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ΘΕΜΑ: Η θέση της ΚΙΠΑΝ για τη χαριστική ρύθμιση του άρθρου 15 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου
Παιδείας για το «Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και άλλες ρυθμίσεις». Ιδού το κοινωνικό πρόσημο της
αριστερής κυβέρνησης!

Υπάρχουν πολλά σοβαρά ζητήματα στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε για την ίδρυση του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα οποία χρήζουν προσοχής και σχολιασμού (π.χ. τετραετούς
φοίτησης «μηχανικοί πανεπιστημίου», ίδρυση Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, διατάξεις
για τους ΕΛΚΕ, κλπ.). Υπάρχει όμως κι ένα σημείο που φαίνεται έλασσον, αλλά αποτελεί
μείζον θέμα οικονομικής και ηθικής τάξης, για το οποίο οι εμπλεκόμενοι με τη συζήτηση και
τελική ψήφιση αυτού το άρθρου θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία.
Αναφερόμαστε λοιπόν στο Άρθρο 15 του Νομοσχεδίου, για το οποίο έχουμε να παρατηρήσουμε
τα ακόλουθα:
 Στην παράγραφο [β.] το μέχρι σήμερα ισχύον ποσοστό του 7% επί των ακαθαρίστων
εισπράξεων μετατρέπεται σε «… ποσοστό 6% επί των ετήσιου καθαρού εισοδήματος [που
υπάγεται στην περίπτωση θ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου (που είναι αυτό)]».
Αυτό σημαίνει ότι οι πραγματικές κρατήσεις δεν θα υπερβαίνουν ένα ποσοστό 2,5-3% επί
των ακαθαρίστων [εννοείται επί των δηλωμένων -όχι βέβαια επί των πραγματικώνεισοδημάτων]! Τη στιγμή που όλοι οι πολίτες βλέπουν οι αυξήσεις στους φόρους και τις
άλλες εισφορές τους να υπερδιπλασιάζονται σε λιγότερο από 2 χρόνια, υπάρχει μια ομάδα
φίλων (αν δεν είναι, θα γίνουν τώρα, με τα ποσά που τους χαρίζονται) της μεσαίας και
ανώτερης τάξης, της οποίας οι μειώσεις των αντίστοιχων κρατήσεων ανερυθρίαστα
υπερδιπλασιάζονται! Ιδού το κοινωνικό πρόσημο της αριστερής κυβέρνησης!
 Στην παράγραφο [δ.] το Υπουργείο Παιδείας σπεύδει να εφαρμόσει την πρόσφατη
νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων και ιδίως του Σ.τ.Ε. σχετικά με τις παραγραφές
υπέρ του Δημοσίου και αναφέρει ότι «τα ποσά που οφείλονται … παραγράφονται (!) [και
για να μην μείνει καμιά αμφιβολία για την πυγμή του κυρίου Γαβρόγλου -ως Ηρακλειδέως
του βαθέως Παρά-Πανεπιστημίου, συνεχίζει] … κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη,
με την πάροδο πενταετίας από το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου γεννήθηκε
η οφειλή.» (παρ. δ, Άρθρο 15).
 Όμως όλα αυτά δεν ήταν φαίνεται να ήταν αρκετά πειστικά για την ομάδα δυνητικών
ψηφοφόρων του κυρίου Υπουργού και της κυβέρνησης του, γι’ αυτό προχωρά απτόητος
στο πλέον αδιανόητο ακόμα και για τον μεγαλύτερο ασυνεπή οφειλέτη, όπως αυτό
διατυπώνεται στην παράγραφο [ε.] του ίδιου άρθρου «… Οι οφειλές των Καθηγητών…
μελών εταιρειών …, υπόκεινται σε περαίωση. Η περαίωση πραγματοποιείται … εντός 6
μηνών από τη βεβαίωση των οφειλών. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί … ανέρχεται στο
20% της συνολικής οφειλής, που βεβαιώνεται επί του καθαρού εισοδήματος.» Γιατί αυτή η
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διάκριση μεταξύ εταιρειών καθηγητών και μεμονωμένων γραφείων ή ιατρείων ή
οδοντιατρείων καθηγητών οφειλετών; Μπορεί κάποιος να το εξηγήσει αυτό;
 Το αποκορύφωμα βέβαια όλων αυτών έρχεται στη αθώα τελευταία παράγραφο [στ.] ρουτίνα θα πει κάποιος. Και όμως μέχρι να εκδοθεί -αν ποτέ εκδοθεί- αυτή η ΚΥΑ των δύο
πανεπιστημιακών Γαβρόγλου- Τσακαλώτου, όλα τα αναγραφόμενα παραπάνω αποτελούν
μια πολύ ασφαλή ομπρέλα προστασίας για όλους τους «μπαταχτσήδες», όπως πολύ σεμνά
τους χαρακτήρισε πρόσφατα κορυφαίος σύντροφός του κυρίου Υπουργού, οι οποίοι, και
ενώ θα τρέχει η πενταετής παραγραφή, δεν θα υπέχουν υποχρέωση εξόφλησης έστω και
αυτών των ελάχιστων πλέον οφειλόμενων.
Οι παραπάνω προτεινόμενες από τον Υπουργό και την Κυβέρνηση ρυθμίσεις μας επιβάλλουν να
απευθύνουμε μια σειρά από ερωτήματα.
Προς τον Υπουργό Παιδείας:
 Τι προτίθεται να κάνει με την εφαρμογή της -προ διετίας σχεδόν- άλλης απόφασης του
Σ.τ.Ε. για την επαναφορά των μισθών όλων των καθηγητών Πανεπιστημίου στην προ του
2012 κατάσταση;
 Τι προτίθεται να κάνει με εκείνους τους συνεπείς, υπευθύνους και καλοπληρωτές
πανεπιστημιακούς, που κατέβαλλαν πλήρως τις προς τον ΕΛΚΕ οφειλές τους στο σωστό
χρόνο; Δεν σκέφτηκε ότι οφείλει, για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας, να τους
επιστρέψει τη διαφορά από τα παραγραφόμενα ποσά με τον προβλεπόμενο τόκο;
 Τι προτίθεται να προτείνει στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο -στα πλαίσια μιας
στοιχειώδους ισονομίας και ισοπολιτείας- για τις αντίστοιχες οφειλές των εκατομμυρίων
Ελλήνων πολιτών προς το Δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα [Τράπεζες κ.α.] προ και
μετά την παρέλευση της πενταετίας, ακόμα και για την αγορά της πρώτης και μοναδικής
κατοικίας τους, την οποία διαφορετικά σύντομα θα χάσουν; Ώστε να αποφύγουν να
χαρακτηριστούν από την κοινωνία
οι πανεπιστημιακοί στο σύνολο τους ως
«μπαταχτσήδες», κάτι που δεν αντιστοιχεί στη συντριπτική πλειοψηφία τους!
 Τι προτίθεται να κάνει για την αναπλήρωση των τεραστίων ποσών (συγκρίσιμα ή και
μεγαλύτερα του ετήσιου προϋπολογισμού σε κάποια Ιδρύματα), που αυτομάτως χάνουν
κάποια μεγάλα Πανεπιστήμια, ειδικά μάλιστα αυτά που θεραπεύουν τα κρίσιμα για το
ζήτημα αντικείμενα των Ιατρικών, Νομικών και Τεχνολογικών Επιστημών; Έχει αίσθηση των
μεγεθών, σε εποχές μάλιστα που αυτά τα Ιδρύματα βρίσκονται σε κατάσταση ένδειας;
Κατάσταση, που δεν είναι άσχετη βέβαια με τον πολιτισμό που παρήγαγε αυτές τις
αφύσικα υπερμεγέθεις οφειλές!
 Προτίθεται ο κύριος Υπουργός, αφού έτσι έχουν τα πράγματα, να δώσει για τα επόμενα 2-3
τουλάχιστον χρόνια κάποια επιπλέον χρηματοδότηση -από τα χρήματα βέβαια του βαριά
φορολογούμενου Έλληνα πολίτη- σε αυτά τα Ιδρύματα, ώστε να μπορέσουν να
διαχειριστούν τις σημαντικές απώλειες, που υφίστανται με τέτοιας ποιότητας ρυθμίσεις;
Επειδή δεν βλέπουμε να αντιδρούν οι ηγεσίες των περισσότερο θιγομένων Ιδρυμάτων,
εκτιμούμε ότι ο Υπουργός θα έχει προχωρήσει ήδη σε κάποιου είδους προσωπικές έστω
δεσμεύσεις -εννοείται κάτω από το τραπέζι [γνωστή προσφιλής του τακτική]- προς τις
ηγεσίες αυτών των Ιδρυμάτων.
Προς τις ηγεσίες των Ιδρυμάτων, ειδικά αυτών, που θίγονται σκληρά από αυτές τις χαριστικές
ρυθμίσεις:
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 Μήπως είναι θεμιτό και επιβεβλημένο οι ηγεσίες [Πρυτάνεις, Πρυτανείες, Σύγκλητοι,
Κοσμήτορες κλπ] να ενημερώσουν τα μέλη τους για το ύψος του ποσού που διαγράφεται
από τους προϋπολογισμούς των ΕΛΚΕ και τις ενέργειες στις οποίες προτίθενται να
προβούν, ως οφείλουν, για να προστατεύσουν το συμφέρον και τη σημαντική αυτή
περιουσία των Ιδρυμάτων τους;
 Τα Προεδρεία των Συλλόγων διδασκόντων σκέπτονται να προβούν σε κάποιες ενέργειες,
έστω κάποιες ανακοινώσεις διαμαρτυρίας; Έστω, για τη σωτηρία των προσχημάτων!
Από το Προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι το θετικό, αφού από χρόνια η
παράταξη του προέδρου συντάσσεται με τις ομάδες οφειλετών, που πίεζαν για ρύθμιση των
οφειλών τους Υπουργούς Παιδείας, στην περίοδο της κρίσης. Ειδικά δε το περασμένο καλοκαίρι,
με την ευκαιρία της ψήφισης του Νόμου Γαβρόγλου για την «αντιμεταρρύθμιση στα
Πανεπιστήμια», το Προεδρείο της Ομοσπονδίας αντί να προσπαθήσει να περισώσει κάποια
στοιχεία ακαδημαϊκότητας και αριστείας στα Πανεπιστήμια κυνηγούσε τον Υπουργό να περάσει
από τότε ανάλογη ρύθμιση -μάλιστα όχι τόσο ευνοϊκή όσο η παρούσα- καθώς και την απαλλαγή
όλων ανεξαιρέτως των πανεπιστημιακών καθηγητών που εμπλέκονται σε δικαστικές υποθέσεις!
Καταλήγοντας, ζητάμε την απόσυρση του άρθρου 15.
Εφόσον όμως η Κυβέρνηση προχωρήσει στην ψήφιση αυτής της κατάπτυστης ρύθμισης, ζητάμε
από το Υπουργείο Παιδείας στον ίδιο νόμο και στο ίδιο άρθρο -:
 στο πλαίσιο της συνταγματικής επιταγής της ισονομίας και ισοπολιτείας, να προσθέσει
παράγραφο, με την οποία θα επιστρέφονται στους συνεπείς και υπευθύνους
συναδέλφους ποσά ίσα αυτών που διαγράφονται από τους ασυνεπείς και ανεύθυνους,
 στο πλαίσιο του σεβασμού των αποφάσεων του Σ.τ.Ε., να προσθέσει παράγραφο, με την
οποία θα εφαρμόζεται η απόφαση του Σ.τ.Ε. για επαναφορά των μισθών των
πανεπιστημιακών καθηγητών στα προ του 2012 επίπεδα.
Από τα δημοκρατικά κόμματα της αντιπολίτευσης, ειδικά από αυτά που όταν κυβερνούσαν ποτέ
δεν διανοήθηκε κανείς Υπουργός Παιδείας και κανείς Υπουργός Οικονομικών να βάλει την
υπογραφή του κάτω από τόσο κατάπτυστες και ρουσφετολογικές ρυθμίσεις, παρά το γεγονός ότι,
όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πολύ καλά, οι πιέσεις που δέχονταν ήταν τεράστιες και
πολύμορφες, ζητάμε
 Να διαχωρίσουν τη θέση τους από αυτό το τεράστιων οικονομικών και ηθικών
διαστάσεων σκάνδαλο, που επιβραβεύει
 τους θεωρητικούς του «δεν πληρώνω-δεν πληρώνω»,
 αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια μετέρχονται κάθε αντιδημοκρατικού μέσου
διαπλοκής προσπαθώντας να αναδεικνύουν ηγεσίες στα Ιδρύματα, ειδικά σε αυτά
με τους πλούσιους ΕΛΚΕ, ηγεσίες που θα διέκειντο θετικά προς την παράταση
αυτής της παράνομης και εκφυλισμένης κατάστασης,
 αυτούς που πρόσφατα είχαν το θράσος να κρατούν επί τρεις σχεδόν μήνες σε
ομηρία τους φοιτητές και τις φοιτήτριές τους στις δύο Οδοντιατρικές Σχολές της
χώρας,
 Να απαιτήσουν τη διεξαγωγή, ειδικά για αυτό το άρθρο, ονομαστικής ψηφοφορίας στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο.
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Τελευταίο, αλλά όχι έλασσον, με τη θέση και τη στάση τους τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου,
θα πρέπει να στηρίξουν και να επιβραβεύσουν τις χιλιάδες των συνεπών, έντιμων και
υπεύθυνων πανεπιστημιακών, που όχι μόνο ανταποκρίνονται στις όποιες υποχρεώσεις τους αλλά
συγχρόνως καθημερινά μοχθούν μέσα σε άθλιες και συχνά επικίνδυνες συνθήκες για την
ποιότητα, την ακαδημαϊκότητα και την αριστεία στο λειτούργημα τους. Δεν μπορεί για το χατίρι
ολίγων εκατοντάδων, οι χιλιάδες πανεπιστημιακοί καθηγητές της χώρας να χαρακτηρισθούν από
τους φοιτητές τους και την ελληνική κοινωνία ως «μπαταχτσήδες»!
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α της
ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
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