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Ενημερωτικό Σημείωμα
Για το δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή» της 31/8/18 με τίτλο «Δώρο
από Γαβρόγλου σε Πανεπιστημιακούς»
«Δεν μπορεί κάτι να είναι απαραίτητα σωστό επειδή είναι νόμος.
Πρέπει να είναι όμως νόμος, αν είναι το σωστό».
Μοντεσκιέ

Αθήνα 4/9/2018
Με αφορμή άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Καθημερινή” την Παρασκευή 31/8/18 με τίτλο
“Δώρο από Γαβρόγλου σε Πανεπιστημιακούς”, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
1. Το άρθρο είναι βασισμένο σε μια ανακοίνωση παράταξης της μειοψηφίας της ΠΟΣΔΕΠ, ανακοίνωση η
οποία βρίθει ανακριβειών καθώς και ανεπιβεβαίωτων ή ακόμα και ψευδών γεγονότων.
2. Αφορά στην ψήφιση του άρθρου 35 του ν. 4559 του Υπουργείου Παιδείας για το «Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο νομοθετήθηκε, στην
πραγματικότητα, μια δίκαιη και ρεαλιστική λύση στο μακροχρόνιο και οξύτατο πρόβλημα των
«οικονομικών εκκρεμοτήτων" προς τον ΕΛΚΕ πολλών Καθηγητών Α.Ε.Ι. που ασκούν νομίμως, ατομική ή
μέσω εταιρειών, επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική.
3. Το πρόβλημα προέκυψε σε συνέχεια εξοντωτικών νόμων του παρελθόντος, οι οποίοι, επιπρόσθετα των
φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων, επέβαλλαν παρακράτηση υπέρ του
ΕΛΚΕ σε παράλογα και δυσβάσταχτα ποσοστά επί των "ακαθάριστων!" εσόδων από την παράλληλη
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι νόμοι αυτοί συνέβαλαν, ουσιαστικά, στην "ομηρία" των
Καθηγητών Α.Ε.Ι. που ασκούσαν ελεύθερο επάγγελμα (γιατροί, οδοντίατροι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες,
δικηγόροι, καλλιτέχνες-καθηγητές των Σχολών Καλών Τεχνών κλπ). Ως αποτέλεσμα υπήρξαν προσφυγές
στο Συμβούλιο Επικρατείας από το 2000 για τις οποίες εκδόθηκαν αποφάσεις μετά από δεκαετίες
(Δεκέμβριος 2014), ενώ εκκρεμεί ακόμη η εκδίκαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όλο αυτό το διάστημα
συσσωρεύθηκαν μεγάλες οφειλές που στην πράξη δε μπορούν να εξοφληθούν με τις σημερινές
οικονομικές συνθήκες.
4. Η ασάφεια των προηγούμενων νόμων ως προς τον τρόπο υπολογισμού και είσπραξης των οφειλών
προς τους ΕΛΚΕ από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, οδήγησε σε αδυναμία εφαρμογής τους
με αποτέλεσμα όλες οι διοικήσεις των Πανεπιστημίων από το 2000 και μετά (Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις,
Μέλη Επιτροπών Ερευνών κλπ) να κινδυνεύουν να διωχθούν ποινικά,. ενώ οι ΕΛΚΕ (που χρηματοδοτούν
τη λειτουργία των Πανεπιστημίων τα τελευταία χρόνια κατά 50% περίπου) δεν είχαν καμιά πιθανότητα να
εισπράξουν τα οφειλόμενα.
Μέσα σ’ αυτή την πραγματικότητα, ήταν προφανές, ότι χρειαζόταν μια ρεαλιστική και εφαρμόσιμη
ρύθμιση, η οποία θα έλυνε ταυτόχρονα όλα τα παραπάνω προβλήματα. Με αυτή την έννοια, η ρύθμιση
που υιοθετήθηκε ήταν θετική και αναγκαία.
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Η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου συμβάλλει καθοριστικά: α) σε μια καθαρή και εφαρμόσιμη
διαδικασία είσπραξης, β) στην αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας και στον εξορθολογισμό των
όρων και συνθηκών της παράλληλης άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος των μελών Δ.Ε.Π., γ) στην αύξηση
του βαθμού εισπραξιμότητας των οφειλών παρελθόντων ετών και κατά συνέπεια στην αύξηση των πόρων
του Πανεπιστημίου.
Τέλος, να σημειώσουμε ότι μια ρύθμιση προς αυτή την κατεύθυνση ήταν χρόνιο αίτημα της ΠΟΣΔΕΠ, το
οποίο επανεπιβεβαιώθηκε στο τελευταίο συνέδριο μέσα από το πρόγραμμα δράσης που εγκρίθηκε με
απόλυτη πλειοψηφία (http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2045&Itemid=502 - σελ. 4).
Το αίτημα αυτό είχε υιοθετήσει και η μειοψηφική παράταξη που τώρα αντιδρά,. Συγκεκριμένα, το
πρόγραμμα δράσης της ΠΟΣΔΕΠ για την περίοδο 2013-2015, το οποίο, μετά από πρόταση της ΚΙΠΑΝ που
τώρα
“αντιδρά”,
εγκρίθηκε
στο
11ο
Συνέδριο
του
2013
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1338&Itemid=499) ανέφερε στη σελ. 18:

«...Τροποποίηση

του άρθρου 59 παρ. στ. του Νόμου 4009/2011 για τα ΑΕΙ, ώστε τα μέλη ΔΕΠ πλήρους
απασχόλησης να καταβάλουν: Ποσοστό 10% επί της ετήσιας ακαθάριστης αμοιβής που πηγάζει από την
άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος σε χώρους και υποδομές δημόσιων φορέων (Πανεπιστήμια- Νοσοκομεία)
ή κάθε είδους έργου που σύμφωνα με το άρθρο 23, διαχειρίζεται το ν.π.ι.δ κάθε ΑΕΙ. Πρέπει να σημειωθεί ότι:
Η επιβολή με το άρθρο αυτό .αντιμισθίας. σε ποσοστό 10% επί των ακαθαρίστων μάλιστα αποδοχών σε
όσους Πανεπιστημιακούς ασκούν ελευθέριο επάγγελμα σε δικούς τους χώρους και με δικές τους υποδομές,
έξοδα λειτουργίας, και φορολογική επιβάρυνση, δεν γίνεται πουθενά στο κόσμο είναι αδιανόητη και
αντισυνταγματική…”. Οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι καταγγέλουν τη ρύθμιση που έγινε προς την κατεύθυνση

που ζητούσαν. Ο λαϊκισμός στο έπακρο…

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος
Στάθης Ευσταθόπουλος
Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

2

