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Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Εκ μέρους των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και της ΕΕΕ που εκπροσωπούν τους Λειτουργούς του 
ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, δηλ. τους Καθηγητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, καθώς 
και τους Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ, σε συνέχεια της συνάντησής μας της 8ης

1. 

 Απριλίου 
και μετά την αμοιβαία συνεννόηση να σας καταθέσουμε εγγράφως τα θέματα που συζητήθηκαν, ώστε να 
τα εξετάσετε αναλυτικά και να προωθήσετε τη λύση τους, σας παραθέτουμε τα βασικά οικονομικά 
αιτήματα που αφορούν στο ειδικό μισθολόγιο των Λειτουργών της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. 

Εφαρμογή της τελεσίδικης απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ Υπ. Αριθμ. 29/2014, με την οποία 
κρίθηκε αντισυνταγματική η φορολόγηση του επιδόματος βιβλιοθήκης.

2. 

 Είναι πιστεύουμε 
στοιχειώδης υποχρέωση μιας συντεταγμένης πολιτείας να εφαρμόζει τις τελεσίδικες αποφάσεις 
των ανωτάτων δικαστηρίων. Συνεπώς θα πρέπει επειγόντως να εκδώσετε εγκύκλιο, με την οποία 
να ενημερώνετε τις ΔΟΥ και τις οικονομικές υπηρεσίες των Ιδρυμάτων μας, ώστε να μην 
παρακρατούν φόρο για το εν λόγω επίδομα. Εκτιμούμε ότι το ποσό που θα εισέπραττε η πολιτεία 
αν καταβαλλόταν αυτός ο φόρος είναι σχετικά μικρό και μπορεί να εξευρεθεί κάλλιστα, για 
παράδειγμα από το πρωτογενές πλεόνασμα τόσο του 2013, όσο και το σημαντικά μεγαλύτερο που 
προβλέπεται (σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης) για το 2014.  

Επιστροφή των φόρων που παρακρατήθηκαν για το παραπάνω επίδομα τα τελευταία χρόνια, 
ώστε να αποφευχθούν μαζικές δικαστικές προσφυγές του συνόλου των καθηγητών και 
ερευνητών.

3. 

 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μετά την έκδοση της σχετικής τελεσίδικης 
απόφασης του ΣτΕ, όποιος προσφύγει στο δικαστήριο θα κερδίσει την επιστροφή των 
αναλογούντων στο επίδομα φόρων. Για να αποφευχθεί, λοιπόν, η ταλαιπωρία των συναδέλφων 
με την εμπλοκή τους σε πολυετείς και δαπανηρούς δικαστικούς αγώνες, καθώς και ο 
συνεπαγόμενος, επιπρόσθετος φόρτος εργασίας για τα δικαστήρια και τις εφορίες, αλλά 
πρωτίστως για να δείξει η ελληνική πολιτεία ότι σέβεται στοιχειωδώς τις αποφάσεις της 
δικαιοσύνης και τους ίδιους τους πολίτες της, θα πρέπει να μεριμνήσετε άμεσα για την επιστροφή 
των παρανόμως παρακρατηθέντων φόρων στους δικαιούχους για τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτό θα 
μπορούσε να γίνει και σταδιακά, μέσω συμψηφισμών με μελλοντικούς φόρους, μετά από σχετική 
νομοθετική ρύθμιση.  

Ενσωμάτωση των λοιπών, κατ’ όνομα μόνο, επιδομάτων στο βασικό μισθό. Εφ’ όσον το ίδιο το 
Ανώτατο Δικαστήριο, έκρινε ότι τα υπόλοιπα επιδόματα (ειδικό ερευνητικό και διδακτικής 
προετοιμασίας) δεν έχουν αποζημιωτικό χαρακτήρα, αλλά αποτελούν ουσιαστικά βασικές 



αποδοχές και ορθώς φορολογούνται, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να ενσωματωθούν στο 
βασικό μισθό. Το μέτρο αυτό δεν θα έχει καμιά σημαντική διαφοροποίηση στο μισθοδοτικό 
κόστος. 

4. Αποκατάσταση ενός αξιοπρεπούς μισθολογίου 
i. δεν συμμετείχαμε σε καμία από τις αυξήσεις που έγιναν στα υπόλοιπα ειδικά μισθολόγια 

μετά το 2003, ενώ 

το οποίο να λαμβάνει υπ’ όψιν ότι:  

ii. συμμετείχαμε σε όλες τις μειώσεις που έγιναν κατά την 3ετία 2010-2012, σε ποσοστό 30-
40%,  

iii. η συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας δεν λαμβάνει πρόσθετες αμοιβές πέραν των 
τακτικών τους αποδοχών, 

με αποτέλεσμα οι τακτικές αποδοχές μας να μην ανταποκρίνονται στα υψηλά προσόντα, στα 
αυξημένων απαιτήσεων και ευθύνης καθήκοντα, αλλά και στον κοινωνικό ρόλο και έργο που 
προσφέρουμε ως ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και ερευνητές, υπολειπόμενες σημαντικά από το μέσο 
Ευρωπαϊκό όρο. Το εξαιρετικά χαμηλό αυτό επίπεδο των αποδοχών των καθηγητών ΑΕΙ και των 
ερευνητών είναι απαράδεκτο και θεωρούμε ότι η ελληνική πολιτεία πρέπει να καθορίσει ένα νέο 
ενιαίο πλαίσιο για τα ειδικά μισθολόγια των Δημοσίων Λειτουργών, το οποίο θα προκύψει μέσα 
από ευρεία συζήτηση και διαβούλευση και στη βάση των προσόντων και της αξιολόγησης της 
προσφοράς κάθε επιμέρους κατηγορίας, σύμφωνα με τη διεθνή πραγματικότητα. 

5. Η υποχρηματοδότηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή νέας γνώσης οδηγεί στη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας, θα πρέπει να διατεθούν οι απαραίτητοι πόροι, ώστε η κυβέρνηση να 
αποδείξει ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση και η έρευνα αποτελούν πράγματι εθνική προτεραιότητα. 
Προτείνεται, τέλος, ο εξορθολογισμός της διάθεσης και διαχείρισης των κοινοτικών ερευνητικών 
κονδυλίων, με σκοπό την ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας που μπορεί να αποτελέσει 
πυλώνα ανάπτυξης για τη χώρα και να ανακόψει το εξόχως εκφυλιστικό φαινόμενο της διαρροής 
επιστημόνων προς το εξωτερικό. 

 Η συνολική μείωση των δαπανών 
του τακτικού προϋπολογισμού του κράτους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση για την τριετία 2011-
2013 προσεγγίζει το 38% φέροντας την Ελλάδα σε μια από τις τελευταίες θέσεις στην κατάταξη 
των χωρών της Ε.Ε. Η Ελλάδα, επίσης, κατατάσσεται στις χώρες με τη μικρότερη επένδυση σε 
Έρευνα και Καινοτομία (0,69% του ΑΕΠ για το 2011). Η συνολική μείωση των δαπανών του 
προϋπολογισμού του κράτους για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Ερευνα για την τριετία 2011-
2013 υπερβαίνει το 50% φέροντας την Ελλάδα σε μια από τις τελευταίες θέσεις στην ΕυρωπαΊκή 
Ένωση. 

 

 

Με εκτίμηση, 

Ο  Πρόεδρος  ΠΟΣΔΕΠ                          Ο Πρόεδρος ΟΣΕΠ/ΤΕΙ Η Πρόεδρος ΕΕΕ 

 

Στάθης Ευσταθόπουλος                 Απόστολος Κοκκώσης Μαρία Στουμπούδη 

Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Διευθύντρια Ερευνών 
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 
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