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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την επιλεκτική εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων
Πρόσφατα καταλογίστηκαν σε συναδέλφους, από τις ΔΟΥ στις οποίες ανήκουν, σημαντικά
ποσά, άμεσα απαιτητά, μετά από εφέσεις που είχαν ασκηθεί εναντίον των αποφάσεων των
διοικητικών πρωτοδικείων περί μη φορολόγησης του ερευνητικού επιδόματος, με βάση τις
οποίες είχαν ήδη επιστραφεί τα ποσά αυτά. .
Ανεξάρτητα από τις διαδικαστικές λεπτομέρειες, η ουσία είναι ότι το Ελληνικό Δημόσιο και η
Ελληνική Κυβέρνηση που έχει την ευθύνη για τις κινήσεις του, εφαρμόζει επιλεκτικά τις
αποφάσεις των δικαστηρίων. Όταν τα δικαστήρια αποφασίζουν ότι το ερευνητικό επίδομα
πρέπει να φορολογείται, οι εφορίες κινητοποιούνται για να εισπράξουν άμεσα τα
χρωστούμενα. Όταν όμως το ανώτατο δικαστήριο του κράτους, το Συμβούλιο της
Επικρατείας, αποφασίζει ότι οι μισθοί των πανεπιστημιακών οφείλουν να αποκατασταθούν
στα επίπεδα του 2012, τότε το Ελληνικό Δημόσιο "ποιεί την νήσσαν" και απαιτεί από τους
πανεπιστημιακούς να προχωρούν σε μακρόχρονους και πολυδάπανους δικαστικούς αγώνες,
αντί κατ' εφαρμογή της αναλογικότητας να ευθυγραμμιστεί με τις αποφάσεις του Ανώτατου
Δικαστηρίου.
Αυτές οι πρακτικές αντίκεινται στις αρχές της χρηστής διοίκησης, υπονομεύουν
σοβαρότατα την αξιοπιστία της Ελληνικής Κυβέρνησης και δημιουργούν βαθύ αίσθημα
πικρίας στους πανεπιστημιακούς καθηγητές, οι οποίοι πλήρωσαν πολύ βαρύ τίμημα για την
οικονομική κρίση, υφιστάμενοι περικοπές που άγγιξαν το 40%, αλλά παρόλα αυτά
καταφέρνουν με υψηλό αίσθημα ευθύνης να κρατούν όρθια τα Ελληνικά ΑΕΙ κάτω από
τραγικές συνθήκες.
Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ:




Ζητά από την Κυβέρνηση και τις αρμόδιες ΔΟΥ να επανεξετάσουν την απαίτησή τους
για την άμεση επιστροφή τόσο σημαντικών ποσών από μέλη ΔΕΠ οι πενιχροί μισθοί
των οποίων πλέον δεν θα καλύπτουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες διαβίωσης, και να
προχωρήσουν τουλάχιστον σε ρύθμιση για την τμηματική
καταβολή των
καταλογισθέντων ποσών.
Υπενθυμίζει για μια ακόμη φορά ότι η Κυβέρνηση έχει συνταγματική υποχρέωση να
μην εφαρμόζει νόμους που έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί από το ΣτΕ και οφείλει

σύμφωνα με τη 4741/2014 απόφαση του ΣτΕ να αποκαταστήσει το μισθολόγιο των
πανεπιστημιακών καθηγητών στα επίπεδα του 2012.
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