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Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θέμα: Συμμόρφωση των αρμόδιων αρχών με τις αποφάσεις του ΣτΕ για τη μη φορολόγηση του
επιδόματος βιβλιοθήκης των πανεπιστημιακών
Σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.5 του Συντάγματος «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να
συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά
ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει.»
Κατ’ επιταγή της ως άνω συνταγματικής διάταξης, το άρθρο 1 εδάφ. α’ και β’ του
Ν.3068/2002 ορίζει ότι «το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις
δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την
εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων.»
Σε εκδίκαση υποθέσεων, αναφορικά με την υπαγωγή της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης
για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια (επίδομα
βιβλιοθήκης) σε φόρο εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, το Συμβούλιο της Επικρατείας
(Σ.τ.Ε.) με τις υπ’ αριθμ. 29/2014 και 2306/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του, έκρινε ότι α) η
εν λόγω αποζημίωση των πανεπιστημιακών λειτουργών δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα και
β) ότι η φορολόγηση της εν λόγω αποζημίωσης, είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα ως
αντισυνταγματική και, συνακόλουθα, ότι η φορολογική αρχή εσφαλμένα ερμήνευσε και
εφάρμοσε το νόμο που προβλέπει την φορολόγηση της εν λόγω αποζημίωσης. Ήδη το Υπ.ΟΙΚ
εξέδωσε την ΠΟΛ υπ. Αρ. 1234/2014 με την οποία καλεί τις αρμόδιες φορολογικές αρχές να
λαμβάνουν υπόψη τις αποφάσεις αυτές κατά την εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος.
Το διδακτικό προσωπικό των πανεπιστημίων εξακολουθεί να φορολογείται, παρανόμως,
για την ως άνω πάγια μηνιαία αποζημίωση (επίδομα βιβλιοθήκης) και να υποχρεώνεται, για την
δικαίωσή του, να καταθέτει μαζικά ανακλητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος στις
αρμόδιες ΔΟΥ για τα αυτονόητα και ήδη κριθέντα από το Συμβούλιο της Επικρατείας,
υποβαλλόμενο, χωρίς λόγο, σε άσκοπη ταλαιπωρία και απώλεια χρόνου.
Με βάση τις επιταγές του συντάγματος και του νόμου, το Δημόσιο και τα λοιπά Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στα οποία συμπεριλαμβάνεται προδήλως το Υπουργείο
Οικονομικών αλλά και τα Πανεπιστήμια, έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς
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καθυστέρηση προς τις στις δυο αυτές τελεσίδικες αποφάσεις του ΣτΕ και να ενεργούν ό, τι
επιβάλλεται για την εκτέλεσή τους.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ ζητά:
Α. από το Υπουργείο Οικονομικών
 να προβεί άμεσα σε ότι απαιτείται (νομοθετική ρύθμιση, έκδοση εγκυκλίου) προκειμένου
να επιλυθεί οριστικά το ζήτημα της φορολόγησης της ως άνω πάγιας μηνιαίας
αποζημίωσης (επίδομα βιβλιοθήκης),
 να σταματήσει ο μισθολογικός κατήφορος των πανεπιστημιακών, να αποκατασταθεί το
ύψος των μισθών με άμεση κάλυψη των απωλειών των τελευταίων χρόνων -όπως ήδη
συμβαίνει με τα άλλα ειδικά μισθολόγια- και να καταργηθεί ο επιδοματικός χαρακτήρας
του μισθού των μελών ΔΕΠ με ενσωμάτωση στο βασικό μισθό των δυο άλλων κατ’ όνομα
«επιδομάτων» (ειδικό ερευνητικό και διδακτικής προετοιμασίας) τα οποία έχουν κριθεί ότι
δεν έχουν αποζημιωτικό χαρακτήρα αλλά αποτελούν ουσιαστικά βασικές αποδοχές.
Β. και από τις πρυτανικές αρχές των Πανεπιστημίων
 να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμόρφωση των οικονομικών
υπηρεσιών των ιδρυμάτων με τις άνω δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ, προχωρώντας εφεξής
στην εκκαθάριση των αμοιβών του διδακτικού προσωπικού τους χωρίς παρακράτηση
φόρου για την εν λόγω αποζημίωση.
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