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ΘΕΜΑ:

Απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ των εργαζομένων στα ερευνητικά προγράμματα των ΑΕΙ και
των ΕΚ

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Οι Ομοσπονδίες ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ‐ΤΕΙ και η ΕΕΕ, που εκπροσωπούν τους λειτουργούς του ενιαίου χώρου
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, υποστηρίζουν το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων με συμβάσεις ανάθεσης
έργου σε ερευνητικά προγράμματα, ως προς το θέμα της απαλλαγής των συμβάσεών τους από το ΦΠΑ.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αναχαίτιση του εξόχως εκφυλιστικού για τη χώρα μας φαινομένου της
διαρροής Ελλήνων επιστημόνων προς το εξωτερικό (“brain drain”), είναι απαράδεκτο να υποβάλλουμε νέους
επιστήμονες/ερευνητές σε δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες, μεταξύ ακαδημαϊκού/ερευνητικού
φορέα και ΔΟΥ, ώστε να πετύχουν –ενδεχομένως‐ την απαλλαγή από ΦΠΑ 23% των ήδη πολύ χαμηλών
αποδοχών τους.
Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε πολύ όπως μεριμνήσετε ώστε:
(α) Να εκδοθούν, από τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας, σχετικές οδηγίες προς όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς, ώστε η απαλλαγή ΦΠΑ να δοθεί άμεσα και απρόσκοπτα σε όλους τους εργαζόμενους με συμβάσεις
ανάθεσης έργου σε ερευνητικά προγράμματα, για τις οποίες πληρούνται οι υπάρχουσες, σχετικές θεσμικές
προϋποθέσεις.
(β) Να υπάρξει άμεση, καθολική νομοθετική ρύθμιση για την απαλλαγή από το ΦΠΑ του συνόλου των
εργαζομένων με συμβάσεις ανάθεσης έργου στα ερευνητικά προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. Η εν λόγω ρύθμιση θα λειτουργήσει
ως αναπτυξιακό μέτρο ενίσχυσης της Έρευνας στη χώρα μας, μέσω της αύξησης της απασχόλησης νέων,
λαμπρών επιστημόνων στον εθνικό ερευνητικό ιστό.
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