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ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο  
 
ΘΕΜΑ: Ειδικό Μισθολόγιο µελών ∆ΕΠ ΑΣΕΙ  
 
 
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 
 
Το σχέδιο νόµου περιλαµβάνει διάταξη στο κεφάλαιο Β, άρθρο 4, παρ. 2, σελ. 126, µε 
την οποία εξαιρούνται οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι δηµόσιοι λειτουργοί του Μέρους Β 
«Ειδικά Μισθολόγια» του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α'). 
 
Στα Ειδικά Μισθολόγια του Ν. 3205/2003 δεν περιλαµβάνεται το Ειδικό 
Μισθολόγιο των µελών ∆.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι., καθώς θεσπίστηκε µε τον Ν.3413/2005 
(ΦΕΚ 278 Α'), τροποποιητικό  νόµο του Ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α’ 233) περί Α.Σ.Ε.Ι. 
Συνεπώς, το Ειδικό Μισθολόγιο των µελών ∆.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. δεν εξαιρείται. 
 
Στην ετήσια, µε νέο κάθε φορά νόµο, εφαρµογή της εισοδηµατικής / µισθολογικής 
πολιτικής, και µε σκοπό την αναπροσαρµογή των βασικών µισθών, γινόταν ρητή µνεία 
στο Ειδικό Μισθολόγιο των µελών ∆.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. αλλά µε αναφορά στον Ν. 
3413/2005, άρθρο 12, παρ. 1.  
 
Προτείνεται η συµπερίληψη του προαναφερθέντος Ειδικού Μισθολογίου στις 
προβλεπόµενες εξαιρέσεις, µε την ακόλουθη αναδιατύπωση της παρ. 2, άρθρου 4, 
κεφαλαίου Β στην σελ 126 καθώς σύµφωνα µε τον 3187/2003 και µε την τροποποίηση 
Ν.3883/2010: «Τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΣΕΙ) είναι ισότιµα 
µε τα ιδρύµατα του πανεπιστηµιακού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή 
ορίζεται κάθε φορά από την κείµενη νοµοθεσία, παρέχοντας ισότιµη εκπαίδευση και 
χορηγώντας ισότιµα πτυχία µε αυτά»,  «Για την προκήρυξη θέσεων, εκλογή, 
µονιµοποίηση και εξέλιξη των µελών ∆ΕΠ των ΑΣΕΙ ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις 
που ισχύουν κάθε φορά για την εκλογή, µονιµοποίηση και εξέλιξη των µελών ∆ΕΠ των 
Πανεπιστηµίων. Τα ΑΣΕΙ λογίζονται σε κάθε περίπτωση ως αυτοδύναµα Τµήµατα.», και 
τα µέλη ∆ΕΠ των ΑΣΕΙ είναι δηµόσιοι λειτουργοί. 
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  
 
…εξαιρούνται οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι δηµόσιοι λειτουργοί του Μέρους Β "Ειδικά 
Μισθολόγια" του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α') και άρθρου 12, παρ. 1 και 4 του 
Ν.3413/2005 (ΦΕΚ 278 Α’). 
 
 
Γιάννης Βούρος, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Β’ Αθήνας 


