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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2019
Προς: Υπουργό Παιδείας, καθ. Κ. Γαβρόγλου
Υπουργό Οικονομικών, καθ. Ε. Τσακαλώτο
Κοιν: Αν. Υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Χουλιαράκη
ΓΓ Υπουργείου Παιδείας
ΓΓ Υπουργείου Οικονομικών
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,
Κατά την καταβολή των αναδρομικών του μισθολογίου (Ν4575/2018), που για τα μέλη ΔΕΠ αφορούσε τα έτη
2015 και 2016, οι οικονομικές υπηρεσίες των περισσότερων ΑΕΙ της χώρας (αλλά όχι όλων) παρακράτησαν
φόρο 20% και επί του επιδόματος βιβλιοθήκης το οποίο έχει αμετάκλητα χαρακτηριστεί αφορολόγητο με
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, τις οποίες η Διοίκηση έχει αποδεχτεί από το 2014 (ΠΟΛ:1234/2710-2014). Άλλωστε και σε πρόσφατη εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, που αφορά την φορολόγηση των εισοδημάτων του
2018 (Α1009/10-1-2019), ρητά αναφέρεται ότι το σχετικό επίδομα είναι αφορολόγητο (σελ. 9, παράγραφος 6).
Θεωρώντας ότι πρόκειται για εκ παραδρομής ενέργεια των υπηρεσιών μισθοδοσίας όπου αυτό συνέβη, σας
παρακαλούμε να εκδώσετε σχετική οδηγία προκειμένου να διορθωθεί άμεσα το λάθος αυτό και οι
αρμόδιες υπηρεσίες των Πανεπιστημίων να καταβάλουν τα ποσά που κακώς παρακρατήθηκαν από τους
δικαιούχους.
Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από οικονομικές υπηρεσίες ΑΕΙ, φαίνεται πως ανώτεροι
υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών εκφράζουν την άποψη ότι το ποσό των αναδρομικών που
καταβλήθηκε δεν πρέπει να περιληφθεί στο συντάξιμο μέρος των αποδοχών μας. Τέτοιες απόψεις είναι
εξωφρενικές επειδή αφενός πρόκειται για ποσό από τους μισθούς μας των ετών 2015-2016 το οποίο είχε
περικοπεί με διάταξη που κρίθηκε αντισυνταγματική, σύμφωνα με τελεσίδικη απόφασή του Συμβουλίου της
Επικρατείας, και αφετέρου επειδή στο ποσό αυτό έχουν γίνει όλες οι κρατήσεις που προβλέπονται υπέρ των
συνταξιοδοτικών ταμείων. Παρακαλούμε να εκδώσετε σχετική οδηγία που να ξεκαθαρίζει το ζήτημα με
δίκαιο τρόπο.
Με την ευκαιρία, σας υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί η διόρθωση της αδικίας εις βάρος της εξαιρετικά
ολιγομελούς κατηγορίας των Επιστημονικών Συνεργατών, οι οποίοι εκτελούν εντελώς αντίστοιχο έργο και
είναι εξομοιωμένοι μισθολογικά (?) με την κατηγορία των ΕΕΠ, αλλά παρόλ’ αυτά δεν έλαβαν αναδρομικά.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για τα τρία παραπάνω θέματα και θα εκτιμούσαμε εάν μας
ενημερώνατε σχετικά.
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