηομζνων εξετάηεται μζςω τθσ ςφγκριςισ τουσ με το μζςο μιςκό των 

εργαηομζνων ςε μια χϊρα. Για το ςκοπό αυτό χρθςιμοποιικθκαν τα δεδομζνα για το μζςο 

ετιςιο μιςκό 24 χωρϊν τθσ Ε.Ε. που διατίκενται από τον διεκνι Οργανιςμό για τθν 

Οικονομικι υνεργαςία και Ανάπτυξθ, ΟΟΑ (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, OECD)( OECD, 2014b). Η ςφγκριςθ πραγματοποιικθκε υπολογίηοντασ τθν 

αναλογία του μικτοφ μιςκοφ ςτθ βακμίδα του κακθγθτι με το μζςο μιςκό (μικτζσ αποδοχζσ) 

τθσ κάκε χϊρασ. 

Γίνεται ςφγκριςθ δεικτών για τισ αμοιβζσ ερευνθτϊν-κακθγθτϊν πανεπιςτθμίων (μιςκοί, 

μονιμότθτα και βακμόσ αυτονομίασ των πανεπιςτθμίων ςτθ λιψθ αποφάςεων επί των 

μιςκολογικϊν κεμάτων) ςτθν Ελλάδα και άλλεσ χϊρεσ με τθ μζςθ τιμι τουσ ςτθν Ε.Ε. και τισ 

ΗΠΑ. Οι δείκτεσ αυτοί υπολογίςτθκαν από το ευρωπαϊκό ερευνθτικό πρόγραμμα MORE2 

(2012), τα δε αποτελζςματα παρουςιάηονται ςυνοπτικά με τθ μορφι διαγραμμάτων 

ενδεικτικά για κάποιεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. 

δ. Ενδιαφζρον παρουςιάηουν τα ςυγκριτικά ςτοιχεία του μιςκολογίου των 

πανεπιςτθμιακών με άλλεσ επαγγελματικζσ ομάδεσ αντίςτοιχων προςόντων και 

ιδιαιτερότθτασ, ςε διάφορεσ ευρωπαϊκζσ χώρεσ. Διακζςιμα δεδομζνα υπιρχαν μόνο για 

τουσ δικαςτικοφσ για το 2010 ςε ςχετικι ζκκεςθ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (υμβοφλιο 

τθσ Ευρϊπθσ, 2010). Η ςφγκριςθ των αποδοχϊν των Πανεπιςτθμιακϊν με αυτζσ των 

Δικαςτϊν ςε διάφορεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. γίνεται υπολογίηοντασ τθν αναλογία των μθνιαίων 

αποδοχϊν Πανεπιςτθμιακϊν – Δικαςτϊν. Η ςφγκριςθ είναι δυνατι μόνο για τισ αποδοχζσ 

που λαμβάνουν οι μεγαλφτερεσ βακμίδεσ των δυο κλάδων, κατά τθ φάςθ τθσ εξόδου από 

τθν υπθρεςία τουσ. Θεωρικθκε ότι το κριτιριο αυτό πλθροφται κατά τθ ςτιγμι τθσ 

αφυπθρζτθςθσ ςτθ βακμίδα του Κακθγθτι, με βάςθ τα δεδομζνα του European University 

Institute (2014), και του Δικαςτι Ανϊτατου Δικαςτθρίου, με βάςθ τα δεδομζνα του 

υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (2010). 

ε. Εξετάηονται οι δυνατότθτεσ πρόςκετων αμοιβών από ερευνθτικά ζργα και άςκθςθ 

ελευκζριο επαγγζλματοσ. Παρουςιάηονται ςυγκριτικά ςτοιχεία για τισ εκνικζσ δαπάνεσ για 

τθν ζρευνα, ωσ ποςοςτό του προχπολογιςμοφ του κράτουσ, ςε ςχζςθ με τισ δαπάνεσ των 

άλλων κρατϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ EUROSTAT. Επιπλζον, 

εξετάηεται θ χρθματοδότθςθ από ερευνθτικά προγράμματα ςε ςχζςθ με το επιςτθμονικό 
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πεδίο του πανεπιςτθμιακοφ, για να αναδειχκοφν οι άνιςεσ ευκαιρίεσ πρόςβαςθσ ςε 

ερευνθτικά κονδφλια μεταξφ των επιςτθμονικϊν πεδίων. Για το ςκοπό αυτό αξιοποιοφνται 

ςτοιχεία από τον απολογιςμό τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν του ΑΠΘ (2014). 

ςτ. Η ζμμεςθ μείωςθ των αποδοχών των πανεπιςτθμιακών λόγω τθσ 

υποχρθματοδότθςθσ των πανεπιςτθμίων μελετάται με βάςθ τα ςτοιχεία του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ για τον πανεπιςτθμιακό τομζα που προιλκαν από τισ κατανομζσ των 

πιςτϊςεων Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ των οικονομικϊν ετϊν 2008-2013 του Τπουργείου 

Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ. Οι δαπάνεσ τθσ γενικισ 

κυβζρνθςθσ για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ςυγκρίνονται με αυτζσ άλλων χωρϊν τθσ Ε.Ε. 

με βάςθ τα ςτοιχεία που προιλκαν από άρκρο του Κακθγθτι Πετράκθ Παναγιϊτθ  

(http://blogs.in.gr/blogger/post/?aid=1231267597). 

3. Το μιςκολόγιο των κακθγθτών πανεπιςτθμίου 

φμφωνα με το άρκρο 16 παρ. 6 του υντάγματοσ τθσ Ελλάδοσ, οι κακθγθτζσ των 

ανϊτατων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων είναι δθμόςιοι λειτουργοί και οι αποδοχζσ τουσ είναι 

ανάλογεσ του λειτουργιματοσ που επιτελοφν (Ν.4009/2011, άρκρο 25, παρ.1). Λόγω των 

ειδικϊν προςόντων, των κακθκόντων, τθσ διαδικαςίασ εκλογισ και εξζλιξθσ και του 

κοινωνικοφ τουσ ρόλου δεν εντάςςονται ςτο ενιαίο μιςκολόγιο και βακμολόγιο των 

δθμοςίων υπαλλιλων, αλλά αμείβονται με ειδικό μιςκολόγιο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Ν. 4093/2012, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.  

Οι πανεπιςτθμιακοί ςφμφωνα με το άρκρο 23 του Ν.4009/2011 εντάςςονται ςε δυο 

κατθγορίεσ: τθσ πλιρουσ και τθσ μερικισ απαςχόλθςθσ, οπότε λαμβάνουν το 35% των 

τακτικϊν αποδοχϊν. Οι κακθγθτζσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ μποροφν να αμείβονται από 

ερευνθτικά ζργα, ςυγγραφικά δικαιϊματα, να αςκοφν κάκε είδουσ ζργο ι δραςτθριότθτα, 

πλθν εκείνων που προςδίδουν τθν εμπορικι ιδιότθτα, να αμείβονται από εκτζλεςθ κλινικοφ 

ζργου και εφθμερίων ςε πανεπιςτθμιακζσ κλινικζσ, να διδάςκουν ςε δθμόςια ΑΕΙ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, 

να αςκοφν ελευκζριο επάγγελμα φςτερα από ενθμζρωςθ του Κοςμιτορα τθσ ςχολισ ςτθν 

οποία ανικουν κ.α. Κακθγθτζσ μερικισ απαςχόλθςθσ είναι υποχρεωτικά όςοι κατζχουν κζςθ 

πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςτο δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα. 

Οι κακθγθτζσ που τελοφν ςε κακεςτϊσ μερικισ απαςχόλθςθσ αποτελοφν ζνα πολφ μικρό 

ποςοςτό  του ςυνόλου, με βάςθ τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτο Α.Π.Θ. υγκεκριμζνα, ςτο 

Α.Π.Θ. μόνο 5 μζλθ ΔΕΠ ςε ςφνολο 2130 (ποςοςτό 0.23%) είχαν δθλϊςει για το 2013 ότι 

ανικουν ςτθν κατθγορία τθσ μερικισ απαςχόλθςθσ, από τα παρακάτω Σμιματα και χολζσ: 

Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ, Αγρονόμων και Σοπογράφων Μθχανικϊν, Χθμικϊν 

Μθχανικϊν, Ιατρικι χολι και Οδοντιατρικι χολι (ςτοιχεία Απριλίου 2013). 

Η ςθμερινι κατάςταςθ των αποδοχϊν των πανεπιςτθμιακϊν, όπωσ αυτζσ 

διαμορφϊκθκαν με τισ μειϊςεισ που επζφερε ο νόμοσ 4093/2012, παρατίκεται ςτον Πίνακα 

1, για τισ τζςςερισ βακμίδεσ, με αςφάλεια δθμοςίου, τυπικό χρόνο προχπθρεςίασ και 
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οικογενειακι κατάςταςθ. Ο υπολογιςμόσ του φόρου ζγινε με βάςθ τον τελευταίο 

φορολογικό νόμο 4110/2013. 

Πίνακασ 1. Μθνιαίεσ αποδοχζσ ανά βακμίδα για το 2014. 

Βακμίδα Μικτζσ αποδοχζσ Κρατιςεισ Φόροσ Κακαρζσ αποδοχζσ 

Λζκτορασ1 1719 393 129 1197 
Επ. Κακθγθτισ2 2093 478 196 1419 
Αν. Κακθγθτισ3 2594 593 338 1663 
Κακθγθτισ4 3001 630 481 1890 
Κακθγθτισ5 3503 731 659 2113 

1 Λζκτορασ με 1 ζτοσ υπθρεςία, παντρεμζνοσ χωρίσ παιδιά 
2 Επ. Κακθγθτισ με 10 ζτθ υπθρεςία, παντρεμζνοσ με 1 παιδί 
3 Αν. Κακθγθτισ με 15 ζτθ υπθρεςία, παντρεμζνοσ με 2 παιδιά 
4 Κακθγθτισ με 20 ζτθ υπθρεςία, παντρεμζνοσ με 2 παιδιά 
5 Κακθγθτισ με 30 ζτθ υπθρεςία, παντρεμζνοσ με 2 παιδιά 

 

Η αφξθςθ των αποδοχϊν ανά βακμίδα είναι ςτακερι, μικρότερθ όμωσ ςτισ κακαρζσ από 

ότι ςτισ μικτζσ αποδοχζσ λόγω αφξθςθσ κυρίωσ των φόρων και δευτερευόντωσ των 

κρατιςεων (χιμα 1). 

 

Σχιμα 1. Μεταβολι των μθνιαίων αποδοχϊν των πανεπιςτθμιακϊν ανά βακμίδα για το 2014. 

Μεγάλο μζροσ των μικτϊν αποδοχϊν των πανεπιςτθμιακϊν (31-36% ανάλογα με τθ 

βακμίδα) δίνονται με τθ μορφι επιδομάτων ωσ αποτζλεςμα τθσ επιδοματικισ πολιτικισ που 

ακολουκικθκε τισ τρεισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ςτο ειδικό μιςκολόγιο των πανεπιςτθμιακϊν 

(βλ. Πίνακασ 2). Σα τρία επιδόματα είναι τα εξισ: 1. Διδακτικισ προετοιμαςίασ και 

εξωδιδακτικισ πανεπιςτθμιακισ απαςχόλθςθσ εντόσ των Πανεπιςτθμίων, 2. Ειδικό 

ερευνθτικό, για τθν εκτζλεςθ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ και τθν ταχφτερθ και 

αποτελεςματικότερθ προϊκθςθ των ερευνθτικϊν προγραμμάτων, και 3. Πάγια μθνιαία  

αποηθμίωςθ για τθ δθμιουργία και ενθμζρωςθ βιβλιοκικθσ και ςυμμετοχισ ςε ςυνζδρια. 

Εξ’ αυτϊν, τα δυο πρϊτα κεωροφνται οικονομικι ενίςχυςθ ενϊ για το τρίτο το υμβοφλιο 

τθσ Επικρατείασ (.τ.Ε.) με τισ υπ’ αρικμ. 29/2014  και 2306/2014 αποφάςεισ τθσ Ολομζλειασ 

του, ζκρινε αμετάκλθτα ότι α) θ εν λόγω αποηθμίωςθ των πανεπιςτθμιακϊν λειτουργϊν δεν 
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αποτελεί φορολογθτζο ειςόδθμα κακϊσ το ςυγκεκριμζνο επίδομα ζχει αποηθμιωτικό 

χαρακτιρα για τθν κάλυψθ πρόςκετων δαπανϊν ςτισ οποίεσ υποβάλλονται τα μζλθ ΔΕΠ για 

τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ που τουσ ζχει ανατεκεί και β) ότι θ φορολόγθςθ τθσ εν λόγω 

αποηθμίωςθσ, είναι ανίςχυρθ και μθ εφαρμοςτζα ωσ αντιςυνταγματικι και, ςυνακόλουκα, 

ότι θ φορολογικι αρχι εςφαλμζνα ερμινευςε και εφάρμοςε το νόμο που προβλζπει τθν 

φορολόγθςθ τθσ εν λόγω αποηθμίωςθσ. H πολιτεία ςυμμορφϊκθκε με τθν προθγοφμενθ 

απόφαςθ του .τ.Ε αρχικά με τθν ζκδοςθ τθσ ΠΟΛ υπ. Αρ. 1234/2014 με τθν οποία 

δρομολογικθκε θ επιςτροφι των παρακρατθκζντων φόρων των δυο προ του 2015 ετϊν και 

ακολοφκωσ με τθ νομοκζτθςθ του αφορολογιτου για τθ ςυγκεκριμζνθ αποηθμίωςθ ςτο ν. 

4386/2016. 

Πίνακασ 2. Επιδόματα και ποςοςτό επί των μικτϊν αποδοχϊν, ανά βακμίδα για το 2014. 

Βακμίδα Μικτζσ 
αποδοχζσ 

Επιδόματα Επιδόματα 
(%) 

Λζκτορασ1 1719 612 36% 
Επ. Κακθγθτισ2 2093 663 32% 
Αν. Κακθγθτισ3 2594 767 30% 
Κακθγθτισ4 3001 889 30% 
Κακθγθτισ5 3503 1099 31% 

1 Λζκτορασ με 1 ζτοσ υπθρεςία, παντρεμζνοσ χωρίσ παιδιά 
2 Επ. Κακθγθτισ με 10 ζτθ υπθρεςία, παντρεμζνοσ με 1 παιδί 
3 Αν. Κακθγθτισ με 15 ζτθ υπθρεςία, παντρεμζνοσ με 2 παιδιά 
4 Κακθγθτισ με 20 ζτθ υπθρεςία, παντρεμζνοσ με 2 παιδιά 
5 Κακθγθτισ με 30 ζτθ υπθρεςία, παντρεμζνοσ με 2 παιδιά 

Οι κακαρζσ αποδοχζσ αποτελοφν ζνα ποςοςτό επί των μικτϊν αποδοχϊν που κυμαίνεται 

από 60% για τον Κακθγθτι με 30 υπθρεςία ζωσ 70% για τον πρωτοδιοριηόμενο Λζκτορα 

(Πίνακασ 3). Η διαφορά αυτι προκφπτει κυρίωσ από τθ διαφορά ςτο φόρο ο οποίοσ είναι 

υπερδιπλάςιοσ ςε ποςοςτό για τθ βακμίδα του κακθγθτι (17-19%) ςε ςχζςθ με τθ βακμίδα 

του Λζκτορα (8%). Οι κρατιςεισ για τα ταμεία κυμαίνονται ςτο 21-23% των μικτϊν 

αποδοχϊν. 

Η προθγοφμενθ εικόνα διαφοροποιείται ελάχιςτα ςτθν περίπτωςθ αςφάλιςθσ ςε ΣΑΤ ι 

ΣΜΕΔΕ. υγκεκριμζνα, υπάρχει μεγαλφτερθ  επιβάρυνςθ ςτισ κρατιςεισ (2-3% των μικτϊν 

αποδοχϊν) με διπλι αςφάλιςθ δθμοςίου – ΣΑΤ και δθμοςίου - ΣΜΕΔΕ, με αςφάλιςθ πριν 

το 1993. 

Πίνακασ 3. Ποςοςτό κρατιςεων, φόρων και κακαρϊν αποδοχϊν επί των μικτϊν αποδοχϊν, ανά 
βακμίδα για το 2014. 

Βακμίδα Κρατιςεισ 
(%) 

Φόροσ  
(%) 

Κακαρζσ αποδοχζσ 
(%) 

Λζκτορασ1 23% 8% 70% 
Επ. Κακθγθτισ2 23% 9% 68% 
Αν. Κακθγθτισ3 23% 13% 64% 
Κακθγθτισ4 21% 16% 63% 
Κακθγθτισ5 21% 19% 60% 

1 Λζκτορασ με 1 ζτοσ υπθρεςία, παντρεμζνοσ χωρίσ παιδιά 
2 Επ. Κακθγθτισ με 10 ζτθ υπθρεςία, παντρεμζνοσ με 1 παιδί 
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3 Αν. Κακθγθτισ με 15 ζτθ υπθρεςία, παντρεμζνοσ με 2 παιδιά 
4 Κακθγθτισ με 20 ζτθ υπθρεςία, παντρεμζνοσ με 2 παιδιά 
5 Κακθγθτισ με 30 ζτθ υπθρεςία, παντρεμζνοσ με 2 παιδιά 
 

4. Μειώςεισ των αποδοχών ςτθν τριετία 2010-2012 

Οι ςυνολικζσ μειϊςεισ που επιλκαν ςτισ αποδοχζσ των πανεπιςτθμιακϊν κατά τθν τριετία 

2010-2012 κυμαίνονται ςτο 21-26% για τισ μικτζσ και ςτο 23-31% για τισ κακαρζσ αποδοχζσ, 

ενϊ αν λθφκεί υπόψθ και θ κατάργθςθ των δϊρων, θ ςυνολικι μείωςθ ςτισ κακαρζσ 

αποδοχζσ ανζρχεται ςτο 29% για τθ βακμίδα του λζκτορα και αγγίηει το 38% για κακθγθτι 

με 30 ζτθ υπθρεςίασ (Πίνακασ 4). Η χρονικι εξζλιξθ των αποδοχϊν, κρατιςεων και φόρων 

από το 2007 ζωσ και ςιμερα, θ οποία παρουςιάηεται ενδεικτικά ςτο χιμα 2 για Επ. 

Κακθγθτι με 10 ζτθ υπθρεςία, αναδεικνφει τθν πολιτικι ςυνεχϊν μειϊςεων των αποδοχϊν 

των πανεπιςτθμιακϊν που ακολουκικθκε τθν τελευταία τριετία με τθν παράλλθλθ αφξθςθ 

των κρατιςεων και των φόρων. 

Πίνακασ 4. υνολικζσ μειϊςεισ τθσ περιόδου 2010 – 2012 ανά βακμίδα. 

Βακμίδα Μικτζσ αποδοχζσ Κακαρζσ αποδοχζσ Κακ. αποδοχζσ + δώρα 

Λζκτορασ1 -21% -23% -29% 
Επ. Κακθγθτισ2 -20% -22% -29% 
Αν. Κακθγθτισ3 -21% -26% -32% 
Κακθγθτισ4 -25% -30% -37% 
Κακθγθτισ5 -26% -31% -38% 

1 Λζκτορασ με 1 ζτοσ υπθρεςία, παντρεμζνοσ χωρίσ παιδιά 
2 Επ. Κακθγθτισ με 10 ζτθ υπθρεςία, παντρεμζνοσ με 1 παιδί 
3 Αν. Κακθγθτισ με 15 ζτθ υπθρεςία, παντρεμζνοσ με 2 παιδιά 
4 Κακθγθτισ με 20 ζτθ υπθρεςία, παντρεμζνοσ με 2 παιδιά 
5 Κακθγθτισ με 30 ζτθ υπθρεςία, παντρεμζνοσ με 2 παιδιά 
 
 

Σο μεγαλφτερο μζροσ των μειϊςεων ζγινε ςτα πλαίςια του μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου 

Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ (ν. 4093/2012) το οποίο προζβλεπε οριηόντια μείωςθ ςε όλα τα 

ειδικά μιςκολόγια. το ςθμείο αυτό κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι δυο από τα ειδικά 

μιςκολόγια (δικαςτικϊν και ενςτόλων) αποκαταςτάκθκαν πλιρωσ ι μερικϊσ με τροπολογία 

που κατατζκθκε τον Νοζμβριου 2014, ςτα προθγοφμενα επίπεδα κατ’ εφαρμογι 

αποφάςεων του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ. Αντικζτωσ, οι περικοπζσ των αποδοχών 

παραμζνουν ακζραιεσ μόνο για τουσ πανεπιςτθμιακοφσ κακθγθτζσ. 

Με τθν υπ. αρικ. 4741/2014 απόφαςθ τθσ ολομζλειασ του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ 

(.τ.Ε), κρίκθκαν αντιςυνταγματικζσ οι διατάξεισ του νόμου 4093/2012, με τισ οποίεσ 

περικόπθκαν οι αποδοχζσ των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν. Η ίδια απόφαςθ όριηε το χρόνο 

δθμοςίευςθσ τθσ απόφαςθσ δθλ. 30/12/2014 ωσ το χρονικό ςθμείο επελεφςεωσ των 

αποτελεςμάτων τθσ αντιςυνταγματικότθτασ του νόμου. 
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Με βάςθ τισ επιταγζσ του ςυντάγματοσ και του νόμου, το Δθμόςιο αλλά και τα 

Πανεπιςτιμια, ζχουν υποχρζωςθ να ςυμμορφϊνονται χωρίσ κακυςτζρθςθ προσ τθν 

απόφαςθ του τΕ. υγκεκριμζνα, θ Διοίκθςθ (Κράτοσ-Πανεπιςτιμια) ζχει τθν υποχρζωςθ να 

μθν εφαρμόςει τισ αντιςυνταγματικζσ διατάξεισ του νόμου 4093/2012 και να προβεί ςτθν 

κατάρτι- 
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Σχιμα 2. Χρονικι εξζλιξθ των αποδοχϊν, κρατιςεων και φόρων ανά βακμίδα από το 2007 ζωσ το 
2013 (Λζκτορασ με 1 ζτοσ υπθρεςία, παντρεμζνοσ χωρίσ παιδιά. Επ. Κακθγθτισ με 10 ζτθ υπθρεςία, 
παντρεμζνοσ με 1 παιδί. Αν. Κακθγθτισ με 15 ζτθ υπθρεςία, παντρεμζνοσ με 2 παιδιά. Κακθγθτισ με 
30 ζτθ υπθρεςία, παντρεμζνοσ με 2 παιδιά). 
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-ςθ νζου μιςκολογίου επί τθ βάςει των κριτθρίων που τζκθκαν με τισ αποφάςεισ του .τ.Ε., 

επαναφζροντασ τουσ μιςκοφσ των πανεπιςτθμιακϊν ςτα προ τθσ 1/8/2012 επίπεδα και 

καταβάλλοντασ τουσ τισ πλιρεισ αποδοχζσ για τον χρόνο μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ 

δθλ. πρακτικά από 1/1/2015. Μζχρι τϊρα, θ κυβζρνθςθ δεν προζβθςαν ςε απολφτωσ καμία 

ενζργεια προσ υλοποίθςι τθσ απόφαςθσ απόφαςθ του .τ.Ε. 

5. Σφγκριςθ των αποδοχών των πανεπιςτθμιακών με άλλεσ 

κατθγορίεσ δθμοςίων λειτουργών και υπαλλιλων 

Η ςφγκριςθ των αποδοχϊν των πανεπιςτθμιακϊν με άλλεσ κατθγορίεσ δθμοςίων 

λειτουργϊν και υπαλλιλων είναι καταλυτικι. Μζχρι το 2007 υπιρχε αντιςτοιχία ςτο βαςικό 

μιςκό των ειδικϊν μιςκολογίων των Δικαςτικϊν, Ιατρϊν του ΕΤ και Πανεπιςτθμιακϊν 

(χιμα 3). Η διετία 2008-2009 που ακολοφκθςε αποτζλεςε μια περίοδο ςθμαντικισ 

αναβάκμιςθσ των ειδικϊν μιςκολογίων των δικαςτικϊν, γιατρϊν και ςτρατιωτικϊν με 

αυξιςεισ 83%, 28% και 13%, αντίςτοιχα, ςτο βαςικό μιςκό πρωτοδίκθ, ιατροφ επιμελθτι Βϋ 

ΕΤ και Ανκυπολοχαγοφ (χιμα 4).  

Αντίκετα, θ κατθγορία των πανεπιςτθμιακϊν είναι θ μόνθ μεταξφ των δθμόςιων 

λειτουργϊν, θ οποία δεν αναβακμίςτθκε τθν περίοδο αυτι, κακϊσ θ βάςθ μιςκολογίου των 

πανεπιςτθμιακϊν (βαςικόσ μιςκόσ Λζκτορα) παρζμεινε ςχεδόν κακθλωμζνθ ακολουκϊντασ 

τθν τυπικι αφξθςθ των μιςκϊν του δθμοςίου (4.5% τθ διετία). Η μιςκολογικι αυτι υςτζρθςθ 

δεν αιτιολογικθκε ποτζ από τα αρμόδια υπουργεία. Όπωσ φαίνεται και ςτο χιμα 3 θ 

μιςκολογικι αυτι διαφοροποίθςθ όχι μόνο διατθρικθκε και μετά τισ μειϊςεισ τθσ 

τελευταίασ τριετίασ αλλά διευρφνκθκε εκ νζου με τθν αποκατάςταςθ των μιςκϊν των 

δικαςτικϊν το 2014. 

 

Σχιμα 3. Χρονικι εξζλιξθ των βαςικϊν μιςκϊν των ειδικϊν μιςκολογίων (Πρωτοδίκθ, Ιατροφ 
επιμελθτι ΒϋΕΣΥ, Λζκτορα, Ανκυπολοχαγοφ) από το 1997 ζωσ και 2014. 
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Σχιμα 4. Συνολικζσ αυξιςεισ τθσ περιόδου 2008 – 2009 ςτουσ βαςικοφσ μιςκοφσ των ειδικϊν 
μιςκολογίων (Πρωτοδίκθ, Λζκτορα, Ιατροφ επιμελθτι ΒϋΕΣΥ, ανκυπολοχαγοφ). 

Η ςφγκριςθ των μικτών μθνιαίων αποδοχών των πανεπιςτθμιακϊν με δφο άλλεσ 

επαγγελματικζσ ομάδεσ δθμόςιων λειτουργϊν, ενταγμζνων ςε ειδικό μιςκολόγιο, αυτζσ των 

δικαςτικϊν και των ςτρατιωτικϊν, για τρεισ αντίςτοιχεσ τυπικζσ βακμίδεσ/βακμοφσ με τον 

ίδιο χρόνο προχπθρεςίασ ανά βακμίδα φαίνεται ςτο χιμα 5. Σα ςτοιχεία που 

χρθςιμοποιικθκαν περιλαμβάνουν τθν αποκατάςταςθ των μιςκϊν των δικαςτικϊν και 

ςτρατιωτικϊν ςτα προ του 2012 επίπεδα, που ζγινε μζςα ςτο 2014. 

Για να είναι ςυγκρίςιμα τα ςτοιχεία επελζγθςαν από κάκε ομάδα οι παρακάτω τρεισ 

τυπικοί βακμοί/βακμίδεσ, οι οποίοι κεωροφνται ότι ζχουν αντιςτοιχία:  

Για τουσ πανεπιςτθμιακοφσ: 

1. Λζκτορασ πρωτοδιοριηόμενοσ 
2. Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ με 15 ζτθ υπθρεςία 
3. Κακθγθτισ με 30 ζτθ υπθρεςία 

Για τουσ ςτρατιωτικοφσ: 

1. Ανκυπολοχαγόσ ωσ νεοειςερχόμενοσ ςτρατιωτικόσ. 
2. Αντιςυνταγματάρχθσ με 15 ζτθ προχπθρεςία και 
3. Αντιςτράτθγοσ, ο οποίοσ αποτελεί και τον τελευταίο βακμό ςτθν ιεραρχία του ςτρατοφ 

με βάςθ τα ζτθ προχπθρεςίασ. 

τθν ομάδα των δικαςτικϊν: 

1. Πρωτοδίκθσ, ωσ νεοειςερχόμενοσ ςτο δικαςτικό ςϊμα 
2. Εφζτθσ ωσ δικαςτικόσ με 15 χρόνια προχπθρεςία και 
3. Γενικόσ Επίτροποσ, ο οποίοσ αποτελεί τον τελευταίο βακμό ςτθν ιεραρχία των 
δικαςτικϊν. 

Η ςφγκριςθ των μιςκϊν των πανεπιςτθμιακϊν με αυτοφσ των ςτρατιωτικϊν και των 

δικαςτικϊν για τισ τρεισ αντίςτοιχεσ τυπικζσ βακμίδεσ/βακμοφσ (χιμα 5) οδθγεί ςτα 

ακόλουκα ςυμπεράςματα: 
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 Οι μιςκοί των πανεπιςτθμιακϊν υπολείπονται ςθμαντικά αυτϊν των δικαςτικϊν κατά 

48% ςτο πρϊτο μιςό διάςτθμα του εργαςιακοφ βίου, ενϊ προσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

καριζρασ τουσ θ διαφορά αυτι αυξάνει αγγίηοντασ το 60%.  

 Αντικζτωσ, οι μιςκοί των πανεπιςτθμιακϊν υπερτεροφν ελαφρά των μιςκϊν των 

ςτρατιωτικϊν κατά 10-20% ςτο πρϊτο μιςό διάςτθμα του εργαςιακοφ βίου ενϊ προσ 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ καριζρασ τουσ δεν υπάρχει ουςιαςτικι διαφορά μετά τθν 

αποκατάςταςθ του μιςκολογίου των ςτρατιωτικϊν το 2014. 

 Η αφξθςθ των αποδοχϊν ανά βακμίδα είναι ςτακερι για τουσ πανεπιςτθμιακοφσ, εν 

αντικζςει με τισ αποδοχζσ των δφο άλλων ειδικϊν μιςκολογίων οι οποίεσ αυξάνονται 

ςθμαντικά ςτθν τελευταία βακμίδα. 

 

Σχιμα 5. Σφγκριςθ των μθνιαίων μικτϊν αποδοχϊν των μιςκϊν των πανεπιςτθμιακϊν με αυτοφσ 

άλλων ειδικϊν μιςκολογίων (Στρατιωτικϊν και Δικαςτικϊν) για τρεισ τυπικζσ βακμίδεσ και χρόνουσ 

υπθρεςίασ (1: Λζκτορα, Πρωτοδίκθ, Ανκυπολοχαγοφ πρωτοειςερχόμενων. 2: Αναπλθρωτι Κακθγθτι, 

Αντιςυνταγματάρχθ και Εφζτθ με 15 ζτθ υπθρεςία. 3. Κακθγθτι, Αντιςτράτθγου και Γενικοφ 

Επίτροπου με 30 ζτθ υπθρεςία).  Ιςχφει για Νοζμβριο 2014. 

Η ανάλογθ ςφγκριςθ των μικτϊν μθνιαίων αποδοχϊν των πανεπιςτθμιακϊν με αυτζσ των 

εκπαιδευτικϊν τθσ μζςθσ εκπαίδευςθσ, για τρεισ αντίςτοιχεσ βακμίδεσ/φάςεισ του 

εργαςιακοφ τουσ βίου (χιμα 6), με τον ίδιο χρόνο υπθρεςίασ, αναδεικνφει οριςμζνα 

ενδιαφζροντα ςτοιχεία: 

 Οι μιςκοί των πανεπιςτθμιακϊν υπερτεροφν αυτϊν των εκπαιδευτικϊν τθσ μζςθσ 

εκπαίδευςθσ κατά 20-30%, ανάλογα με τθ φάςθ του εργαςιακοφ τουσ βίου. Η διαφορά 

αυτι είναι μικρότερθ ςτουσ πρωτοδιοριηόμενουσ. 

 Οι αποδοχζσ των δυο όμωσ αυτϊν κατθγοριϊν εκπαιδευτικϊν είναι πλζον ςυγκρίςιμεσ. 

Για παράδειγμα, ζνασ Διευκυντισ Λυκείου με 30 ζτθ υπθρεςία λαμβάνει περίπου τισ 

ίδιεσ αποδοχζσ με ζνα Κακθγθτι Πανεπιςτθμίου με 20 ζτθ υπθρεςία, ενϊ ζνασ 
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Εκπαιδευτικόσ μζςθσ εκπαίδευςθσ με 20 ζτθ υπθρεςία λαμβάνει περίπου τισ ίδιεσ 

αποδοχζσ με ζνα Αναπλθρωτι Κακθγθτι με 12 ζτθ υπθρεςία. 

    

 

Σχιμα 6. φγκριςθ των μθνιαίων μικτϊν αποδοχϊν των μιςκϊν των πανεπιςτθμιακϊν με αυτζσ των 
εκπαιδευτικϊν τθσ μζςθσ εκπαίδευςθσ, για τρεισ αντίςτοιχεσ βακμίδεσ/φάςεισ του εργαςιακοφ τουσ 
βίου και χρόνουσ υπθρεςίασ (1: Λζκτορα πανεπιςτθμίου και Εκπαιδευτικοφ μζςθσ εκπαίδευςθσ 
πρωτοειςερχόμενου. 2: Αναπλθρωτι Κακθγθτι Πανεπιςτθμίου και Εκπαιδευτικοφ μζςθσ 
εκπαίδευςθσ με 15 ζτθ υπθρεςία. 3. Κακθγθτι Πανεπιςτθμίου και Διευκυντι Λυκείου με 30 ζτθ 
υπθρεςία. 

 

6. Σφγκριςθ μιςκών των Ελλινων πανεπιςτθμιακών με 

μιςκοφσ άλλων χωρών  

H ςφγκριςθ μιςκϊν μεταξφ κρατϊν δεν είναι μια εφκολθ υπόκεςθ κακϊσ οι παράγοντεσ 

που τουσ διαμορφϊνουν διαφοροποιοφνται όχι μόνο από χϊρα ςε χϊρα αλλά και πολλζσ 

φορζσ και μζςα ςτθν ίδια χϊρα. Εξαρτϊμενα από τθν εκνικι νομοκεςία και τθ διοίκθςθ των 

πανεπιςτθμίων, τα επίπεδα των μιςκϊν μποροφν είτε να κακορίηονται αυςτθρά από το 

κράτοσ είτε τα πανεπιςτιμια να ζχουν τθν αυτονομία να ορίηουν τουσ μιςκοφσ του 

προςωπικοφ τουσ με αποτζλεςμα αυτοί να διαφοροποιοφνται από πανεπιςτιμιο ςε 

πανεπιςτιμιο.  

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι με βάςθ τθν κατάταξθ των χωρϊν τθσ Ε.Ε. ωσ προσ τθν αυτονομία 

διαχείριςθσ των κζςεων και των μιςκϊν του προςωπικοφ των πανεπιςτθμίων τουσ, θ 

Ελλάδα καταλαμβάνει τθν τελευταία κζςθ (28), με δείκτθ 14%, και μάλιςτα με μεγάλθ 

διαφορά από τθν προτελευταία Γαλλία (27), με δείκτθ 43% (χιμα 7)(Estermann at al., 2011). 
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Ακόμθ όμωσ και ςτο ίδιο μιςκολόγιο, το φψοσ των μιςκϊν μεταβάλλεται με το χρόνο ι τθν 

αρχαιότθτα ι τα προςόντα. τα μιςκολόγια ςτα οποία οι μιςκοί αυξάνονται κυρίωσ με τθν 

αρχαιότθτα, θ αφξθςθ αυτι είναι εφκολα μετριςιμθ, αντίκετα με τα μιςκολόγια κρατϊν ςτα 

οποία το φψοσ των μιςκϊν κακορίηονται από τα προςόντα (π.χ. αρικμόσ δθμοςιεφςεων). 

Σζλοσ, τα διαφορετικά ςυςτιματα βακμίδων εξζλιξθσ που εφαρμόηονται ςτισ διάφορεσ 

χϊρεσ δυςκολεφει ςθμαντικά τθ ςφγκριςθ μιςκϊν με βάςθ ζνα ενιαίο ςφςτθμα βακμίδων. 

Γενικά, οι μιςκοί είναι υψθλότεροι ςε ςυςτιματα ςτα οποία είτε 1) τα πανεπιςτιμια είναι 

αυτόνομα, ανταγωνιςτικά ςτον ακαδθμαϊκό χϊρο και χρθςιμοποιοφν τουσ μιςκοφσ για τθν 

προςζλκυςθ επιςτθμονικοφ δυναμικοφ και τθ δθμιουργία ιςχυρϊν τμθμάτων, ι 2) το κράτοσ 

ορίηει υψθλοφσ μιςκοφσ (European University Institute, 2014). Η Μεγάλθ Βρετανία και οι 

ΗΠΑ αποτελοφν ζνα τυπικό παράδειγμα του πρϊτου μοντζλου και θ Ελβετία του δεφτερου 

μοντζλου.  

 

Σχιμα 7. Δείκτθσ αυτονομίασ των πανεπιςτθμίων ςε χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ ωσ προσ τθ διαχείριςθ 

των κζςεων και των μιςκϊν του προςωπικοφ (Πθγι: Estermann at al., 2011). 

Οι μοναδικζσ πθγζσ αξιόπιςτων δεδομζνων για τα φψθ των μιςκϊν του διδακτικοφ και 

ερευνθτικοφ προςωπικοφ των πανεπιςτθμίων διαφόρων χωρϊν και τουσ παράγοντεσ που 

τουσ κακορίηουν, προζρχονται από το European University Institute (2014), το οποίο 

ςυγκεντρϊνει ςτοιχεία από επίςθμουσ φορείσ των χωρϊν και από τθν εμπεριςτατωμζνθ 

μελζτθ των Altbach et al. (2012), ςτθν οποία αναλφονται μιςκολογικά ςτοιχεία από 28 χϊρεσ 

ανά τον κόςμο. Σα δεδομζνα European University Institute αφοροφν κυρίωσ ςτο ζτοσ 2007, 

ενϊ για μερικζσ χϊρεσ τα δεδομζνα ζχουν ενθμερωκεί μζχρι το 2013. Σα μιςκολογικά 

ςτοιχεία τθσ μελζτθσ των Altbach et al. (2012) ςυγκεντρϊκθκαν ςτθν περίοδο 2007-2010. 
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6.1 Σφγκριςθ των μθνιαίων αποδοχών των πανεπιςτθμιακών ςτισ χώρεσ τθσ 

Ε.Ε. 

Η ςφγκριςθ των μικτών μθνιαίων αποδοχών των πανεπιςτθμιακϊν ςτισ χώρεσ τθσ Ε.Ε., 

για τρεισ τυπικζσ βακμίδεσ, με βάςθ τα δεδομζνα του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ MORE2 

(2012), τθσ μελζτθσ των Altbach et al. (2012) και του Academic Careers Observatory (ACO, 

2014), με δεδομζνα που καλφπτουν το διάςτθμα 2007-2012, παρουςιάηεται ςτο χιμα 8. 

Κάκε χϊρα ζχει διαφορετικό μιςκολογικό ςφςτθμα, διαφορετικζσ κρατιςεισ και κοινωνικζσ 

παροχζσ. Οι τίτλοι των βακμίδων διαφζρουν από χϊρα ςε χϊρα, αλλά για λόγουσ ςφγκριςθσ 

ζχουν ενοποιθκεί ςε τρεισ κατθγορίεσ: 

1. Assistant Professor-Junior Lecturer,  

2. Associate Professor-Sinior Lecturer,  

3. Full Professor  

με αντιςτοιχία με τισ εξισ βακμίδεσ ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ:  

1. Επ. Κακθγθτισ με 10 ζτθ υπθρεςία,  

2. Αν. Κακθγθτισ με 15 ζτθ υπθρεςία και  

3. Κακθγθτισ με 25 ζτθ υπθρεςία.  

Ο μικτόσ μιςκόσ για κάκε βακμίδα ζχει υπολογιςτεί προ αςφαλιςτικϊν κρατιςεων και 

φόρου, ωσ μζςθ τιμι του μιςκολογικοφ εφρουσ που προκφπτει από τα χρόνια υπθρεςίασ. Οι 

μιςκοί για τθν Ελλάδα αναφζρονται ςτο 2014. 

H ςφγκριςθ των μικτϊν αποδοχϊν των ελλινων πανεπιςτθμιακϊν με αυτζσ των 

ςυναδζλφων τουσ ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε., τοποκετεί τθν Ελλάδα ςε μια από τισ χαμθλότερεσ 

κζςεισ, ουςιαςτικά ςτθν τελευταία κζςθ μεταξφ των χωρϊν τθσ δυτικισ Ευρϊπθσ και λίγο 

πάνω από τισ χϊρεσ τισ ανατολικισ Ευρϊπθσ, παρζχοντασ τουσ χαμθλότερουσ μιςκοφσ και 

ςτισ τρεισ βακμίδεσ (χιμα 8). Η Πορτογαλία, μια χϊρα που βίωςε οικονομικι κρίςθ 

παρόμοια με αυτι τθσ Ελλάδασ, δίνει μιςκοφσ περίπου ίςουσ με των μζςο όρο τθσ ΕΕ, ςαφϊσ 

υψθλότερουσ από αυτοφσ τθσ Ελλάδασ. Λίγο πάνω από τον μζςο όρο τθσ ΕΕ βρίςκονται οι 

μιςκοί χωρϊν του λεγόμενου νότου (Ιςπανία και Γαλλία). Αντίκετα, θ Ιταλία παρζχει 

υψθλοφσ μιςκοφσ, ιδιαίτερα ςτισ μεγάλεσ βακμίδεσ, οι οποίεσ αυξάνουν ςθμαντικά με τα ζτθ 

υπθρεςίασ. Θα πρζπει βζβαια να ςθμειωκεί ότι ςε οριςμζνεσ χϊρεσ, όπωσ θ Ιςπανία, 

υπάρχουν επιπλζον αποδοχζσ με τθ μορφι επιβράβευςθσ (bonus) παραγωγικότθτασ. Οι 

χειρότερα αμειβόμενοι πανεπιςτθμιακοί είναι ςτθ Βουλγαρία, Ρουμανία και Λικουανία ενϊ 

ιδιαίτερα υψθλοφσ μιςκοφσ παρζχει ςτουσ πανεπιςτθμιακοφσ θ Ιρλανδία, με το Βζλγιο, τθν 

Κφπρο, τθν Ολλανδία, τθ Μ. Βρετανία, τθ Δανία και τθν Ιταλία να ακολουκοφν.  

Σο λεγόμενο μιςκολογικό βιμα δθλ. θ μεταβολι των αποδοχϊν μεταξφ των τριϊν 

τυπικϊν βακμίδων, είναι μικρό ςτθν Ελλάδα, φαίνεται δε να είναι ανάλογο του μζςου 

μιςκοφ. Μεγαλφτερο μιςκολογικό βιμα παρουςιάηουν οι υψθλοί μιςκοί  τθσ Ιρλανδίασ, 

Ολλανδίασ και Ιταλίασ. 
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Γενικά, χαμθλοί μιςκοί καταγράφονται ςτισ χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ, ενϊ υψθλοί-

πολφ υψθλοί μιςκοί παρζχονται ςτθ Βόρεια και Βορειοδυτικι Ευρϊπθ. Από τισ χϊρεσ του 

νότου ξεχωρίηουν οι υψθλοί μιςκοί τθσ Κφπρου και τθσ Ιταλίασ.  

 

Σχιμα 8. Σφγκριςθ μικτϊν μθνιαίων αποδοχϊν τριϊν βακμίδων Πανεπιςτθμιακϊν (Επ. Κακθγθτισ, 

Αν. Κακθγθτισ, Κακθγθτισ) ςε 24 χϊρεσ τθσ Ε.Ε. για τθν περίοδο από 2007-2012 με βάςθ τα 

δεδομζνα του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ MORE2 (2012), τθσ μελζτθσ των Altbach et al. (2012) και 

του Academic Careers Observatory (ACO, 2014). Ο μιςκόσ για τθν Ελλάδα (βζλοσ) αναφζρεται ςτο 

2014 (Πθγι: MORE2, 2012; ACO, 2014 και Altbach et al., 2012). 

Η ςφγκριςθ με βάςθ ςτοιχεία κακαρών μθνιαίων αποδοχών παρουςιάηει ςθμαντικζσ 

δυςκολίεσ κακϊσ οι αςφαλιςτικζσ κρατιςεισ και θ φορολόγθςθ των αποδοχϊν διαφζρουν 

ςθμαντικά από χϊρα ςε χϊρα και μεταβάλλονται ςυχνά με το χρόνο. Κακϊσ δεν υπάρχουν 

επίςθμα ςτοιχεία, χρθςιμοποιικθκαν ενδεικτικά δεδομζνα κακαρϊν μθνιαίων αποδοχϊν για 

το ζτοσ 2009 που ςυγκεντρϊκθκαν από 13 πανεπιςτιμια Ευρωπαϊκϊν χωρϊν ςτα πλαίςια 

τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ τθσ Μίςκου Ελζνθσ (2010). 

Η ςφγκριςθ γίνεται για τρεισ τυπικζσ βακμίδεσ: 

 Πρωτοδιοριηόμενοσ Λζκτορασ (Ειςαγωγικι βακμίδα) 

  Αν. Κακθγθτισ με 15 ζτθ υπθρεςία 

 Κακθγθτισ με 30 ζτθ υπθρεςία 

Με βάςθ αυτά τα ςτοιχεία, θ ςφγκριςθ των κακαρϊν αποδοχϊν των ελλινων 

πανεπιςτθμιακϊν με αυτζσ των ςυναδζλφων τουσ ςτισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. για τισ οποίεσ υπιρχαν 

διακζςιμα ςτοιχεία, τοποκετεί τθν Ελλάδα ςτθν προτελευταία κζςθ, μια μόλισ κζςθ πάνω 

από τθν τελευταία κζςθ κατάταξθσ τθν οποία καταλαμβάνει θ Ουγγαρία. (χιμα 9). τθν 

Ελλάδα το μιςκολογικό βιμα είναι μικρό ενϊ είναι εμφανισ θ αφξθςθ του μιςκολογικοφ 
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βιματοσ με τθν αφξθςθ του μιςκοφ με τθν Ιταλία να παρουςιάηει τθ μεγαλφτερθ ψαλίδα 

μεταξφ τθσ ειςαγωγικισ βακμίδασ και των υψθλϊν βακμίδων. 

  

Σχιμα 9. Σφγκριςθ κακαρϊν μθνιαίων αποδοχϊν τριϊν τυπικϊν βακμίδων Πανεπιςτθμιακϊν 

(Πρωτοδιοριηόμενοσ Λζκτορασ, Αν. Κακθγθτισ με 15 ζτθ υπθρεςία, Κακθγθτισ με 30 ζτθ υπθρεςία) 

ςε διάφορεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. για το 2009. Ο μιςκόσ για τθν Ελλάδα (βζλοσ) αναφζρεται ςτο 2014 (Πθγι: 

Μίςκου Ελζνθ, 2010). 

6.2 Σφγκριςθ μιςκών των πανεπιςτθμιακών μεταξφ χωρών με βάςθ το 

κόςτοσ ηωισ  

Η ςφγκριςθ μιςκϊν μεταξφ χωρϊν κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ και το κόςτοσ ηωισ τθσ 

κάκε χϊρασ. Για το λόγο αυτό γα τθ ςφγκριςθ των μιςκϊν χρθςιμοποιείται θ ιςοτιμία 

αγοραςτικισ δφναμθσ ςε δολάρια (Purchasing Power Parity US Dollars, PPP$) ςφμφωνα με 

τθν οποία για τθ μετατροπι των μιςκϊν ςε ζνα κοινό νόμιςμα εκτόσ από τθ νομιςματικι 

ιςοτιμία κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ και το επίπεδο τιμϊν τθσ κάκε χϊρασ. 

Η ςφγκριςθ των μιςκϊν ςτισ διάφορεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. χρθςιμοποιϊντασ τθν ιςοτιμία 

αγοραςτικισ δφναμθσ ςε δολάρια παρουςιάηεται ςτο χιμα 10. Γενικά, θ κατάταξθ των 

χωρϊν ςτισ χαμθλζσ κζςεισ δεν διαφοροποιείται ουςιαςτικά από τθν κατάταξθ τουσ με βάςθ 

τισ απόλυτεσ τιμζσ μιςκϊν (χιμα 8). Η Ελλάδα μαηί με τισ οκτϊ χϊρεσ τθσ ανατολικισ 

Ευρϊπθσ παραμζνουν ςτισ τελευταίεσ κζςεισ τθσ κατάταξθσ. Αντίκετα, περιοριςμζνεσ 

ανακατατάξεισ παρουςιάηονται ςτισ υψθλζσ κζςεισ τθσ ςειράσ κατάταξθσ. Σουσ υψθλότερουσ 

μιςκοφσ ςτθν ΕΕ εξακολουκεί να δίνει θ Ιρλανδία, ακολουκοφμενθ πια από τθν Κφπρο, 

Ολλανδία, Μ. Βρετανία, Βζλγιο και Ιταλία. Σο Βζλγιο και θ Δανία υποχωρεί τρεισ κζςεισ, με 

αποτζλεςμα θ τελευταία να μθ ςυγκαταλζγεται πια ςτθν ομάδα των πιο καλά αμειβόμενων 

πανεπιςτθμιακϊν.  
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θμαντικζσ ανακατατάξεισ εμφανίηονται ςτισ μεςαίεσ κζςεισ τθσ κατάταξθσ. Μεγάλθ 

μεταβολι παρουςιάηεται ςτθ Φιλανδία και ουθδία, οι οποίεσ υποχωροφν 4-5 κζςεισ ςτθν 

κατάταξθ, προφανϊσ λόγω αυξθμζνου κόςτουσ ηωισ, βριςκόμενεσ πια λίγο πιο πάνω από 

τθν Ελλάδα. Αντικζτωσ, θ λοβενία, θ Πορτογαλία και δευτερευόντωσ θ Ιςπανία ανεβαίνουν 

αρκετζσ κζςεισ ςτθν κατάταξθ, κακϊσ λόγω του χαμθλοφ κόςτουσ ηωισ οι μιςκοί ςε αυτζσ τισ 

χϊρεσ ζχουν μεγαλφτερθ αγοραςτικι δφναμθ. Με βάςθ τα προθγοφμενα αποτελζςματα θ 

Πορτογαλία και θ Ιςπανία αναβακμίηεται ςθμαντικά ςτθν κατάταξθ, καταλαμβάνοντασ μαηί 

με τθν Ιταλία μια κζςθ ςτθν ομάδα των χωρϊν με τουσ καλφτερα αμειβόμενουσ 

πανεπιςτθμιακοφσ. 

 

 

Σχιμα 10. Όπωσ ςτο Σχιμα 8 αλλά χρθςιμοποιϊντασ τθν ιςοτιμία αγοραςτικισ δφναμθσ ςε δολάρια 

(Purchasing Power Parity US Dollars, PPP$). 

το χιμα 11 παρουςιάηονται ςυγκριτικά ςτοιχεία των μικτών μθνιαίων αποδοχών των 

πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν ςε δθμόςια πανεπιςτιμια 28 χωρών παγκοςμίωσ, για τισ τρεισ 

τυπικζσ βακμίδεσ, με βάςθ τα δεδομζνα τθσ μελζτθσ των Altbach et al. (2012). Για τθ 

ςφγκριςθ των μιςκϊν χρθςιμοποιικθκαν τα δολάρια με ιςοτιμία αγοραςτικισ δφναμθσ 

(Purchasing Power Parity US Dollars, PPP$). Η μεκοδολογία αυτι χρθςιμοποιείται για τθ 

ςφγκριςθ μιςκϊν και γενικά δαπανϊν ςε διαφορετικζσ εκνικζσ οικονομίεσ και κόςτθ ηωισ.  

H ιςοτιμία αγοραςτικισ δφναμθσ (Purchasing power parities, PPPs) αποτελεί ζνα δείκτθ 

των διαφορϊν ςτισ τιμζσ των αγακϊν μεταξφ των κρατϊν. Τπολογίηεται ωσ ο λόγοσ του 

κόςτουσ ςυγκεκριμζνων αγακϊν ςτο εκνικό νόμιςμα μιασ χϊρασ ςε ςχζςθ με το κόςτοσ των 

ίδιων αγακϊν ςτο εκνικό νόμιςμα μιασ χϊρασ αναφοράσ (ςυνικωσ δολάρια Αμερικισ, $). 

Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αντί τθσ απλισ ιςοτιμίασ νομιςμάτων για τθν μετατροπι 
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δαπανϊν από το εκνικό νόμιςμα ςε ζνα κεωρθτικά κοινό νόμιςμα (δολάρια Αμερικισ , $), 

εξαλείφοντασ τθν επίδραςθ των διαφορϊν ςτισ τιμζσ των αγακϊν μεταξφ των κρατϊν. 

Η Ελλάδα υπολείπεται των περιςςότερων χωρϊν του λεγόμενου δυτικοφ κόςμου με 

μιςκοφσ που βρίςκονται ςτα επίπεδα χωρϊν όπωσ Αργεντινι, Βραηιλία και Ιαπωνία και λίγο 

υψθλότερουσ από αυτοφσ τθσ Κολομβίασ, Σςεχίασ και Σουρκίασ. Και ςε αυτι τθ ςφγκριςθ 

είναι εμφανισ θ αφξθςθ του μιςκολογικοφ βιματοσ με τθν αφξθςθ του επιπζδου των 

μιςκϊν. 

Οι πιο καλοπλθρωμζνοι πανεπιςτθμιακοί βρίςκονται ςτον Καναδά, ςτθ Ν. Αφρικι, ςτθ 

αουδικι Αραβία,  ςτθ Μ Βρετανία αλλά και ςτθ Μαλαιςία. Η Αρμενία, Ρωςία, και θ Κίνα 

είναι οι χϊρεσ με τουσ χαμθλότερουσ μιςκοφσ. Αξιοςθμείωτθ είναι θ υψθλι κζςθ που 

καταλαμβάνει θ Νιγθρία ςτθ διεκνι κατάταξθ με μιςκό 6.230 δολαρίων για ζνα κακθγθτι 

αλλά και το φψοσ του μιςκοφ που λαμβάνει ζνασ κακθγθτισ ςτθν Αικιοπία, ο οποίοσ είναι 23 

φορζσ μεγαλφτερο από το μζςο κατά κεφαλιν ειςόδθμα ςτθ χϊρα. 

 

Σχιμα 11. Σφγκριςθ μικτϊν μθνιαίων αποδοχϊν τριϊν βακμίδων Πανεπιςτθμιακϊν (Επ. Κακθγθτισ, 

Αν. Κακθγθτισ, Κακθγθτισ) ςε 28 χϊρεσ παγκοςμίωσ για τθν περίοδο από 2007-2010 με βάςθ τα 

δεδομζνα τθσ μελζτθσ των Altbach et al. (2012). Οι μιςκοί εκφράηονται ςε δολάρια με ιςοτιμία 

αγοραςτικισ δφναμθσ (Purchasing Power Parity US Dollars, PPP$). Ο μιςκόσ για τθν Ελλάδα (βζλοσ) 

αναφζρεται ςτο 2014. 

6.3 Σφγκριςθ μιςκών των πανεπιςτθμιακών μεταξφ χωρών με βάςθ το 

βιοτικό επίπεδο  

Προκειμζνου να γίνει απεικόνιςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ των πανεπιςτθμιακϊν 

κακθγθτϊν ςε ςχζςθ με το μζςο όρο του βιοτικοφ επιπζδου των χωρϊν τουσ, υπολογίςτθκε 

θ αναλογία των μιςκϊν με το κατά κεφαλιν Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν (ΑΕΠ), το οποίο 

αποτελεί ζνα δείκτθ του γενικοφ βιοτικοφ επιπζδου τθσ χϊρασ. Σο κατά κεφαλιν ΑΕΠ 
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προκφπτει από τθ διαίρεςθ του ΑΕΠ, που αντιπροςωπεφει τον πλοφτο τθσ χϊρασ, με το 

ςυνολικό πλθκυςμό τθσ χϊρασ (χιμα 12). Οι τιμζσ που παρουςιάηονται ςε αυτό το 

γράφθμα είναι αποτζλεςμα του υπολογιςμοφ τθσ αναλογίασ του μικτοφ ετιςιου μιςκοφ 

προσ το κατά κεφαλιν ΑΕΠ με βάςθ τα δεδομζνα τθσ Παγκόςμιασ Σράπεηασ (World Bank, 

2014). 

Η ςφγκριςθ τθσ ςειράσ κατάταξθσ των 24 χωρϊν τθσ ΕΕ με βάςθ τθν αναλογία των μιςκϊν 

με το κατά κεφαλιν ΑΕΠ (χιμα 12) με τθ ςειρά κατάταξθσ των χωρϊν με βάςθ τον μικτό 

μιςκό ςε PPP$ (χιμα 10), αναδεικνφει μερικζσ εντυπωςιακζσ μεταβολζσ. Χϊρεσ με υψθλά 

ζωσ πολφ υψθλά κατά κεφαλιν ΑΕΠ, όπωσ θ ουθδία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία και Αυςτρία, 

βρίςκονται πλζον ςτισ χαμθλότερεσ κζςεισ τθσ κατάταξθσ, γεγονόσ που υποδεικνφει ότι οι 

μιςκοί των πανεπιςτθμιακϊν δεν ακολουκοφν ευκζωσ ανάλογα το υψθλό βιοτικό επίπεδο 

των χωρϊν αυτϊν. Αντίκετα χϊρεσ τθσ ανατολικισ Ευρϊπθσ όπωσ θ Πολωνία και θ Σςεχία 

βελτιϊνουν ςθμαντικά τθ κζςθσ τουσ αναβακμιηόμενεσ από τισ χαμθλζσ ςτισ μεςαίεσ κζςεισ 

τθσ ςειράσ κατάταξθσ, το οποίο ςθμαίνει ότι οι μιςκοί των πανεπιςτθμιακϊν ςτισ δυο αυτζσ 

χϊρεσ ανταποκρίνονται καλφτερα ςτο βιοτικό επίπεδο των χωρϊν αυτϊν. 

  

Σχιμα 12. Σφγκριςθ τθσ αναλογίασ των μικτϊν αποδοχϊν προσ το κατά κεφαλιν ΑΕΠ για τρεισ 
βακμίδεσ Πανεπιςτθμιακϊν (Επ. Κακθγθτισ, Αν. Κακθγθτισ, Κακθγθτισ) ςε 24 χϊρεσ τθσ Ε.Ε. για τθν 
περίοδο από 2007-2012 με βάςθ τα δεδομζνα του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ MORE2 (2012), τθσ 
μελζτθσ των Altbach et al. (2012) και του Academic Careers Observatory (ACO, 2014). Τα δεδομζνα 
ΑΕΠ προιλκαν από τθν Παγκόςμια Τράπεηα (World Bank, 2014). Ο μιςκόσ και το ΑΕΠ για τθν Ελλάδα 
(βζλοσ) αναφζρεται ςτο ζτοσ 2014.  

Εντυπωςιακι άνοδο ςτισ πρϊτεσ κζςεισ τθσ ςειράσ κατάταξθσ εμφανίηει θ Πορτογαλία, 

χϊρα με ςχετικά χαμθλό κατά κεφαλιν ΑΕΠ. Είναι προφανζσ ότι θ χϊρα αυτι, παρά το 

χαμθλό βιοτικό τθσ επίπεδο, ζχει επιλζξει να δίνει ιδιαίτερα υψθλοφσ μιςκοφσ ςτουσ 

πανεπιςτθμιακοφσ. Η πρϊτθ κζςθ τθσ Κφπρου δικαιολογείται από τουσ ιδιαίτερα υψθλοφσ 
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μιςκοφσ που παρζχονται ςτθ Μεγαλόνθςο ςτουσ πανεπιςτθμιακοφσ ςε ςχζςθ με το όχι 

ιδιαίτερα υψθλό ΑΕΠ τθσ. 

Όςον αφορά ςτθν Ελλάδα, ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ ςυγκρίςεισ, αυτι δεν βρίςκεται 

πια ςτισ τελευταίεσ κζςεισ τθσ ςειράσ κατάταξθσ, αλλά λίγο κάτω από το μζςο όρο τθσ Ε.Ε.. 

Θα πρζπει βζβαια να ςθμειωκεί ότι το ΑΕΠ μεταβάλλεται ςθμαντικά από ζτοσ ςε ζτοσ με 

αποτζλεςμα θ κατάταξθ αυτι να είναι εξίςου ευμετάβλθτθ. 

Σα προθγοφμενα ευριματα παρουςιάηονται πιο παραςτατικά ςτο χιμα 13, το οποίο 

δίνει ςε ζνα διάγραμμα διαςποράσ τθ ςχζςθ του μικτοφ μιςκοφ των κακθγθτϊν ςτισ χϊρεσ 

τθσ Ε.Ε. με το κατά κεφαλιν ειςόδθμα τθσ χϊρασ. Για λόγουσ ςφγκριςθσ τα προθγοφμενα 

μεγζκθ κανονικοποιικθκαν εκφραηόμενα ωσ ποςοςτό επί του μζςου όρου τθσ Ε.Ε. για κάκε 

μζγεκοσ (μιςκόσ και ΑΕΠ). Ασ ςθμειωκεί ότι οι μιςκοί και ςυνεπϊσ το ΑΕΠ τθσ κάκε χϊρασ, 

αναφζρονται ςτα ζτθ που υπιρχαν διακζςιμα ςτοιχεία (2007-2013).  

Η κζςθ των χωρϊν ςε ςχζςθ με τθν ευκεία τθσ διαγωνίου ςτο διάγραμμα αυτό αποτελεί 

μια ζνδειξθ τθσ απόκλιςθσ από τθν αναλογικότθτα των μιςκϊν με το κατά κεφαλιν ΑΕΠ τθσ 

χϊρασ. Η κζςθ επίςθσ των χωρϊν ςε ςχζςθ με τισ δυο διακεκομμζνεσ ευκείεσ δίνει 

πλθροφορίεσ για τθν απόςταςθ των χωρϊν από το μζςο όρο των μιςκϊν και του κατά 

κεφαλι ΑΕΠ των 24 υπό εξζταςθ χωρϊν τθσ Ε.Ε. 

Με βάςθ τθν κατανομι των ςθμείων, είναι φανερι θ αναλογικι ςχζςθ των δυο αυτϊν 

μεγεκϊν (μιςκόσ/κατά κεφαλι ΑΕΠ), θ οποία δθλϊνει τθ μεγάλθ ςυςχζτιςθ των μιςκϊν με 

το κατά κεφαλιν ΑΕΠ των χωρϊν αυτϊν. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ςθμαντικζσ αποκλίςεισ 

από τθ γραμμικι αυτι ςχζςθ. Ζτςι, ςθμαντικά υψθλότερουσ μιςκοφσ ςε ςχζςθ με το κατά 

κεφαλιν ΑΕΠ τθσ χϊρασ παρζχουν θ Ιρλανδία, Κφπροσ, Ιταλία, ακολουκοφμενεσ από τθν 

Πορτογαλία, Ολλανδία και Μεγάλθ Βρετανία. Από τισ χϊρεσ αυτζσ μόνο θ Πορτογαλία ζχει 

ςχετικά χαμθλό ΑΕΠ, μικρότερο του μζςου όρου τθσ Ε.Ε.  

Αντίκετα υπάρχουν αρκετζσ χϊρεσ που δίνουν μιςκοφσ ςαφϊσ μικρότερουσ του βιοτικοφ 

τουσ επιπζδου, όπωσ αυτό εκφράηεται από το ΑΕΠ. Αυτζσ χωρίηονται ςε δυο κατθγορίεσ: 

χϊρεσ με αρκετά χαμθλοφσ μιςκοφσ και κατά κεφαλι ΑΕΠ, αρκετά μικρότερα του μζςου 

όρου τθσ Ε.Ε. (Λικουανία, Βουλγαρία, Λετονία, Ουγγαρία, Ρουμανία), και χϊρεσ με ςχετικά 

υψθλό  κατά κεφαλι ΑΕΠ και μιςκοφσ κοντά ςτο μζςο τθσ Ε.Ε (Αυςτρία, ουθδία, Φινλανδία, 

Δανία, Γαλλία).  

Η Ελλάδα, το Βζλγιο, θ Γερμανία, θ Ιςπανία και δυο χϊρεσ τθσ ανατολικισ Ευρϊπθσ 

(Πολωνία, Εςκονία) αποκλίνουν ελάχιςτα από τθ γραμμικι ςχζςθ μιςκοφ και κατά κεφαλι 

ΑΕΠ. Γενικά, θ απόκλιςθ τθσ Ελλάδασ από μια αναμενόμενθ αναλογικι ςχζςθ μιςκϊν/κατά 

κεφαλι ΑΕΠ είναι μικρι και ελαφρϊσ αρνθτικι για το 2014. υγκεκριμζνα, οι μιςκοί των 

κακθγθτϊν ςτθν Ελλάδα αντιςτοιχοφν ςτο 81% του μζςου όρου των 24 υπό εξζταςθ χωρϊν 

τθσ Ε.Ε. ενϊ το κατά κεφαλιν ΑΕΠ τθσ χϊρασ για το ίδιο ζτοσ (2014) αποτελεί το 87% του 

μζςου όρου.  
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Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ προθγοφμενθ εικόνα κακορίηεται από το χαμθλό φψοσ του 

ΑΕΠ τθσ χϊρασ, το οποίο βαίνει μειοφμενο τθν τελευταία περίοδο (2009-2013). Η 

αναμενόμενθ αφξθςθ του ΑΕΠ από το 2015, με ςτακεροφσ μιςκοφσ, κα επιδεινϊνει ςυνεχϊσ 

τθ ςχζςθ των μιςκϊν κακθγθτι με το βιοτικό επίπεδο τθσ χϊρασ, όπωσ αυτό εκφράηεται από 

το δείκτθ του ΑΕΠ. Αυτό γίνεται φανερό ςτο χιμα 13, από τθν αφξθςθ τθσ απόςταςθσ του 

ςθμείου από τθν διαγϊνιο που αντιςτοιχεί ςτθν Ελλάδα για το ΑΕΠ του 2015 με βάςθ τισ 

εκτιμιςεισ του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Σαμείου (IMF, 2014). 

 

Σχιμα 13. Σχζςθ μικτϊν τακτικϊν αποδοχϊν κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου με το κατά κεφαλιν ΑΕΠ 

24 χωρϊν τθσ Ε.Ε. Για λόγουσ ςφγκριςθσ τα προθγοφμενα μεγζκθ εκφράηονται ωσ ποςοςτό επί του 

μζςου όρου τθσ Ε.Ε. για κάκε μζγεκοσ (μιςκόσ και ΑΕΠ). Οι διακεκομμζνεσ ευκείεσ δθλϊνουν τον 

μζςο όρο του κάκε μεγζκουσ για τισ χϊρεσ αυτζσ. Η Ελλάδα διακρίνεται με κόκκινο χρϊμα για τa ζτοσ 

2014 και με βάςθ τθν εκτίμθςθ του ΔΝΤ για το ζτοσ 2015 (Πθγι: ACO, 2014; Altbach et al., 2012; IMF, 

2014 και World Bank, 2014). 
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6.4 Σφγκριςθ των μιςκών των πανεπιςτθμιακών με το μζςο μιςκό 

εργαηομζνου ςτισ χώρεσ τθσ Ε.Ε.  

Σα υψθλά προςόντα κακϊσ και τα αυξθμζνθσ απαιτιςεων και ευκφνθσ κακικοντα των 

πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν δικαιολογοφν αυξθμζνεσ αποδοχζσ που να ανταποκρίνονται ςε 

αυτά τα χαρακτθριςτικά. Η απόκλιςθ αυτι των μιςκϊν των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν 

από τουσ μιςκοφσ άλλων κατθγοριϊν εργαηομζνων μπορεί να εκφραςτεί με τθ ςφγκριςι 

τουσ με το μζςο μιςκό των εργαηομζνων ςε μια χϊρα. 

Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςφγκριςθσ αυτισ χρθςιμοποιικθκαν τα δεδομζνα που 

διατίκενται από τον διεκνι Οργανιςμό για τθν Οικονομικι υνεργαςία και Ανάπτυξθ, ΟΟΑ 

(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)( OECD, 2014b). H βάςθ 

αυτι δεδομζνων περιζχει ςτοιχεία για το μζςο ετιςιο μιςκό (μικτζσ αποδοχζσ), για 

εργαηόμενουσ με πλιρθ απαςχόλθςθ, που αφορά ςτθ ςυνολικι οικονομία τθσ χϊρασ. Ο 

μζςοσ μιςκόσ προκφπτει από τθ διαίρεςθ των ςυνολικϊν δαπανϊν για μιςκοφσ με το 

ςυνολικό αρικμό των εργαηομζνων τθσ χϊρασ, ςτακμιςμζνο ωσ προσ το μζςο όρο των ωρϊν 

τθσ εβδομαδιαίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ των εργαηομζνων. 

το χιμα 14 παρουςιάηεται θ ςφγκριςθ τθσ αναλογίασ των μικτϊν τακτικϊν αποδοχϊν 

πρωτοβάκμιου κακθγθτι πανεπιςτθμίου προσ το μζςο μιςκό εργαηόμενου τθσ κάκε χϊρασ, 

για 24 χϊρεσ τθσ Ε.Ε. Οι  μιςκοί αφοροφν τθν περίοδο 2007-2012, εκτόσ από τθν Ελλάδα για 

τθν οποία τα ςτοιχεία ιταν διακζςιμα για το 2013. 

 

Σχιμα 14. Σφγκριςθ τθσ αναλογίασ των μικτϊν τακτικϊν αποδοχϊν πρωτοβάκμιου κακθγθτι 

πανεπιςτθμίου προσ το μζςο μιςκό εργαηόμενου τθσ κάκε χϊρασ, για 24 χϊρεσ τθσ Ε.Ε. και για τθν 

περίοδο από 2007-2012.  Οι μιςκοί για τθν Ελλάδα αναφζρονται ςτο ζτοσ 2013. (Πθγι δεδομζνων: 

MORE2, 2012; Altbach et al., 2012; ACO, 2014; UNECE, 2014; OECD, 2014b).  
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Κατά μζςο όρο, οι μιςκοί των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν ςτισ 24 χϊρεσ τθσ Ε.Ε. είναι 

περίπου διπλάςιοι (λόγοσ 2.2) του μζςου μιςκοφ των εργαηομζνων ςτισ χϊρεσ αυτζσ. Αν και 

ςτισ χαμθλζσ κζςεισ τθσ κατάταξθσ εξακολουκοφν και βρίςκονται χϊρεσ τθσ ανατολικισ 

Ευρϊπθσ (Βουλγαρία, Λικουανία, Ρουμανία και Ουγγαρία), εντφπωςθ προκαλεί θ είςοδοσ 

ςτισ κζςεισ αυτζσ χωρϊν όπωσ θ Δανία, Γαλλία, Αυςτρία και Φινλανδία, οι οποίεσ 

προςφζρουν μιςκοφσ ςτθ βακμίδα του κακθγθτι από 1.6 ζωσ 1.8 φορζσ το μζςο μιςκό των 

εργαηομζνων τουσ. Ασ ςθμειωκεί ότι ο μζςοσ μιςκόσ των εργαηομζνων ςτισ χϊρεσ αυτζσ 

είναι από τουσ πιο υψθλοφσ ςτθν Ε.Ε., γεγονόσ που δικαιολογεί αυτι τθ χαμθλι αναλογία. 

τισ υψθλότερεσ κζςεισ τθσ κατάταξθσ, με μιςκοφσ κακθγθτι που κυμαίνονται από 2.6 

ζωσ 3.3 φορζσ το μζςο μιςκό των εργαηομζνων, βρίςκεται πρϊτθ θ Πορτογαλία και 

ακολουκεί θ Ιταλία, Κφπροσ, Ιρλανδία, ουθδία και Μ. Βρετανία, χϊρεσ ςτισ οποίεσ οι μιςκοί 

των πανεπιςτθμιακϊν είναι από τουσ πιο υψθλοφσ ςτθν Ε.Ε., με εξαίρεςθ για μια ακόμθ 

φορά τθν Πορτογαλία, θ οποία κατακτά τθν πρϊτθ κζςθ κυρίωσ λόγω του χαμθλοφ μζςου 

μιςκοφ των εργαηομζνων τθσ ςε ςχζςθ με τουσ μιςκοφσ των πανεπιςτθμιακϊν. 

τθν Ελλάδα θ αναλογία του μιςκοφ κακθγθτι, αν. κακθγθτι και επ. κακθγθτι ςε ςχζςθ 

με το μζςο μικτό μιςκό εργαηομζνων, όπωσ αυτόσ υπολογίηεται από τον ΟΑΑ είναι 2, 1.6 

και 1.3, αντίςτοιχα, τιμζσ που τθν κατατάςςουν λίγο κάτω από το μζςο όρο των 24 χωρϊν 

τθσ Ε.Ε. (2.2, 1.7 και 1.4, αντίςτοιχα). 

6.5 Συγκεντρωτικά χαρακτθριςτικά των μιςκών των πανεπιςτθμιακών ςτισ 

χώρεσ τθσ Ε.Ε.  

Η πιο πρόςφατθ, αναλυτικι και εμπεριςτατωμζνθ ζρευνα για τουσ μιςκοφσ των 

πανεπιςτθμιακϊν ερευνθτϊν ςτθν Ευρϊπθ αλλά και άλλεσ χϊρεσ του κόςμου ζχει 

πραγματοποιθκεί ςτα πλαίςια του ευρωπαϊκοφ ερευνθτικοφ προγράμματοσ MORE2 (Support 

for continued data collection and analysis concerning MObility patterns and career paths of 

REsearchers) ςτα πλαίςια του οποίου πραγματοποιικθκε μιασ μεγάλθσ κλίμακασ ζρευνα για 

τα χαρακτθριςτικά τθσ καριζρασ και τθσ κινθτικότθτασ των ευρωπαίων πανεπιςτθμιακϊν 

ερευνθτϊν- κακθγθτϊν (MORE2, 2012) 

Η ζκκεςθ αυτι παρζχει μια λεπτομερειακι περιγραφι και ανάλυςθ των αμοιβϊν των 

ερευνθτϊν-κακθγθτϊν ςε πανεπιςτιμια ςε χϊρεσ τθσ Ε.Ε. αλλά και εκτόσ αυτισ. Σα 

δεδομζνα τθσ ζρευνασ ςυλλζχκθκαν μζςω τριϊν ερευνϊν που διεξιχκθςαν από ζνα 

εκτεταμζνο δίκτυο ειδικϊν ςε κάκε χϊρα. 

Οι κφριοι δείκτεσ αμοιβϊν που υπολογίςτθκαν (μιςκοί και βακμόσ αυτονομίασ των 

πανεπιςτθμίων ςτθ λιψθ αποφάςεων επί των μιςκολογικϊν κεμάτων) ςυγκρίκθκαν με τθ 

μζςθ τιμι τουσ ςτθν Ε.Ε. και τισ ΗΠΑ. Σα αποτελζςματα παρουςιάηονται ςυνοπτικά με τθ 

μορφι διαγραμμάτων ενδεικτικά για κάποιεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. ςτο χιμα 15. 

Η απόςταςθ τθσ γραμμισ από το κζντρο του διαγράμματοσ αποτελεί μζτρο τθσ επίδοςθσ 

τθσ χϊρασ ςτουσ αντίςτοιχουσ δείκτεσ. Σζςςερεισ ακτίνεσ του διαγράμματοσ αντιςτοιχοφν 
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ςτο φψοσ του μιςκοφ για τζςςερα ςτάδια εξζλιξθσ των ερευνθτϊν-κακθγθτϊν (R1-R4), μια 

ακτίνα ςτθν αμοιβι των υποψθφίων διδακτόρων, όλα εκφραηόμενα ωσ ποςοςτό ςε ςχζςθ με 

τθν καλφτερα αμειβόμενθ χϊρα.  

Σα τζςςερα ςτάδια εξζλιξθσ των ερευνθτϊν-κακθγθτϊν των πανεπιςτθμίων που 

εξετάςτθκαν ςτθν ζρευνα είναι: 

R1: Πρϊτο ςτάδιο ερευνθτι (μζχρι το επίπεδο του διδάκτορα), 

R2: Αναγνωριςμζνοσ ερευνθτισ (Διδάκτορεσ οι οποίοι δεν είναι ακόμθ πλιρωσ 

ανεξάρτθτοι), 

R3: Κακιερωμζνοι ερευνθτζσ (ερευνθτζσ που ζχουν αναπτφξει ζνα επίπεδο ανεξαρτθςίασ) 

R4: Ερευνθτζσ που θγοφνται ςτο πεδίο τθσ ζρευνά τουσ. 

Η ακτίνα «Μονιμότθτα» του διαγράμματοσ παρουςιάηει το επίπεδο καριζρασ (R1-R4) το 

οποίο παρζχει μόνιμθ ςχζςθ εργαςίασ, με τθν ανϊτερθ βακμίδα εξζλιξθσ R4 να αντιςτοιχεί 

ςτο κζντρο του διαγράμματοσ και τθν χαμθλότερθ βακμίδα R1 ςτθν εξωτερικι περιφζρεια 

του διαγράμματοσ. 

Οι υπόλοιπεσ τρεισ ακτίνεσ, «Αφξθςθ μιςκοφ», «Μιςκόσ διοριςμοφ» και «Ελάχιςτοσ  

μιςκόσ» παρουςιάηουν το επίπεδο αυτονομίασ των πανεπιςτθμίων ςτθ λιψθ αποφάςεων ςε 

κζματα μιςκϊν. Οι δείκτεσ αυτοί διατάςςονται ςε μια κλίμακα τεςςάρων επιπζδων: (1) 

Εκνικι, (2) Περιφερειακι, (3) υλλογικζσ ςυμβάςεισ, (4) Πανεπιςτιμιο, και (5) Προςωπικι 

διαπραγμάτευςθ. Κάκε δείκτθσ κατατάςςεται ςτο επίπεδο τθσ καριζρασ ςτο οποίο ο 

ερευνθτισ αποκτά μόνιμθ ςχζςθ με το πανεπιςτιμιο. Όςο πιο κοντά είναι θ γραμμι ςτθν 

εξωτερικι περιφζρεια του διαγράμματοσ, τόςο μεγαλφτερθ αυτονομία ζχουν τα 

πανεπιςτιμια ςτον κακοριςμό τθσ αμοιβισ και των όρων πρόςλθψθσ του προςωπικοφ τουσ. 

Η γενικι ςφγκριςθ των χαρακτθριςτικϊν των μιςκϊν ςτα πανεπιςτιμια τθσ Ευρϊπθσ 

(κόκκινθ καμπφλθ) και των ΗΠΑ (πράςινθ καμπφλθ) αναδεικνφει τισ ςθμαντικζσ διαφορζσ 

που υπάρχουν ςτα φψθ των μιςκϊν. υγκεκριμζνα, οι αμοιβζσ των κακθγθτϊν ςτα 

πανεπιςτιμια των ΗΠΑ, υπερζχουν ςθμαντικά αυτϊν των ευρωπαίων ςυναδζλφων τουσ, 

ιδιαίτερα ςτισ υψθλζσ βακμίδεσ. Αντικζτωσ, δεν παρατθροφνται αξιόλογεσ διαφορζσ ςτθν 

αυτονομία των πανεπιςτθμίων ςτον κακοριςμό των μιςκϊν και ςτθ μονιμότθτα. 

Η Ελλάδα υπολείπεται του μζςου όρου τθσ Ε.Ε. ςτο ςφνολο ςχεδόν των δεικτϊν. Σο φψοσ 

των μιςκϊν των πανεπιςτθμιακϊν ςτθν Ελλάδα είναι μικρότερο κατά του μζςου όρου τθσ 

Ε.Ε., ενϊ τα επίπεδα αμοιβϊν υποψθφίων διδακτόρων και διδακτόρων είναι πολφ χαμθλά. Η 

Ελλάδα υπολείπεται ςαφϊσ ςτο επίπεδο αυτονομίασ των ιδρυμάτων τθσ ςε κζματα 

μιςκοδοςίασ και ςχζςεων εργαςίασ. 

Η Κφπροσ είναι θ χϊρα τθσ Ε.Ε. που προςφζρει τουσ μεγαλφτερουσ μιςκοφσ ςτουσ 

πανεπιςτθμιακοφσ κακθγθτζσ, λαμβάνοντασ υπόψθ το κόςτοσ ηωισ. Σα επίπεδα αυτονομίασ 

των πανεπιςτθμίων τθσ όμωσ είναι παρόμοια με αυτά τθσ Ελλάδασ. Σα πανεπιςτιμια ςτθ 

Βουλγαρία παρζχουν τουσ χαμθλότερουσ μιςκοφσ ςτθν Ε.Ε., τα επίπεδα αυτονομίασ τουσ 

όμωσ είναι αρκετά υψθλά. 
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Σχιμα 15. Γραφικι απεικόνιςθ του βακμοφ αυτονομίασ (1) ςτον κακοριςμό των μιςκϊν, τθσ 
δυνατότθτα μονιμότθτασ (2) και του επιπζδου μιςκϊν ςε τζςςερεισ φάςεισ εξζλιξθσ ενόσ ερευνθτι-
κακθγθτι πανεπιςτθμίου (R1-R4), χωρϊν ΕΕ    , μζςου όρου ΕΕ    και ΗΠΑ    , (Πθγι: MORE2, 2012). 
(1) Βακμόσ αυτονομίασ: «Αφξθςθ μιςκοφ», «Μιςκόσ διοριςμοφ», «Ελάχιςτοσ μιςκόσ» με βάςθ τθν ερϊτθςθ 

«Παρακαλϊ υποδείξτε το επίπεδο ςτο οποίο κακορίηονται τα προθγοφμενα».  Επίπεδα: (1) Εκνικό, (2) 
Περιφερειακό, (3) Συλλογικζσ ςυμβάςεισ, (4) Πανεπιςτιμιο, (5) Προςωπικι διαπραγμάτευςθ. Στο διάγραμμα θ 
μζγιςτθ τιμι είναι 5.  

(2) Η «Μονιμότθτα» δείχνει το επίπεδο καριζρασ (R1-R4) το οποίο παρζχει μόνιμθ ςχζςθ εργαςίασ. Στο 
διάγραμμα θ μζγιςτθ τιμι είναι R1.  

(3) Μιςκοί: «Αμοιβι ΥΔ» και «Μιςκοί R1-R4» εκφραηόμενα ωσ ποςοςτό ςε ςχζςθ με τθν καλφτερα αμειβόμενθ 
χϊρα. Στο διάγραμμα ελάχιςτθ τιμι = 0, μζγιςτθ τιμι = 100%. 



Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα 

 

Χαράλαμποσ Φείδασ –Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ 
29 

 

 

 

 
Σχιμα 15. Συνζχεια. 



Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα 

 

Χαράλαμποσ Φείδασ –Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ 
30 

 

6.6 Σφγκριςθ των μιςκών των πανεπιςτθμιακών με άλλεσ κατθγορίεσ 

δθμοςίων λειτουργών ςε χώρεσ τθσ Ε.Ε. 

Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν τα ςυγκριτικά ςτοιχεία των μθνιαίων αποδοχών 

των πανεπιςτθμιακών ςε ςχζςθ με αυτζσ επαγγελματικϊν ομάδων αντίςτοιχων προςόντων 

και ιδιαιτερότθτασ, όπωσ των δικαςτικών, ςτισ χώρεσ τθσ Ε.Ε. Διακζςιμα δεδομζνα για τουσ 

μιςκοφσ των δικαςτικϊν υπάρχουν μόνο για το 2010 ςε ςχετικι ζκκεςθ του υμβουλίου τθσ 

Ευρϊπθσ (υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, 2010). Η ςφγκριςθ των αποδοχϊν των Πανεπιςτθμιακϊν 

με αυτζσ των Δικαςτϊν ςε διάφορεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. απαιτεί κάποιεσ παραδοχζσ, όπωσ 

ανάλογθ βακμίδα/βακμό και προχπθρεςία, οι οποίεσ ειςάγουν αρκετζσ δυςκολίεσ ςτθ 

διαδικαςία ςφγκριςθσ των αποδοχϊν δυο κλάδων με διαφορετικά χαρακτθριςτικά και 

εξζλιξθ. 

Με βάςθ τα διακζςιμα ςτοιχεία, επιλζχκθκε θ ςφγκριςθ των αποδοχϊν που λαμβάνουν οι 

μεγαλφτερεσ βακμίδεσ των δυο κλάδων, κατά τθ φάςθ τθσ εξόδου από τθν υπθρεςία. 

Θεωρικθκε ότι το κριτιριο αυτό πλθροφται για τθ βακμίδα του Κακθγθτι και του Δικαςτι 

Ανϊτατου Δικαςτθρίου, κατά τθ ςτιγμι τθσ αφυπθρζτθςθσ. τθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ 

χρθςιμοποιικθκαν οι αποδοχζσ του Γενικοφ Επιτρόπου, ο οποίοσ αποτελεί τον τελευταίο 

βακμό ςτθν ιεραρχία των δικαςτικϊν, και του Κακθγθτι πανεπιςτθμίου, κεωρϊντασ ωσ ζτοσ 

εξόδου το τριακοςτό ζτοσ προχπθρεςίασ.   

Μιςκολογικά δεδομζνα για τουσ δικαςτικοφσ ςτθ φάςθ εξόδου από τθν υπθρεςία 

υπάρχουν ςτθν ζκκεςθ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για 20 χϊρεσ τθσ Ε.Ε για το 2010 

(υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, 2010). Δεδομζνα για το μζγιςτο μιςκό ενόσ κακθγθτι, τον οποίο 

κεωροφμε ότι λαμβάνει κατά τθ ςτιγμι τθσ αφυπθρζτθςθσ, χρθςιμοποιικθκαν τα διακζςιμα 

μιςκολογικά δεδομζνα για τισ 24 χϊρεσ τθσ Ε.Ε. (ACO, 2014: Altbach et al., 2012), για τθν 

περίοδο 2007-2013. 

το χιμα 16 ςυγκρίνεται θ αναλογία των μθνιαίων μικτϊν αποδοχϊν Πανεπιςτθμιακϊν 

Κακθγθτϊν – Δικαςτϊν (χιμα 16). H Ελλάδα βρίςκεται ςτισ χαμθλότερεσ κζςεισ τθσ 

κατάταξθσ, μόλισ μια κζςθ πάνω από τθν ουραγό Γερμανία. Είναι φανερό ότι ςτισ μεγάλεσ 

αυτζσ βακμίδεσ, οι τακτικζσ αποδοχζσ των Ελλινων πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν 

υπολείπονται ςθμαντικά αυτϊν των ανϊτατων δικαςτϊν, με μια αναλογία που αντιςτοιχεί 

μόλισ ςτο 37.% των αποδοχϊν των δικαςτϊν, θ οποία είναι ςαφϊσ χαμθλότερθ από τθ μζςθ 

τιμι (56%) τθσ αντίςτοιχθσ αναλογίασ για τισ 20 αυτζσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε., τοποκετϊντασ τθν 

Ελλάδα ςε μια από τισ χαμθλότερεσ κζςεισ ςτθν μεταξφ τουσ ςειρά κατάταξθσ. Η αναλογία 

αυτι είναι μικρότερθ μόνο ςτθ Μ. Βρετανία (33%), χϊρα ςτθν οποία οι μιςκοί των 

δικαςτικϊν είναι ιδιαίτερα υψθλοί. 

ε τζςςερεισ χϊρεσ (Γερμανία, ουθδία, λοβενία και Ολλανδία) θ αναλογία είναι 

μεγαλφτερθ του 0.8, με τθ Γερμανία να ζχει ουςιαςτικά εξιςϊςει τισ αποδοχζσ των δυο 

επαγγελματικϊν ομάδων, τουλάχιςτον ςτθν υψθλότερθ βακμίδα. 
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Σχιμα 16. Αναλογία μικτϊν μθνιαίων τακτικϊν αποδοχϊν Πανεπιςτθμιακϊν Κακθγθτϊν – Δικαςτϊν 
ςε 20 χϊρεσ τθσ Ε.Ε.. Οι τακτικζσ αποδοχζσ αντιςτοιχοφν ςτθ βακμίδα του Κακθγθτι  για τθν περίοδο 
2007-2013 και του Δικαςτι Ανϊτατου Δικαςτθρίου για το 2010 κατά τθ ςτιγμι τθσ αφυπθρζτθςθσ. Για 
τθν Ελλάδα οι αποδοχζσ αντιςτοιχοφν ςτο 2014 για τισ αποδοχζσ του Γενικοφ Επιτρόπου και του 
Κακθγθτι πανεπιςτθμίου (Πθγζσ: Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, 2010; ACO, 2014; Altbach et al., 2012). 

 

7. Πρόςκετεσ αμοιβζσ 

Οι πανεπιςτθμιακοί πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 23 του Ν.4009/2011 

μποροφν να λαμβάνουν πρόςκετεσ αμοιβζσ (ερευνθτικά ζργα, ελευκζριο επάγγελμα, 

ςυγγραφικά δικαιϊματα, κλινικό ζργο και εφθμερίεσ κλπ). 

Οι αμοιβζσ που προκφπτουν από χρθματοδοτοφμενα ερευνθτικά προγράμματα 

αποτελοφν πρόςκετεσ αμοιβζσ οι οποίεσ ςφμφωνα με το ςφνταγμα (άρκρο 104, παράγραφο 

2) δεν μποροφν να υπερβαίνουν το 100% των μθνιαίων τακτικϊν αποδοχϊν τθσ οργανικισ 

τουσ κζςθσ, ενϊ παράλλθλα το άκροιςμα των τακτικϊν και πρόςκετων αποδοχϊν δεν κα 

πρζπει να υπερβαίνει το ςφνολο των μθνιαίων τακτικϊν αποδοχϊν του Προζδρου του 

Αρείου Πάγου ι του Γενικοφ Γραμματζα Τπουργείου, ανάλογα με τθν χρθματοδοτοφςα πθγι 

των ερευνθτικϊν προγραμμάτων (Ν. 3833/2010 και 3848/2010).  

Ειδικά για προγράμματα ΕΠΑ θ υπερωριακι ι πρόςκετθ απαςχόλθςθ δεν μπορεί να 

υπερβαίνει ζνα πλαφόν το οποίο με τθν πρόςφατθ τροποποίθςθ τθσ ΤΠΑΤΔ για 

ςυγχρθματοδοτοφμενα ΕΠΑ (ΦΕΚ 292/Βϋ/13.02.2013) μειϊκθκε ςθμαντικά ςτισ δζκα (10) 

ϊρεσ τθν εβδομάδα και τισ τρεισ (3) ϊρεσ θμερθςίωσ. Η μείωςθ αυτι περιορίηει ακόμθ 
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Αναλογία μιςκών Κακθγθτι - Ανώτ. Δικαςτι ςτθν Ε.Ε. 
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περιςςότερο το φψοσ των αμοιβϊν των πανεπιςτθμιακϊν από ερευνθτικά προγράμματα 

μειϊνοντασ ζτςι περαιτζρω το διακζςιμό τουσ ειςόδθμα. Θα πρζπει βζβαια να ςθμειωκεί ότι 

θ ςυμμετοχι των πανεπιςτθμιακϊν ςε ερευνθτικά προγράμματα γίνεται ςε ζνα κακαρά 

ανταγωνιςτικό πλαίςιο, με διαδικαςίεσ υποβολισ προτάςεων και αξιολόγθςισ τουσ, ενϊ 

μόνο ζνα μικρό ποςοςτό τουσ τελικά ςυμμετζχει και αμείβεται από αυτά.   

7.1 Ερευνθτικά προγράμματα 

Οι πανεπιςτθμιακοί ζχουν δυνατότθτα πρόςκετων αμοιβϊν από χρθματοδοτοφμενα 

ερευνθτικά προγράμματα με ανϊτατο όμωσ όριο που κακορίηεται από το ςφνταγμα και τουσ 

νόμουσ (βλ. παραπάνω). Αν και υπάρχει δυνατότθτα αμοιβϊν από ςυμμετοχι των 

πανεπιςτθμιακϊν ςε ευρωπαϊκά ερευνθτικά προγράμματα, ουςιαςτικά αυτι είναι είτε 

περιοριςμζνθ είτε μθδενικι κακϊσ θ ςυμμετοχι αυτι ςυνικωσ χρθςιμοποιείται για τθν 

κάλυψθ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ του ιδρφματοσ ςτο ερευνθτικό πρόγραμμα.  

Δυνατότθτα πρόςκετων αμοιβϊν υπάρχει κυρίωσ ςε προγράμματα τα οποία 

ςυγχρθματοδοτοφνται από εκνικοφσ ι ιδιωτικοφσ πόρουσ. Η υποχρθματοδότθςθ τθσ 

ζρευνασ ςτθν Ελλάδα, όμωσ, ςε ςυνδυαςμό με τουσ περιοριςμοφσ που επιβάλουν οι 

διαχειριςτικζσ αρχζσ των εκνικϊν ερευνθτικϊν προγραμμάτων, ςυμβάλει με άμεςο αλλά και 

ζμμεςο τρόπο, μεταξφ άλλων και ςτθ μείωςθ του ειςοδιματοσ των πανεπιςτθμιακϊν. 

Άμεςα, περιορίηοντασ τθ δυνατότθτα αλλά και το φψοσ των αμοιβϊν από ερευνθτικά 

προγράμματα και ζμμεςα κακϊσ οι πανεπιςτθμιακοί αναγκάηονται να καλφψουν με δικοφσ 

τουσ πόρουσ  δαπάνεσ για τθ ςυμμετοχι ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια και προμικεια 

αναλωςίμων οι οποίεσ ςυνικωσ καλφπτονται ςτα πλαίςια ενόσ ερευνθτικοφ προγράμματοσ. 

Η υποχρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ ςτθν Ελλάδα, αναδεικνφεται ςυγκρίνοντασ τισ εκνικζσ 

δαπάνεσ για τθν ζρευνα, ωσ ποςοςτό του προχπολογιςμοφ του κράτουσ, με τισ δαπάνεσ των 

άλλων κρατϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (χιμα 17). Η Ελλάδα, για το 2012, κατατάςςεται ςτισ 

χϊρεσ με τισ λιγότερεσ επενδφςεισ ςτθν ζρευνα, καταλαμβάνοντασ τθν πζμπτθ χαμθλότερθ 

κζςθ (0.71%), πολφ κάτω από το μζςο όρο για τθν Ε.Ε. (1.42%) με μόνο τθ Λετονία, 

Ρουμανία, Μάλτα και Βουλγαρία να κάνουν μικρότερεσ δαπάνεσ για τθν ζρευνα. Ενδιαφζρον 

παρουςιάηει το μεγάλο ποςοςτό (2%) του προχπολογιςμοφ που αφιερϊνει μια άλλθ χϊρα 

του νότου με αντίςτοιχα οικονομικά προβλιματα, αυτι τθσ Πορτογαλίασ. Παρά τθν 

υποχρθματοδότθςθ, ο δείκτθσ απιχθςθσ του ερευνθτικοφ προϊόντοσ όπωσ αυτόσ εκφράηεται 

από τισ αναφορζσ ςτισ δθμοςιεφςεισ ελλθνικϊν φορζων ζρευνασ και τεχνολογίασ, κυμαίνεται 

ςτο 90% του κοινοτικοφ μζςου όρου (http://report03.metrics.ekt.gr/). Αυτό ςθμαίνει ότι το 

κόςτοσ τθσ ερευνθτικισ παραγωγισ ςτθν Ελλάδα, είναι πολφ χαμθλό (το δεφτερο 

χαμθλότερο ςτθν Ε.E.) 
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Σχιμα 17. Εκνικζσ δαπάνεσ για τθν ζρευνα, ωσ ποςοςτό του προχπολογιςμοφ του κράτουσ, ςε ςχζςθ 
με τισ δαπάνεσ των άλλων κρατϊν τθσ Ε.Ε. για το 2012 (Πθγι: EUROSTAT, 2014).  
 

 

Οι δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ από ερευνθτικά προγράμματα διαφοροποιοφνται 

ςθμαντικά με το επιςτθμονικό πεδίο του πανεπιςτθμιακοφ, με τισ ανκρωπιςτικζσ και 

κοινωνικζσ επιςτιμεσ να ζχουν λιγότερεσ ευκαιρίεσ πρόςβαςθσ ςε ερευνθτικά κονδφλια ςε 

ςχζςθ με τισ τεχνολογικζσ και κετικζσ επιςτιμεσ. Ενδεικτικά, ςτο χιμα 18 παρουςιάηεται το 

φψοσ χρθματοδότθςθσ ερευνθτικϊν προγραμμάτων ανά ςχολι και ανά άτομο και ςχολι για 

το ΑΠΘ, τθν περίοδο 2012-2013, ςτο οποίο αναδεικνφεται θ υπεροχι των πολυτεχνικϊν, 

κετικϊν και ιατρικϊν αλλά και γεωπονικϊν ςχολϊν ζναντι των ανκρωπιςτικϊν, κοινωνικϊν 

κα. ςχολϊν ςτθ δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ τθσ ζρευνασ. 
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(α) 

 
(β) 

Σχιμα 18. Φψοσ χρθματοδότθςθσ ερευνθτικϊν προγραμμάτων (α) ανά ςχολι και (β) ανά άτομο και 

ςχολι για το ΑΠΘ τθν περίοδο 2012-2013 (Πθγι: Επιτροπι Ερευνϊν ΑΠΘ, 2014). 

  

7.2 Παράλλθλθ απαςχόλθςθ 

Πρόςκετεσ αμοιβζσ μποροφν να λαμβάνουν τα μζλθ ΔΕΠ πλιρουσ απαςχόλθςθσ 

αςκϊντασ ελεφκερο επάγγελμα. φμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 2 § 2 περ. η' του Ν. 

2530/1997 ορίςκθκε ότι τα μζλθ ΔΕΠ πλιρουσ απαςχόλθςθσ «δφνανται να αςκοφν 

ελευκζριο επάγγελμα εφόςον θ εξωπανεπιςτθμιακι τουσ απαςχόλθςθ δεν υπερβαίνει τισ 

οκτϊ ϊρεσ εβδομαδιαίωσ (κατανεμθμζνεσ ςε δφο θμζρεσ κατ' ανϊτατο όριο)». Οι αμοιβζσ 

από τθν άςκθςθ του ελευκερίου επαγγζλματοσ ειςπράττονται υποχρεωτικϊσ μζςω του 

Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ (ΕΛΚΕ) ο οποίοσ αναλαμβάνει να παρακρατά το 
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30% των ακακαρίςτων αμοιβϊν (ΚΤΑ ΙΒ/10900/18-12-1997). Σο ποςοςτό αυτό μειϊκθκε ςτο 

15%,επι των ακακαρίςτων, με τον Ν.2817/2000 (άρκρο 15, παρ.1), ςτο 10% με τον Ν. 

4009/2011 (άρκρο 59 παρ.ςτ) και πρόςφατα ςτο 7% επί του ετιςιου κακαροφ ειςοδιματοσ 

των κακθγθτϊν που πθγάηει από τθν άςκθςθ ελευκζριου επαγγζλματοσ ι κάκε είδουσ ζργου  

με τον νόμο Ν 4283/2014. Ο πρόςφατοσ Ν. 4009/11 επιτρζπει τθν άςκθςθ ελεφκερου 

επαγγζλματοσ ςε όλα τα μζλθ ΔΕΠ πλιρουσ απαςχόλθςθσ φςτερα από ενθμζρωςθ του 

Κοςμιτορα τθσ ςχολισ ςτθν οποία ανικουν, χωρίσ να αναιρεί καμία από τισ προθγοφμενεσ 

διατάξεισ οι οποίεσ πρζπει να ιςχφουν. Σζλοσ, ο Ν. 4025/11 του Τπουργείου Τγείασ, επιτρζπει 

ςτα μζλθ ΔΕΠ τθσ Ιατρικισ, εφόςον εκπλθρϊνουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςτισ Κλινικζσ των 

Νοςοκομείων που είναι ενταγμζνοι, να διατθροφν ιδιωτικό ιατρείο.  

Πρόςκετεσ αμοιβζσ από άςκθςθ ελεφκερου επαγγζλματοσ μποροφν να λαμβάνουν μζλθ 

ΔΕΠ Ιατροί, Μθχανικοί και Νομικοί. φμφωνα με διακζςιμα ςτοιχεία από το ΕΚΠΑ, τα οποία 

κατατζκθκαν ςε προςφυγι ςτο τΕ για τθ ςυνταγματικότθτα των διατάξεων του νόμου που 

αφορά ςτισ περικοπζσ του μιςκολογίου των πανεπιςτθμιακϊν, το 81% των μελϊν ΔΕΠ δεν 

ζχει παράλλθλθ απαςχόλθςθ και ςυνεπϊσ ο πανεπιςτθμιακόσ μιςκόσ αποτελεί το μοναδικό 

μζςο βιοποριςμοφ και ανταπόκριςθσ ςτα πανεπιςτθμιακά κακικοντα. Αν και δεν υπάρχουν 

ζγκυρα ςτοιχεία για τον αρικμό των πανεπιςτθμιακϊν που αςκοφν ελεφκερο επάγγελμα, με 

βάςθ και μόνο το ευρφ φάςμα γνωςτικϊν αντικειμζνων που κεραπεφονται ςτα ελλθνικά 

πανεπιςτιμια, προκφπτει ότι θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν 

δεν λαμβάνει πρόςκετεσ αμοιβζσ από τθν άςκθςθ ελεφκερου επαγγζλματοσ. 

8. Υποχρθματοδότθςθ των Πανεπιςτθμίων 

τθ μείωςθ των τακτικϊν αποδοχϊν των πανεπιςτθμιακϊν κα πρζπει να λαμβάνεται 

υπόψθ και θ γενικότερθ μείωςθ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ για τον πανεπιςτθμιακό 

τομζα, θ οποία αγγίηει το 37% για το διάςτθμα 2010-13 (χιμα 19) και ιδιαίτερα τθσ 

χρθματοδότθςθσ των πανεπιςτθμίων, θ οποία ςε πολλά ιδρφματα ξεπερνά το 50% ςε ςχζςθ 

με το 2009. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςθμαντικι μείωςθ ςτουσ προχπολογιςμοφσ των 

πανεπιςτθμίων  για το 2015, θ ςυνολικι μείωςθ για το διάςτθμα 2009-2015 ξεπερνά το 60% 

(62.7% για το ΑΠΘ και 75% για το ΕΚΠΑ). Η υποχρθματοδότθςθ των πανεπιςτθμίων μειϊνει 

ζμμεςα τισ αποδοχζσ των πανεπιςτθμιακϊν κακϊσ αναγκάηονται να καλφψουν με δικοφσ 

τουσ πόρουσ δαπάνεσ αναγκαίεσ για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, όπωσ θ οικονομικι 

αποηθμίωςθ για τθ ςυμμετοχι ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια, προμικεια αναλωςίμων για 

διδαςκαλία και ζρευνα κ.α. 
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Σχιμα 19. Χρονικι εξζλιξθ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ που αφορά ςτον πανεπιςτθμιακό τομζα 
(Πθγι: Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων). 

το χιμα 20 παρουςιάηονται οι δαπάνεσ για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ για το ζτοσ 

2012 ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ, για τισ χϊρεσ ςτισ οποίεσ υπιρχαν διακζςιμα ςτοιχεία. Η Ελλάδα, 

όςον αφορά ςτισ δθμόςιεσ δαπάνεσ για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, κατατάςςεται τζταρτθ 

από το τζλοσ, ςε ςαφϊσ κατϊτερθ κζςθ κατάταξθσ ςε ςχζςθ με το ζτοσ 2011, όταν βριςκόταν 

ςτθ όγδοθ κζςθ από το τζλοσ. Αν λθφκεί υπόψθ θ νζα μείωςθ των δαπανϊν για τθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ που ζγινε κατά το 2013 (χιμα 19), θ κζςθ τθσ Ελλάδασ ςτθν 

κατάταξθ μεταξφ των χωρϊν τθσ Ε.Ε. αναμζνεται να είναι χειρότερθ από αυτι του 2012 

(τζταρτθ από το τζλοσ). Επιςθμαίνεται ότι χϊρεσ με μικρότερο κατά κεφαλι ΑΕΠ, όπωσ 

Βουλγαρία, Σςεχία, Λετονία Πολωνία κ.α δαπανοφν μεγαλφτερο μζροσ του ΑΕΠ τουσ για τθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

 

Σχιμα 20. Δαπάνεσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (% του ΑΕΠ) για χϊρεσ τθσ 
Ε.Ε με διακζςιμα ςτοιχεία για το 2012 (Πθγι: Κακ. Παναγιϊτθσ Πετράκθσ, 
http://blogs.in.gr/blogger/post/?aid=1231267597).  
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9. Συμπεράςματα 

τθν παροφςα ζκκεςθ αναλφκθκαν τα χαρακτθριςτικά του ειδικοφ μιςκολογίου των 

πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν ςτθν Ελλάδα αλλά και θ εν γζνει δυνατότθτα πρόςκετων 

αποδοχϊν από άλλεσ πθγζσ. Ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ ζρευνασ είναι θ ανάλυςθ και παροχι όλων 

εκείνων των ςτοιχείων που απαιτοφνται για τθ διαμόρφωςθ μιασ πλιρουσ, αναλυτικισ και 

εμπεριςτατωμζνθσ εικόνασ για τθ μιςκολογικι κατάςταςθ των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου 

ςτθν Ελλάδα. Για το ςκοπό αυτό κεωρικθκε απαραίτθτθ θ ςφγκριςθ με άλλεσ κατθγορίεσ 

δθμοςίων λειτουργϊν και υπαλλιλων ςτθν Ελλάδα αλλά και πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν 

ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ λαμβάνοντασ υπόψθ το κόςτοσ ηωισ και το βιοτικό επίπεδο τθσ 

κάκε χϊρασ. Παράλλθλα, διερευνικθκε θ δυνατότθτα πρόςκετων αμοιβϊν και ο βακμόσ 

ςτον οποίο αυτζσ μποροφν να αυξιςουν το διακζςιμο ειςόδθμα των πανεπιςτθμιακϊν 

κακθγθτϊν.  

Η ζρευνα ανζδειξε τα ιδιαίτερα χαμθλά επίπεδα των μιςκϊν των πανεπιςτθμιακϊν 

κακθγθτϊν τα οποία βρίςκονται κάτω από το ελάχιςτο φψοσ αποδοχϊν που απαιτείται για 

να είναι ςε κζςθ να επιτελοφν τα αυξθμζνθσ απαιτιςεων και ευκφνθσ κακικοντά τουσ, 

διαςφαλίηοντασ παράλλθλα τθν αναγκαία οικονομικι αςφάλεια και ανεξαρτθςία και 

αποτρζποντασ τθ διαρροι επιςτθμονικοφ δυναμικοφ ςτο εξωτερικό. Η ςφγκριςθ των 

τακτικϊν αποδοχϊν των Ελλινων πανεπιςτθμιακϊν με αυτζσ των άλλων χωρϊν τθσ Ε.Ε. 

τοποκετεί τθν Ελλάδα ςε μια από τισ χαμθλότερεσ κζςεισ, ουςιαςτικά ςτθν τελευταία κζςθ 

μεταξφ των χωρϊν τθσ δυτικισ Ευρϊπθσ και λίγο πάνω από τισ χϊρεσ τισ ανατολικισ 

Ευρϊπθσ. 

Οι ιςχφοντεσ ςιμερα ιδιαίτερα χαμθλοί μιςκοί των Πανεπιςτθμιακϊν Κακθγθτϊν δεν 

ςυνάδουν με τα αυξθμζνα ειδικά προςόντα και κακικοντα, το κφροσ και τον κοινωνικό ρόλο 

του λειτουργιματοσ και του ζργου που καλοφνται να επιτελζςουν ςτθν ελλθνικι κοινωνία 

ωσ ακαδθμαϊκοί δάςκαλοι. τθ διαμόρφωςθ τθσ κατάςταςθσ αυτισ ςυνζβαλαν τζςςερεισ 

παράγοντεσ:  

1. Μζχρι το 2007 υπιρχε αντιςτοιχία του ειδικοφ μιςκολογίου των πανεπιςτθμιακϊν με τα 

ειδικά μιςκολόγια των άλλων λειτουργϊν του δθμοςίου (δικαςτικϊν, ιατρϊν ΕΤ), τα 

οποία τθ διετία 2008-9  αναβακμίςτθκαν ςθμαντικά με αυξιςεισ από 13% ζωσ 83%, εν 

αντικζςει με τουσ μιςκοφσ των πανεπιςτθμιακϊν οι οποίοι ουςιαςτικά ςτο ίδιο 

διάςτθμα ζμειναν κακθλωμζνοι με αυξιςεισ ςτα όρια του πλθκωριςμοφ (4% τθ διετία). 

Η διετία αυτι αποτζλεςε ζνα ςθμείο καμπισ για το μιςκολόγιο των πανεπιςτθμιακϊν 

κακθγθτϊν, το οποίο οδθγικθκε ςε ςθμαντικι υποβάκμιςθ ζναντι των άλλων ειδικϊν 

μιςκολογίων με τον αποκλειςμό του από τισ αυξιςεισ που δόκθκαν ςτα άλλα ειδικά 

μιςκολόγια και τθ ςυνεπαγόμενθ απϊλεια τθσ πάγιασ αντιςτοιχίασ μεταξφ τουσ. 

2. Το δθμοςιονομικό πρόβλθμα τθσ χϊρασ υπιρξε θ αφορμι για τθν επιβολι διαδοχικϊν, 

αβάςιμων οριηόντιων περικοπϊν ςτισ αποδοχζσ των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν, χωρίσ 

ςαφι κριτιρια και αίςκθμα δικαίου, οι οποίεσ κατά τθν περίοδο 2010-13 κυμάνκθκαν 
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περίπου από 30% ζωσ 40%. ε μια περίοδο μθ διαπραγματεφςιμων περικοπϊν για όλεσ 

ςχεδόν τισ κοινωνικζσ ομάδεσ, εν μζςω κλίματοσ απειλϊν γενικισ δθμοςιονομικισ 

κατάρρευςθσ αλλά και υποβάκμιςθσ τθσ εικόνασ των Πανεπιςτθμίων ςτθν κοινωνία, ο 

κλάδοσ των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν υπζςτθ ςθμαντικζσ οριηόντιεσ μιςκολογικζσ 

περικοπζσ χωρίσ να λθφκοφν υπόψθ τα αυξθμζνα προςόντα, τα ειδικά κακικοντα, ο 

κοινωνικόσ ρόλοσ του κακϊσ και θ άνιςθ αντιμετϊπιςθ του μιςκολογίου του τα 

προθγοφμενα ζτθ ςε ςχζςθ με τα άλλα ειδικά μιςκολόγια των δθμόςιων λειτουργϊν.  

3. Η λανκαςμζνθ εικόνα για τθ δυνατότθτα πρόςκετων αμοιβϊν από άλλεσ πθγζσ. Σο 

μεγαλφτερο ποςοςτό των πανεπιςτθμιακϊν (70-80%), κυρίωσ λόγω ειδικότθτασ, δεν ζχει 

τθ δυνατότθτα άντλθςθσ ειςοδθμάτων από άςκθςθ ελευκζριου επαγγζλματοσ ενϊ θ 

δυνατότθτα πρόςκετων αμοιβϊν από ςυμμετοχι ςε χρθματοδοτοφμενα ερευνθτικά 

προγράμματα είναι περιοριςμζνθ και ιδιαίτερα ανταγωνιςτικι κυρίωσ λόγω των 

ιδιαίτερα χαμθλϊν εκνικϊν δαπανϊν για τθν ζρευνα και των περιοριςμϊν που κζτει θ 

«ίδια ςυμμετοχι» ςτα ευρωπαϊκά χρθματοδοτοφμενα προγράμματα. 

4. Υποχρθματοδότθςθ των πανεπιςτθμίων και τθσ ζρευνασ. Η οικονομικι κατάςταςθ των 

πανεπιςτθμιακϊν δυςχεραίνεται ακόμθ περιςςότερο από τθ γενικότερθ μείωςθ τθσ 

χρθματοδότθςθσ των πανεπιςτθμίων θ οποία ζχει ωσ αποτζλεςμα να μειϊνονται 

δαπάνεσ που κεωροφνται αναγκαίεσ για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, όπωσ θ 

οικονομικι αποηθμίωςθ για τθ ςυμμετοχι ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια, ςυνδρομζσ ςε 

επιςτθμονικά περιοδικά, προμικεια αναλωςίμων για διδαςκαλία και ζρευνα κ.α. ε 

αυτό ςυντείνουν θ περιοριςμζνθ χρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ ςτθν Ελλάδα ςε 

ςυνδυαςμό με τουσ αδικαιολόγθτουσ περιοριςμοφσ που τζκθκαν τελευταία ςτθ 

ςυμμετοχι των μελϊν ΔΕΠ ςε ερευνθτικά προγράμματα με χρθματοδότθςθ ΕΠΑ. 

Η μείωςθ των τακτικϊν αποδοχϊν των πανεπιςτθμιακϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν 

υποχρθματοδότθςθ των πανεπιςτθμίων  και τθσ ζρευνασ ςτθν Ελλάδα υπονομεφει πλζον τθ 

δυνατότθτα του πανεπιςτθμιακοφ κακθγθτι να αντεπεξζλκει επαρκϊσ ςτα ερευνθτικά και 

διδακτικά του κακικοντα και τουσ ρόλουσ που απαιτεί το επάγγελμα που αςκεί. Σο φψοσ 

των τακτικϊν αποδοχϊν ενόσ πανεπιςτθμιακοφ δαςκάλου ςιμερα βρίςκεται κάτω από αυτό 

το ελάχιςτο όριο «επιςτθμονικισ επιβίωςθσ».  

Σα ειδικότερα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ ςυνοψίηονται και ομαδοποιοφνται ωσ εξισ: 

Χαρακτθριςτικά του μιςκολογίου 

 Οι κακαρζσ μθνιαίεσ αποδοχζσ ενόσ πανεπιςτθμιακοφ κακθγθτι κυμαίνονται από 

περίπου 1200 ευρϊ για τθν ειςαγωγικι βακμίδα του Λζκτορα (θ οποία πλζον 

καταργικθκε) με ζνα ζτοσ υπθρεςία, παντρεμζνου χωρίσ παιδιά, ζωσ 1890 ευρϊ για τθ 

βακμίδα του Κακθγθτι με 20 ζτθ υπθρεςία, παντρεμζνου με 2 παιδιά. τθ φάςθ τθσ 

εξόδου από τθν υπθρεςία (Κακθγθτισ με υπθρεςία 30 ετϊν) ο κακαρόσ μιςκόσ δεν 

ξεπερνά τα 2120 ευρϊ. 
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 Η αφξθςθ των αποδοχϊν ανά βακμίδα εξζλιξθσ είναι ςτακερι, μικρότερθ όμωσ ςτισ 

κακαρζσ από ότι ςτισ μικτζσ αποδοχζσ λόγω αφξθςθσ κυρίωσ των φόρων και 

δευτερευόντωσ των κρατιςεων. 

 Μεγάλο μζροσ των μικτϊν αποδοχϊν των πανεπιςτθμιακϊν (31-36% ανάλογα με τθ 

βακμίδα) δίνονται με τθ μορφι επιδομάτων. Εξ’ αυτϊν των επιδομάτων, τα δυο 

κεωροφνται οικονομικι ενίςχυςθ ενϊ για το τρίτο, αν και θ Ολομζλεια του τΕ ζκρινε ότι 

ζχει αποηθμιωτικό χαρακτιρα, ςυνεχίηει να φορολογείται ωσ επιπλζον αμοιβι. 

 Οι κακαρζσ αποδοχζσ αποτελοφν ζνα ποςοςτό επί των μικτϊν αποδοχϊν που κυμαίνεται 

από 60% για τον Κακθγθτι με 30 υπθρεςία ζωσ 70% για τον πρωτοδιοριηόμενο Λζκτορα, 

κυρίωσ λόγο διαφοράσ ςτθν παρακράτθςθ φόρου. Οι κρατιςεισ για τα ταμεία 

κυμαίνονται ςτο 21-23% των μικτϊν αποδοχϊν. 

 Οι κακθγθτζσ που τελοφν ςε κακεςτϊσ μερικισ απαςχόλθςθσ αποτελοφν ζνα πολφ μικρό 

ποςοςτό  του ςυνόλου, τθσ τάξθσ του 1%. 

Μειώςεισ μιςκών 

 Κατά τθν τριετία 2010-2013 αςκικθκε μια πολιτικι ςυνεχϊν μειϊςεων των αποδοχϊν των 

πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν με τθν παράλλθλθ αφξθςθ των κρατιςεων και των φόρων. 

Οι ςυνολικζσ μειϊςεισ που επεβλικθςαν ςτισ κακαρζσ αποδοχζσ των πανεπιςτθμιακϊν 

κατά τθν τριετία αυτι, κυμαίνονται ςτο 23-31%, ανάλογα με τθ βακμίδα και το χρόνο 

υπθρεςίασ, ενϊ αν λθφκεί υπόψθ και θ κατάργθςθ των δϊρων, θ ςυνολικι μείωςθ ςτισ 

κακαρζσ αποδοχζσ ανζρχεται ςτο 29% - 38%, οδθγϊντασ τισ τακτικζσ τουσ αποδοχζσ ςε 

ςθμαντικι ςυρρίκνωςθ.  

 Οι μειϊςεισ ςτουσ μιςκοφσ των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν παραμζνουν ςε ιςχφ, τθν 

ίδια ςτιγμι που δυο από τα ειδικά μιςκολόγια (δικαςτικϊν και ςτρατιωτικϊν) 

αποκαταςτάκθκαν πρόςφατα ςτα προ του 2012 επίπεδα. 

 Εκκρεμεί θ εφαρμογι τθσ απόφαςθσ υπ. αρικ. 4741/2014 απόφαςθ τθσ ολομζλειασ .τ.Ε., 

ςφμφωνα με τθν οποία κρίκθκαν αντιςυνταγματικζσ οι διατάξεισ του νόμου 4093/2012, 

με τισ οποίεσ περικόπθκαν οι αποδοχζσ των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν. Μζχρι τϊρα, θ 

κυβζρνθςθ δεν προζβθςαν ςε απολφτωσ καμία ενζργεια προσ υλοποίθςι τθσ απόφαςθσ 

απόφαςθ του .τ.Ε. 

Σφγκριςθ των αποδοχών των πανεπιςτθμιακών με άλλεσ κατθγορίεσ δθμοςίων λειτουργών 

και υπαλλιλων 

 Μζχρι το 2007 υπιρχε αντιςτοιχία του ειδικοφ μιςκολογίου των πανεπιςτθμιακϊν με τα 

ειδικά μιςκολόγια των άλλων λειτουργϊν του δθμοςίου (δικαςτικοί, ιατροί ΕΤ). Η 

αντιςτοιχία αυτι ζπαψε να ιςχφει τθ διετία 2008-2009, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ 

δόκθκαν ςθμαντικζσ αυξιςεισ από 13% ζωσ 83% ςτα ειδικά μιςκολόγια των δικαςτικϊν, 

γιατρϊν και ςτρατιωτικϊν, εν αντικζςει με τουσ μιςκοφσ των πανεπιςτθμιακϊν οι οποίοι 

ζμειναν ουςιαςτικά κακθλωμζνοι. 
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 H μιςκολογικι αυτι αναντιςτοιχία μεταξφ των ειδικϊν μιςκολογίων όχι μόνο 

διατθρικθκε και μετά τισ μειϊςεισ των μιςκϊν τθσ τελευταίασ τριετίασ αλλά διευρφνκθκε 

εκ νζου με τθν αποκατάςταςθ των μιςκϊν των δικαςτικϊν και ςτρατιωτικϊν το 2014. 

 Οι μιςκοί των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν υπολείπονται ςθμαντικά αυτϊν των 

δικαςτικϊν κατά 48% - 60%, ανάλογα τθ βακμίδα. Η διαφορά τουσ με τουσ  μιςκοφσ των 

ςτρατιωτικϊν είναι πλζον πολφ μικρι (10-20%) ενϊ οι μιςκοί των δυο αυτϊν κατθγοριϊν 

εξομοιϊνονται πλιρωσ ςτθ φάςθ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ καριζρασ τουσ.  

 Η αφξθςθ των αποδοχϊν ανά βακμίδα είναι ςτακερι για τουσ πανεπιςτθμιακοφσ 

κακθγθτζσ, εν αντικζςει με τισ αποδοχζσ των δφο άλλων ειδικϊν μιςκολογίων οι οποίεσ 

αυξάνονται ςθμαντικά ςτθν τελευταία βακμίδα. 

 Αν και οι μιςκοί των πανεπιςτθμιακϊν υπερτεροφν αυτϊν των εκπαιδευτικϊν τθσ μζςθσ 

εκπαίδευςθσ κατά 20-30%, ανάλογα με τθ φάςθ του εργαςιακοφ τουσ βίου, οι αποδοχζσ 

των δυο αυτϊν κατθγοριϊν εκπαιδευτικϊν είναι πλζον ςυγκρίςιμεσ. Για παράδειγμα, ζνασ 

Εκπαιδευτικόσ μζςθσ εκπαίδευςθσ με 20 ζτθ υπθρεςία λαμβάνει περίπου τισ ίδιεσ 

αποδοχζσ με ζνα Αναπλθρωτι Κακθγθτι με 12 ζτθ υπθρεςία. 

Σφγκριςθ μιςκών των Ελλινων πανεπιςτθμιακών με μιςκοφσ άλλων χωρών 

 Οι χειρότερα αμειβόμενοι κακθγθτζσ πανεπιςτθμίου είναι ςτθ Βουλγαρία, Ρουμανία και 

Λικουανία ενϊ ιδιαίτερα υψθλοφσ μιςκοφσ παρζχει ςτουσ κακθγθτζσ θ Ιρλανδία, με το 

Βζλγιο, τθν Κφπρο, τθν Ολλανδία, τθ Μ. Βρετανία, τθ Δανία και τθν Ιταλία να ακολουκοφν. 

 Γενικά, χαμθλοί μιςκοί καταγράφονται ςτισ χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ, ενϊ υψθλοί 

ζωσ πολφ υψθλοί μιςκοί παρζχονται ςτθ Βόρεια και Βορειοδυτικι Ευρϊπθ. Από τισ χϊρεσ 

του νότου ξεχωρίηουν οι υψθλοί μιςκοί τθσ Κφπρου και τθσ Ιταλίασ. 

 H Ελλάδα τοποκετείται ςε μια από τισ χαμθλότερεσ κζςεισ, ουςιαςτικά ςτθν τελευταία 

κζςθ μεταξφ των χωρϊν τθσ δυτικισ Ευρϊπθσ και λίγο πάνω από τισ χϊρεσ τισ ανατολικισ 

Ευρϊπθσ, παρζχοντασ τουσ χαμθλότερουσ μιςκοφσ και ςτισ τρεισ βακμίδεσ. 

 Σο λεγόμενο μιςκολογικό βιμα δθλ. θ μεταβολι των αποδοχϊν μεταξφ των τριϊν 

τυπικϊν βακμίδων, είναι μικρό ςτθν Ελλάδα. 

 Η προθγοφμενθ εικόνα δεν διαφοροποιείται ςθμαντικά όταν λθφκεί υπόψθ και το κόςτοσ 

ηωισ τθσ κάκε χϊρασ. Η Ελλάδα μαηί με τισ χϊρεσ τθσ ανατολικισ Ευρϊπθσ παραμζνουν 

ςτισ τελευταίεσ κζςεισ τθσ κατάταξθσ ενϊ αντίκετα, περιοριςμζνεσ ανακατατάξεισ 

παρουςιάηονται ςτισ υψθλζσ κζςεισ τθσ ςειράσ κατάταξθσ. Σουσ υψθλότερουσ μιςκοφσ 

ςτθν ΕΕ εξακολουκεί να δίνει θ Ιρλανδία, ακολουκοφμενθ πια από τθν Κφπρο, Ολλανδία, 

Μ. Βρετανία, Βζλγιο και Ιταλία. θμαντικζσ ανακατατάξεισ εμφανίηονται ςτισ μεςαίεσ 

κζςεισ τθσ κατάταξθσ. Η Πορτογαλία και θ Ιςπανία αναβακμίηεται ςθμαντικά ςτθν 

κατάταξθ, καταλαμβάνοντασ μαηί με τθν Ιταλία μια κζςθ ςτθν ομάδα των χωρϊν με τουσ 

καλφτερα αμειβόμενουσ κακθγθτζσ πανεπιςτθμίου. 
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 ε παγκόςμιο επίπεδο, θ Ελλάδα υπολείπεται των περιςςότερων χωρϊν του λεγόμενου 

δυτικοφ κόςμου με μιςκοφσ που βρίςκονται ςτα επίπεδα χωρϊν όπωσ Αργεντινι, Βραηιλία 

και Ιαπωνία και λίγο υψθλότερουσ από αυτοφσ τθσ Κολομβίασ, Σςεχίασ και Σουρκίασ. 

 Λαμβάνοντασ υπόψθ το μζςο βιοτικό επίπεδο των χωρϊν, όπωσ αυτό εκφράηεται από το 

κατά κεφαλιν Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν (ΑΕΠ), θ Ελλάδα παρουςιάηει μικρι αρνθτικι 

απόκλιςθ από μια αναμενόμενθ αναλογικι ςχζςθ των δυο αυτϊν μεγεκϊν. υγκεκριμζνα, 

το κατά κεφαλιν ΑΕΠ τθσ χϊρασ για το 2014 αποτελεί το 87% του μζςου όρου των 24 υπό 

εξζταςθ χωρϊν τθσ Ε.Ε. ενϊ οι μιςκοί των κακθγθτϊν ςτθν Ελλάδα δεν υπερβαίνουν το 

81% του αντίςτοιχου μζςου όρου.  

 Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ προθγοφμενθ εικόνα κακορίηεται από το χαμθλό φψοσ του 

ΑΕΠ τθσ χϊρασ, το οποίο βαίνει μειοφμενο τθν τελευταία περίοδο (2009-2013). Η 

αναμενόμενθ αφξθςθ του ΑΕΠ από το 2015, με ςτακεροφσ μιςκοφσ, αναμζνεται να 

επιδεινϊνει ςυνεχϊσ τθ ςχζςθ των μιςκϊν κακθγθτι με το βιοτικό επίπεδο τθσ χϊρασ. 

 Η αναλογία του μιςκοφ των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν ςτθν Ελλάδα ςε ςχζςθ με το 

μζςο μικτό μιςκό εργαηομζνων, όπωσ αυτόσ υπολογίηεται από τον ΟΟΑ, είναι λίγο κάτω 

από το μζςο όρο των 24 χωρϊν τθσ Ε.Ε. που εξετάςτθκαν ςτθν παροφςα μελζτθ. 

 Η αναλογία των μιςκϊν Πανεπιςτθμιακϊν Κακθγθτϊν – Δικαςτϊν ςτισ μεγάλεσ βακμίδεσ 

ςτθν Ελλάδα (37%), δείχνει ότι οι τακτικζσ αποδοχζσ των Ελλινων πανεπιςτθμιακϊν 

κακθγθτϊν υπολείπονται ςθμαντικά αυτζσ των ανϊτατων δικαςτϊν, θ οποία είναι ςαφϊσ 

χαμθλότερθ από τθ μζςθ τιμι (63%) τθσ αντίςτοιχθσ αναλογίασ για 20 χϊρεσ τθσ Ε.Ε., 

τοποκετϊντασ τθν Ελλάδα ςε μια από τισ χαμθλότερεσ κζςεισ (ςτθν προτελευταία κζςθ) 

ςτθν μεταξφ τουσ ςειρά κατάταξθσ.  

 Η Ελλάδα καταλαμβάνει τθν τελευταία κζςθ μεταξφ των χωρϊν τθσ Ε.Ε., και μάλιςτα με 

μεγάλθ διαφορά από τθν προτελευταία Γαλλία, ωσ προσ τθν αυτονομία διαχείριςθσ των 

κζςεων και των μιςκϊν του προςωπικοφ των πανεπιςτθμίων τουσ. 

Πρόςκετεσ αμοιβζσ 

 Σο μεγαλφτερο ποςοςτό των πανεπιςτθμιακϊν (70-80%), κυρίωσ λόγω ειδικότθτασ, δεν 

ζχουν τθ δυνατότθτα άντλθςθσ ειςοδθμάτων από άςκθςθ ελευκζριου επαγγζλματοσ.  

 Η δυνατότθτα πρόςκετων αμοιβϊν από ςυμμετοχι ςε χρθματοδοτοφμενα ερευνθτικά 

προγράμματα είναι περιοριςμζνθ και ιδιαίτερα ανταγωνιςτικι κυρίωσ λόγω των ιδιαίτερα 

χαμθλϊν εκνικϊν δαπανϊν για τθν ζρευνα ςε ςυνδυαςμό με τουσ περιοριςμοφσ που 

επιβάλουν οι διαχειριςτικζσ αρχζσ των εκνικϊν ερευνθτικϊν προγραμμάτων και των 

περιοριςμϊν που κζτει θ απαίτθςθ τθσ «ίδιασ ςυμμετοχισ» ςτα ευρωπαϊκά 

χρθματοδοτοφμενα προγράμματα. 

 Οι δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ από ερευνθτικά προγράμματα διαφοροποιοφνται 

ςθμαντικά με το επιςτθμονικό πεδίο του πανεπιςτθμιακοφ, με τισ ανκρωπιςτικζσ και 
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κοινωνικζσ επιςτιμεσ να ζχουν λιγότερεσ ευκαιρίεσ πρόςβαςθσ ςε ερευνθτικά κονδφλια 

ςε ςχζςθ με τισ τεχνολογικζσ και κετικζσ επιςτιμεσ. 

 Η μεγάλθ μείωςθ ςτθ χρθματοδότθςθ των πανεπιςτθμίων, θ οποία ξεπερνά το 60% ςτο 

διάςτθμα 2009-2015, περιορίηει περαιτζρω, με ζμμεςο τρόπο, τισ αποδοχζσ των 

πανεπιςτθμιακϊν κακϊσ αναγκάηονται να καλφψουν με δικοφσ τουσ πόρουσ δαπάνεσ 

αναγκαίεσ για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, όπωσ θ οικονομικι αποηθμίωςθ για τθ 

ςυμμετοχι ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια, προμικεια αναλωςίμων για διδαςκαλία και 

ζρευνα κ.α.  
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