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Αρ. Πρωτ.:  Εξ./479/2015 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 
Προς:  Καθηγητή Γιάνη Βαρουφάκη, Υπουργό Οικονομικών, minister@minfin.gr 

 

Θέμα:  Συμμόρφωση των αρμόδιων αρχών με τις αποφάσεις του ΣτΕ για τη μη φορολόγηση του 

επιδόματος βιβλιοθήκης των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων 

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ, 

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 (ΣτΕ) με τις υπ’ αριθμ. 

29/2014 και 2306/2014 αποφάσεις της Ολομέλειάς 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 τη 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. 

 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1234/27.10.2014 καθώς και την διευκρινιστική εγκύκλιο για την εφαρμογή της 

(Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1000840 ΕΞ 2014/30.12.2014):  

 

1. Τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1234/27.10.2014 έχουν εφαρμογή σε όσες κατηγορίες δημοσίων 

υπαλλήλων – λειτουργών λάμβαναν ως 31/12/2013 την οικονομική παροχή για δημιουργία και 

διαρκή ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια.  

2. Σύμφωνα με το ΣτΕ (Απόφαση Ολομέλειας 29/2014), η συγκεκριμένη οικονομική παροχή έχει 

αποζημιωτικό χαρακτήρα και δίνεται για την κάλυψη δαπανών. Επίσης, δεν αποτελεί 

φορολογητέο εισόδημα σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 78, παρ.1 του Συντάγματος και το 

άρθρο 4, παρ. 1 του ν.2238/1994. Ως εκ τούτου, δεν χρησιμοποιείται για την κάλυψη 

αντικειμενικών δαπανών και δεν αναγράφεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.  

 

Οι Ερευνητές καθώς και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (ΕΛΕ) που υπηρετούν στα Ερευνητικά 

Κέντρα της Χώρας εμπίπτουν στις κατηγορίες υπαλλήλων για τις οποίες εφαρμόζονται οι 

προαναφερθείσες αποφάσεις. Σε εφαρμογή των αποφάσεων οι Ερευνητές και οι ΕΛΕ προέβησαν σε 

τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2012, 2013 και 2014.  
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Δυστυχώς όμως μέχρι και σήμερα, οι Ερευνητές και οι ΕΛΕ των Ερευνητικών Κέντρων εξακολουθούν 

να φορολογούνται, παρανόμως, για την ως άνω πάγια μηνιαία αποζημίωση (επίδομα βιβλιοθήκης) 

και να υποχρεώνονται, για την δικαίωσή τους, να καταθέτουν μαζικά ανακλητικές δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος στις αρμόδιες ΔΟΥ για τα αυτονόητα και ήδη κριθέντα από το Συμβούλιο 

της Επικρατείας, υποβαλλόμενοι, και οι ίδιοι και οι ΔΟΥ, σε άσκοπη ταλαιπωρία και απώλεια χρόνου, 

χωρίς λόγο. 

 

Το ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για την επίλυση του προαναφερθέντος θέματος αλλά και 

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 ο νόμος ορίζει.» ζητά: 

 

από το Υπουργείο Οικονομικών: 

� να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες (νομοθετική ρύθμιση, έκδοση εγκυκλίου) 

προκειμένου να επιλυθεί οριστικά το ζήτημα της φορολόγησης της ως άνω πάγιας μηνιαίας 

αποζημίωσης (επίδομα βιβλιοθήκης) και να γίνεται η εκκαθάριση της μισθοδοσίας χωρίς 

παρακράτηση φόρου για το εν λόγω επίδομα. 

 

και από τα Διοικητικά Συμβούλια των Ερευνητικών Κέντρων:  

� να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμόρφωση των 

οικονομικών υπηρεσιών των Ερευνητικών Κέντρων, που είναι επιφορτισμένα με την 

εκκαθάριση μισθοδοσίας των Ερευνητών και ΕΛΕ με τις άνω δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ, 

προχωρώντας εφεξής στην εκκαθάριση των αμοιβών των Ερευνητών και ΕΛΕ χωρίς 

παρακράτηση φόρου για την εν λόγω αποζημίωση.  

 

Με εκτίμηση, 

 

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

 

Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας 

 

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου  

 

Μάχη Δ. Χατζηγιάννη 
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