
 
 

Αθήνα 3/8/2021 

 

Ψήφισμα ΣΔΕΠ ΕΜΠ 

 Για την τροπολογία του Υπ. Παιδείας σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης της κράτησης επί 

των εισοδημάτων των μελών ΔΕΠ από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 

Στις 27/7/2021, η Υπουργός Παιδείας  κατέθεσε τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την οποία διαγράφεται ένα πολύ σημαντικό τμήμα χρεών 

κάποιων ασυνεπών συναδέλφων, οι οποίοι ασκούσαν ελευθέριο επάγγελμα και δεν απέδιδαν 

την οφειλόμενη παρακράτηση προς τους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων. Εντύπωση δε προκαλεί το 

γεγονός ότι, η Υπουργός Παιδείας επέλεξε να καταθέσει την τροπολογία σε νομοσχέδιο άλλου 

Υπουργείου, ενώ βρισκόταν σε συζήτηση και ψηφίστηκε (στις 28/7/2021), νομοσχέδιο του 

Υπουργείου της. 

Η τροπολογία αυτή προσβάλλει βάναυσα το κοινό περί δικαίου αίσθημα και προκαλεί 

απολύτως δικαιολογημένη αγανάκτηση, ειδικά μεταξύ των συναδέλφων που την τελευταία 

εικοσαετία, απέδιδαν κανονικά στους ΕΛΚΕ των Πανεπιστήμιων τους την οφειλόμενη 

παρακράτηση από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, καθώς μεταβάλλει επί τα χείρω την 

αντίστοιχη «τροπολογία Γαβρόγλου». Πιο συγκεκριμένα, μειώνει την περίοδο της 

παραγραφής σε δέκα από είκοσι έτη, διαγράφει όλες τις οφειλές (ακόμη και αν έχουν εκδοθεί 

σχετικές πράξεις προσδιορισμού οφειλής από τους ΕΛΚΕ) μέχρι και τις 31/12/2009 και δεν 

προβλέπει καν την αποζημίωση των συνεπών συναδέλφων, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα με την 

περ. ζ) της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 4009/2011. Αντιθέτως, τροπολογεί τη συγκεκριμένη 

περ. ζ) αναφέροντας πως οι καταβολές ποσών που έχουν γίνει από τους «συνεπείς» 

συναδέλφους θεωρούνται νόμιμες και δεν αναζητούνται! 

Ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ ΕΜΠ καλεί την Υπουργό Παιδείας να αποσύρει άμεσα αυτή την 

τροπολογία, με την οποία μεγεθύνεται η αδικία απέναντι στους συνεπείς συναδέλφους, 



προκαλείται απώλεια εσόδων για τα Πανεπιστήμια και κάθε άλλο παρά «…εξορθολογίζεται η 

σχετική διαδικασία και αποτρέπεται η επιβάρυνση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(ΑΕΙ) από μακροχρόνιες και ατελέσφορες αναζητήσεις οφειλών…». Αν η Υπουργός Παιδείας 

και η Κυβέρνηση επιθυμούν τον εξορθολογισμό, ας φροντίσουν για την επαναφορά του 

Τακτικού Προϋπολογισμού των ΑΕΙ στα προ κρίσης επίπεδα, την αναπλήρωση του 

απολεσθέντος διδακτικού και λοιπού προσωπικού των ΑΕΙ (στο ΕΜΠ η μείωση των μελών ΔΕΠ 

συγκριτικά με το 2009-2010 υπερβαίνει το 45%, ενώ οι εισερχόμενοι φοιτητές έχουν αυξηθεί 

κατά πολύ, ειδικά σε ορισμένες Σχολές) και την αποκατάσταση του πανεπιστημιακού 

μισθολογίου σε αξιοπρεπή επίπεδα (ή τουλάχιστον στα επίπεδα που έχει ορίσει η σχετική 

απόφαση του ΣτΕ και την οποία η Κυβέρνηση παρανόμως και επιδεικτικά αγνοεί). 
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