26 Μαρτίου 2013
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: α) τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
β) τον Υπουργό Οικονομικών
ΘΕΜΑ: Αποδοχές των μελών ΔΕΠ ΑΕΙ και ΤΕΙ
Στις αποδοχές των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων α) πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και
ενημέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχή σε συνέδρια, και β) ειδικό ερευνητικό
επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων (για τα μέλη Δ.Ε.Π.
Α.Ε.Ι.) και ειδικό ερευνητικό επίδομα τεχνολογικής έρευνας (για τα μέλη Ε.Π. των
Τ.Ε.Ι.), ποσά που φορολογούνται ωσάν να υπόκεινται στην φορολογία εισοδήματος.
Τα ανωτέρω ποσά όμως δεν αποτελούν φορολογητέα εισοδήματα, επειδή,
όπως ρητώς προβλέπει το άρθρο 13 παρ. 2 εδ. Δ’ και ε’ ν.2530/97, όπως έχει γίνει
δεκτό με σειρά δικαστικών αποφάσεων (ΣτΕ 1944/2012 Τμήμα Β’ που παραπέμπει
στην Ολομέλεια για κήρυξη αντισυνταγματικότητας, Διοικ. Πρωτ. Αθηνών
4441/2001, Διοικ. Πρωτ. Θεσ/νίκης 1690/2003 κ.ά.), συνιστούν δαπάνες που
υφίστανται τα μέλη Δ.Ε.Π. προκειμένου να ανταποκριθούν στην άσκηση του
λειτουργήματός τους. Κατά συνέπεια δεν αποτελούν εισοδήματα κατά την έννοια του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), αλλά αποζημίωση καταβαλλόμενη
προς αντιμετώπιση εξόδων τα οποία υφίσταται ο πανεπιστημιακός και οφείλουν να
παραμείνουν αφορολόγητα.
Παρά τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις, το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει
συμμορφωθεί και δεν έχει προχωρήσει σε σχετική νομοθετική ρύθμιση, με
αποτέλεσμα το κάθε μέλος ΔΕΠ να προσφεύγει ξεχωριστά στα διοικητικά
πρωτοδικεία για να δικαιώνεται φυσικά μετά από τουλάχιστον 5-6-7 έτη, λόγω και
της απαράδεκτης καθυστέρησης στην απονομή δικαιοσύνης.
Σημειωτέον ότι, όλως προσφάτως, ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων ανακάλεσε
έγγραφό του για τη φορολόγηση του επιδόματος βιβλιοθήκης και οργάνωσης
γραφείου των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, μετά τις επιστολές
διαμαρτυρίας των έξι δικαστικών Ενώσεων
Γίνεται κατανοητό ότι μετά τη δραματική πτώση του μισθού των μελών
ΔΕΠ, πολλοί εξ αυτών ήδη αναζητούν εργασία στο εξωτερικό ενώ, περαιτέρω, το –
μοναδικό παγκοσμίως - πλαφόν του διπλάσιου του ακαθάριστου μισθού τους το οποίο μάλιστα ελέγχει το Ελεγκτικό Συνέδριο ύστερα από σχετική αναλυτική
δήλωση που κάνουν! - από άλλες πηγές, διώχνει κοινοτικά προγράμματα που
προβλέπουν αμοιβή εργασίας με ανθρωπομήνες από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Το
γεγονός αυτό στερεί πόρους από τις επιτροπές ερευνών των Πανεπιστημίων (συνήθως
το 15% του ποσού), ενώ περιορίζει τόσο την ελευθερία ικανών και διακεκριμένων
καθηγητών να αναζητήσουν πόρους και ερευνητικά προγράμματα, όσο και κυρίως τα
φορολογικά έσοδα του δημοσίου (άλλο τουλάχιστον ένα 20% επί των
προβλεπομένων ποσών). Επισημαίνεται ότι τα κοινοτικά προγράμματα διώχνονται
έτσι από τα ελληνικά πανεπιστήμια καθώς προβλέπουν μια φυσιολογική
τυποποιημένη ευρωπαϊκά πανεπιστημιακή αμοιβή, η οποία όμως τυχαίνει να

υπερβαίνει το διπλάσιο του μισθού των ελλήνων πανεπιστημιακών, η οποία αμοιβή
όπως ξέρετε, δεν υπερβαίνει στην καλύτερη περίπτωση πλέον το μεικτό ποσό των
2.900 ευρώ περίπου για έναν πρώτης βαθμίδας πανεπιστημιακό καθηγητή με 15
χρόνια υπηρεσίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:
1) Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε νομοθετική ρύθμιση για το ζήτημα της παράνομης
φορολογίας των αποζημιώσεων των μελών ΔΕΠ στην οποία θα περιλαμβάνεται
πρόβλεψη και για όσες υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον της δικαιοσύνης, ελαφρύνοντας
με τον τρόπο αυτό και το φόρτο των δικαστηρίων;
2) Σκοπεύετε να καταργήσετε το πλαφόν αμοιβής των μελών ΔΕΠ, γεγονός το οποίο
θα έφερνε προγράμματα και έσοδα στα ελληνικά Πανεπιστήμια και στο Κράτος;
Οι ερωτώντες βουλευτές

Κατερίνα Μάρκου – βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης

Μαρία Ρεπούση – βουλευτής Α’ Πειραιά

Ιωάννης Πανούσης – βουλευτής Α’ Αθήνας

