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Θέμα: Το νέο ρουσφέτι του κυρίου Γαβρόγλου: Χάρισμα χρεών σε κακοπληρωτές καθηγητές
Πανεπιστημίου
«Είναι θέμα ηθικής τάξεως. Και πρόκειται για πολιτική όλης της κυβέρνησης» επεσήμανε με έμφαση ο
Υπουργός Παιδείας κύριος Γαβρόγλου, κατά τη συνάντηση με την ΠΟΣΔΕΠ της 30ης Μαΐου 2018,
απαντώντας στο αίτημα του Προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ που υποστηρίζει, κακώς, την «περαίωση» των
εκκρεμών οφειλών των ασυνεπών πανεπιστημιακών που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα. Και συμπλήρωσε
λέγοντας ότι «δεν μπορώ αυτή τη στιγμή που πολλοί υποφέρουν εγώ να χαρίζω χρέη σε ανθρώπους που
έχουν χρήματα».
Για την ΚΙΠΑΝ είναι θέμα ηθικής τάξεως και θέμα αρχής. Για το λόγο αυτό έχει τοποθετηθεί
επανειλημμένα (βλέπε π.χ. [1]) παρά το όποιο «πολιτικό κόστος» εκφράζοντας την αντίθεσή της στα
αιτήματα των κακοπληρωτών συναδέλφων καθηγητών και στον κακώς εννοούμενο συνδικαλισμό των
παρατάξεων της πλειοψηφίας της ΠΟΣΔΕΠ (ΑΣΚΕΥ, ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΘ, ΑΡΜΕ) που τα
υιοθετούν. Η ΚΙΠΑΝ είναι αντίθετη και στην πρακτική των περαιώσεων. Το ότι οι παλαιοκομματικές
κυβερνήσεις «έλυναν» τα ταμειακά προβλήματά τους με περαιώσεις, κάτι που είναι ξεκάθαρα άδικο και
επιβραβεύει την ασυνέπεια, δεν σημαίνει ότι θα σφυρίζουμε αδιάφορα όταν συνεχίζεται αυτή η κακή
πρακτική. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικοί, να αλλάξουμε όλοι μας αν θέλουμε η χώρα
αυτή να βγει από τη βαθιά δομική κρίση στην οποία βρίσκεται και να έχει κάποιο μέλλον, αν θέλουμε
να έχει εξέλιξη και ανάπτυξη ανάλογη των προηγμένων ευρωπαϊκών κοινωνιών.
Τελικά όμως το «θέμα ηθικής τάξεως» για την κυβέρνηση και τους υπουργούς κκ. Γαβρόγλου και
Τσακαλώτου αποδείχθηκε ότι είναι ρουσφέτι που προστίθεται στα ψεύδη και τις μετωνυμίες του
ΣΥΡΙΖΑ.
Αναλυτικότερα, από το 1997 η πολιτεία έχει θεσμοθετήσει την υποχρέωση των πανεπιστημιακών να
αποδίδουν στα πανεπιστήμια στα οποία υπηρετούν ένα ποσοστό των εσόδων που αποκτούν από την
άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. Το ποσοστό αυτό ήταν 15% επί των ακαθάριστων εσόδων μέχρι το
2011, 10% επί των ακαθάριστων εσόδων μέχρι το 2014, 7% επί των καθαρών εσόδων μέχρι το 2016, και
7% επί των ακαθάριστων εσόδων από το 2016 μέχρι προχθές. Αρκετοί πανεπιστημιακοί καθηγητές, όλη
αυτήν την τελευταία εικοσαετία, κάθε χρόνο απέδιδαν κανονικά στα Πανεπιστήμιά τους τα ποσά, που
όφειλαν από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. Άλλοι όμως υπόχρεοι δεν απέδιδαν τα οφειλόμενα
και πλέον έχουν συσσωρευτεί μεγάλα χρέη. Οι τελευταίοι, επί πολλά χρόνια, πίεζαν την εκάστοτε
κυβέρνηση για διαγραφή (μέρους) των οφειλών τους.
Όλοι οι Υπουργοί Παιδείας και Οικονομικών από το 2002 και εντεύθεν συμπεριλαμβανομένων ακόμα και
των δύο προηγηθέντων της παρούσας κυβέρνησης δεν είχαν υποχωρήσει στις συνεχείς ασφυκτικές και
επίμονες πιέσεις των ασυνεπών συναδέλφων μας. Για ιστορικούς και όχι μόνο λόγους, αξίζει να γίνει
γνωστή μία συνάντηση που έλαβε χώρα στο γραφείο του τότε πρωθυπουργού κυρίου Αντωνίου Σαμαρά
το 2014 με την παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, μελών του Προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ (από
την ΑΣΚΕΥ), αντιπροσωπείας των αιτούντων τη διαγραφή των χρεών τους, και του νομικού τους
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συμβούλου. Η συζήτηση ήταν διεξοδική και η τελική απόφαση της τότε κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου
ήταν απόρριψη του αιτήματος, ως παράνομου και αντισυνταγματικού, συμφωνώντας και με την
αντίστοιχη πρόσφατη τότε απόφαση του Σ.τ.Ε.. Η σημερινή Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και οι αντίστοιχοι
Υπουργοί Παιδείας και Οικονομικών Γαβρόγλου και Τσακαλώτος, επωφελούμενοι και από την
«επικοινωνιακή συσκότιση» που τους προσέφερε η εθνικών διαστάσεων τραγωδία στο Μάτι,
προχώρησαν χωρίς αιδώ στην αποστέρηση σημαντικών πόρων των Πανεπιστημίων.
Συγκεκριμένα, την περασμένη εβδομάδα, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού και ενώ ακόμη δεν έχει
«κάτσει» η στάχτη από την εθνική τραγωδία των καταστροφικών πυρκαγιών, η κυβέρνηση ψήφισε στα
κρυφά ένα ακόμη ρουσφέτι, αυτήν τη φορά με αποδέκτες εκείνους τους πανεπιστημιακούς που τα
τελευταία 20 χρόνια δεν απέδιδαν την οφειλόμενη παρακράτηση. Το ρουσφέτι είναι το εξής: όλες οι
οφειλές των πανεπιστημιακών της τελευταίας εικοσαετίας επανυπολογίζονται με πολύ χαμηλότερο
ποσοστό από ό,τι ίσχυε κατά περιόδους, 7% επί των καθαρών αποδοχών από το ελευθέριο επάγγελμα.
Για παράδειγμα, κάποιος που έχει εκκρεμείς οφειλές από την περίοδο 1997-2011 (την περίοδο των
«παχιών αγελάδων») καλείται πλέον να αποδώσει το 7% επί των καθαρών αποδοχών του, ενώ αν ήταν
συνεπής και πλήρωνε στην ώρα του την περίοδο εκείνη θα είχε αποδώσει το 15% επί των ακαθάριστων
αποδοχών του. Αν θεωρήσουμε ότι οι δαπάνες είναι 30%, τότε το 7% επί των καθαρών αποδοχών ισούται
με περίπου 5% επί των ακαθαρίστων, οπότε στην περίπτωση αυτή διαγράφονται τα 2/3 των οφειλών
του. Αν λάβουμε υπόψη επίσης ότι η παρακράτηση αφορά δηλωθέντα πρόσθετα εισοδήματα που
προέρχονται από παράλληλη άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, προκύπτει ότι οι «αριστεροί» υπουργοί
της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, την ίδια ώρα που κόβουν περαιτέρω τους ήδη πενιχρούς μισθούς των
πανεπιστημιακών, χαρίζουν χρέη σε κάποιους από αυτούς, που σίγουρα δεν ανήκουν στην κατηγορία
των αναξιοπαθούντων.
Και μάλιστα, το κάνει χωρίς να διατηρεί ίχνος δικαιοσύνης μεταξύ των πανεπιστημιακών. Όταν χαρίζεις
στους κακοπληρωτές πρέπει τουλάχιστο να δίνεις το αντίστοιχο όφελος στους καλοπληρωτές. Το 1997 το
ποσοστό παρακράτησης είχε οριστεί στο 30% των ακαθάριστων εσόδων. Το 2000 η τότε κυβέρνηση
κατάλαβε ότι το ποσοστό παραείναι υψηλό και το κατέβασε στο 15% αναδρομικά από το 1997, με την
υποσημείωση ότι όσοι στο μεταξύ πλήρωσαν με το 30% θα πάρουν τη διαφορά πίσω (και την πήραν). Η
παρούσα κυβέρνηση όμως δεν το έκανε αυτό. Ποιο είναι το μήνυμα προς τους κακοπληρωτές που τους
χαρίζει τo μεγαλύτερο μέρος των οφειλών και ποιο προς τους συνεπείς και όλη την κοινωνία; Αυτό
θεωρείται κράτος δικαίου; Αυτό εννοούσε ο πρωθυπουργός μιλώντας για «δίκαιη ανάπτυξη»;
Ας σημειωθεί επιπλέον ότι τον τελευταίο χρόνο έγιναν τρεις προσπάθειες από την κυβέρνηση να
περάσουν παρόμοιες διατάξεις διαγραφής χρεών των κακοπληρωτών πανεπιστημιακών, αλλά πάντοτε
συναντούσαν το εμπόδιο του κ. Τσακαλώτου, ο οποίος στη συνάντηση με την ΠΟΣΔΕΠ προ τετραμήνου
συντάχθηκε με την ΚΙΠΑΝ εναντίον οποιασδήποτε χαριστικής ρύθμισης. Όμως, την περασμένη εβδομάδα,
ο κ. Τσακαλώτος τελικά «υποχώρησε» ή «επείσθη» για το νέο ρουσφέτι του κ. Γαβρόγλου και το
συνυπέγραψε (όπως προκύπτει από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου που αναφέρει «απώλεια εσόδων
από (α) τον επανακαθορισμό της βάσης υπολογισμού των ποσών που οι καθηγητές και οι υπηρετούντες
λέκτορες πρέπει να αποδώσουν στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν (ετήσιο καθαρό εισόδημα, αντί
για το ακαθάριστο που ισχύει) και (β) τη θέσπιση ειδικών διαδικασιών (περαίωση) για την είσπραξη των
ποσών που οφείλονται έως τις 31-12-2017 από την ίδια αιτία»).
Η Ιστορία θα γράψει ότι το «πολυπόθητο» ρουσφέτι χαρίσματος χρεών σε κακοπληρωτές
πανεπιστημιακούς πέρασε με την υπογραφή δύο υπουργών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οι οποίοι
δηλώνουν «αριστεροί» και υπήρξαν επί χρόνια διακεκριμένα συνδικαλιστικά στελέχη της ΠΟΣΔΕΠ.
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί και ένα παράδοξο. Η αιτιολογική έκθεση του νόμου που περιέχει το επίμαχο
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ρουσφέτι αναφέρει για τα χρέη των κακοπληρωτών πανεπιστημιακών ότι «όσον αφορά τις παλαιές
οφειλές, δηλαδή αυτές που έχουν δημιουργηθεί έως τις 31.12.2017, ισχύουν τα αντίστοιχα ποσοστά που
προέβλεπαν οι εκάστοτε νόμοι που ρύθμιζαν το επίμαχο ποσοστό.» (!!!) Δηλαδή, από τη μία η αιτιολογική
έκθεση με υπογραφή Γαβρόγλου λέει ρητά ότι δεν χαρίζεται κανένα χρέος, ενώ από την άλλη η
ψηφισμένη διάταξη με υπογραφή Γαβρόγλου και η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου μιλούν σαφώς για
χάρισμα χρεών (απώλεια εσόδων) που αγγίζουν το 2/3 της συνολικής οφειλής!!! Άραγε, ποιος Γαβρόγλου
εξαπάτησε ποιον Γαβρόγλου κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου;
Ένα είναι βέβαιον πάντως: ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ κύριος Γαβρόγλου εξελίσσεται ταχέως στον
πλέον παλαιοκομματικό και επικίνδυνα ακραίο λαϊκιστή Υπουργό Παιδείας που είχε ποτέ αυτή η χώρα.
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