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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τη συνάντηση της ΠΟΣΔΕΠ με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Τσακαλώτο.
Την Τετάρτη 11 Απριλίου, η διοίκηση της ΠΟΣΔΕΠ συναντήθηκε με τον ΥΠΟΙΚ Αν. Καθηγητή κ. Ε.
Τσακαλώτο. Στην αντιπροσωπεία των μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Διοικούσας Επιτροπής
της ΠΟΣΔΕΠ συμμετείχαν εκ μέρους της ΚΙΠΑΝ οι συνάδελφοι Νίκος Ζαφειρόπουλος (Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων) και Γιώργος Καρυστινός (Πολυτεχνείο Κρήτης) οι οποίοι και κατέθεσαν το συνημμένο
υπόμνημα [1].
1. Συζητήθηκε εκτενώς το ζήτημα του μισθολογικού των Καθηγητών ΑΕΙ και παρουσιάστηκαν τα στοιχεία
στον κ. Υπουργό που καταδεικνύουν το μέγεθος των περικοπών των μισθών των Καθηγητών ΑΕΙ την
τελευταία 8ετία. Επισημάνθηκε στον κ. Υπουργό το γεγονός ότι η Κυβέρνηση όχι μόνο αρνείται να
συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., αλλά επιπρόσθετα βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με τις
εξαγγελίες των Υπουργών της, που περιχαρείς δήλωναν όταν ψηφίζονταν το ν/σ για τα ειδικά μισθολόγια
ότι "οι Καθηγητές Πανεπιστημίου θα λάβουν αυξήσεις". Ο Υπουργός δήλωσε ότι κατανοεί το πρόβλημα και
δεσμεύθηκε ότι θα εξετάσει άμεσα το θέμα.
2. Συζητήθηκε εκτενώς το πρόβλημα που έχει ανακύψει με την υπερβολική γραφειοκρατία στους ΕΛΚΕ. Ο
κ. Υπουργός επεσήμανε πως η εισαγωγή των ΕΛΚΕ σε καθεστώς Δημοσίου Λογιστικού είναι επιταγή των
θεσμών, παρόλο που παραδέχτηκε, μετά από ερώτησή μας, ότι η ένταξη στο Δημόσιο Λογιστικό μπορεί να
αποφευχθεί αν οι ΕΛΚΕ γίνουν ΝΠΙΔ, και ότι αυτό θα έλυνε πολλά προβλήματα. Στην πρόταση της ΚΙΠΑΝ
να μετατραπούν οι ΕΛΚΕ σε ΝΠΙΔ χωρίς τους περιορισμούς του Δημόσιου Λογιστικού, ο κ. Υπουργός
δήλωσε αναρμόδιος και μας παρέπεμψε στον κ. Θανόπουλο, Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ. Στην ερώτησή μας αν ο
κ. Υπουργός θα υποστήριζε ενδεχόμενο αίτημά μας προς τον κ. Θανόπουλο για μετατροπή των ΕΛΚΕ σε
ΝΠΙΔ, η απάντηση του κ. Υπουργού ήταν απόλυτα αρνητική.
Στη συνέχεια η ΚΙΠΑΝ δήλωσε ότι, αν και εφόσον, είτε η Κυβέρνηση είτε οι θεσμοί είτε και οι δύο θεωρούν
τους Καθηγητές Πανεπιστημίου διεφθαρμένους και την ερευνητική δραστηριότητα πεδίο διαφθοράς, τότε
να αποστείλουν κλιμάκια υπαλλήλων της ΑΑΔΕ ή του ΓΛΚ για να διεκπεραιώνουν το σύνολο των
προμηθειών, συμβάσεων, και λοιπών οικονομικών διαδικασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση
έρευνας.
3. Η ΚΙΠΑΝ ζήτησε από τον κ. Υπουργό να εκδοθεί άμεσα η Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών
Οικονομικών και Παιδείας που προβλέπεται στις παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 & παρ. 13γ
άρθρου 24 Ν. 4386/2016 περί διαδικασίας είσπραξης οφειλών στον ΕΛΚΕ, η οποία απαιτείται προκειμένου
να διεκδικήσουν οι ΕΛΚΕ τις οφειλές. Η ΚΥΑ έχει επίσημα ανακοινωθεί από τον Φεβρουάριο του 2017 ότι
«έχει τύχει αρχικής επεξεργασίας από το Υπουργείο Παιδείας και βρίσκεται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας
από το Υπουργείο Οικονομικών»... (βλέπε [2]).
4. Τέλος, για τη ρύθμιση περαίωσης στις οφειλές Καθηγητών Πανεπιστημίου προς τους ΕΛΚΕ, από τα
έσοδα που αυτοί είχαν λόγω ελεύθερου επαγγέλματος, και τις οποίες για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν
εξοφλήσει, και την επιμονή της πλειοψηφίας της ΠΟΣΔΕΠ να επαναφέρει το αίτημα ρύθμισης, η ΚΙΠΑΝ
εξέφρασε για άλλη μια φορά τη διαφωνία της για χαριστικές ρυθμίσεις. Επιπλέον, η ΚΙΠΑΝ κατέθεσε
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ξεχωριστό υπόμνημα (βλέπε [3]) με το οποίο καλεί την Πολιτεία να διεκδικήσει στο ακέραιο τις οφειλές
προς τους ΕΛΚΕ και να μην επανέλθει και πάλι (με τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας που είχε
απορρίψει ο νυν Υπουργός Οικονομικών) η προσπάθεια διαγραφής χρεών, την οποία δεν είχαν αποδεχτεί
οι υπουργοί και πρωθυπουργοί προηγούμενων κυβερνήσεων. Στη δύσκολη εποχή που όλοι βιώνουμε είναι
προσβλητικό, για τους συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, όπως και για την πλειοψηφία που δεν έχει τέτοιες
υποχρεώσεις, να εμφανίζονται οι καθηγητές Πανεπιστημίου σαν «μπαταχτσήδες» και είναι πρόκληση
κάποιοι να ζητούν να χαριστούν εκατοντάδες χιλιάδες Ευρώ, που κάποιοι "αμέλησαν" να δηλώσουν και να
αποδώσουν στον προβλεπόμενο χρόνο στους ΕΛΚΕ επί σειρά ετών.
Η ΚΙΠΑΝ διαπιστώνει ότι ο κύριος Υπουργός δεν ανέλαβε κάποια συγκεκριμένη δέσμευση, πέραν της
σύστασης μιας «κοινής επιτροπής για το μισθολογικό», καθώς μετέθεσε τις όποιες μεταβολές για μετά την
«έξοδο από τα μνημόνια», ενώ συγχρόνως είναι κάθετα αντίθετος στην όποια αλλαγή του νέου
γραφειοκρατικού καθεστώτος λειτουργίας των ΕΛΚΕ.
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