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Αριθμός απόφασης 4441/2001 
 
Περίληψη 
 
Φορολογία επιδομάτων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 
των Α.Ε.Ι. - Τόσο η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση 
βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια όσο και το ειδικό ερευνητικό επίδομα 
για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων των Δ.Ε.Π., τα 
οποία προορίζονται για την κάλυψη πραγματικών δαπανών, στις οποίες αυτά 
υποβάλλονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και για την προαγωγή της 
επιστήμης, της έρευνας και της διδασκαλίας στον χώρο των Α.Ε.Ι., έχουν 
αποζημιωτικό χαρακτήρα και γι’ αυτό δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα ούτε 
συγκεκαλυμμένο φορολογικό προνόμιο υπέρ των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και 
συνεπώς δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος - Αντίθετα το επίδομα διδακτικής 
προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης εντός των 
Πανεπιστημίων αποτελεί προσαύξηση μισθού και φορολογητέο εισόδημα και 
συνεπώς υπόκειται σε φόρο εισοδήματος. 
  
Κείμενο 
 
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Μαρτίου 2001, με δικαστή τον 
Φίλιππο Π. Αρμαανίδη, Πρωτοδίκη Δ.Δ., και γραμματέα την Δήμητρα 
Παναγιωτακοπούλου, δικαστική υπάλληλο, για να κρίνει την προσφυγή με 
χρονολογία 14.9.2000 
του Α.Β.Μ, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής (οδός Ζ. αρ. ...) ο οποίος παραστάθηκε 
αυτοπροσώπως με την ιδιότητά του ως δικηγόρος 
κατά του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Προϊστάμενο της 
Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) Αμαρουσίου Αττικής και δεν 
παραστάθηκε. 
Κατά την συζήτηση, ο διάδικος που παραστάθηκε ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και 
ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά. 
 

Η κρίση του είναι η εξής: 
 
1. Με την υπό κρίση προσφυγή, για την οποία έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο 
(βλ. τα υπ' αριθμ. 2302650/22.9.2000 και 5177151/22.9.2000 ΣΕΙΡΑ Β' και Α', 
αντιστοίχως, ειδικά έντυπα παραβόλου), επιδιώκεται: α) η ακύρωση της 
τακμαιρομένης, λόγω της παρόδου απράκτου τρίμηνης προθεσμίας, αρνητικής 
απαντήσεως του Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Αμαρουσίου 
Αττικής, με την οποία απερρίφθη η ρητή επιφύλαξη που διετύπωσε, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, ο προσφεύγων, μέλος του 
διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος αυτού, οικονομικού έτους 2000 και 1999, όπως προφανώς 
εκ παραδρομής αναφέρεται στο δικόγραφο της υπό κρίση προσφυγής, και β' να γίνει 
δεκτή η ως άνω επιφύλαξη καθ' όλα τα διατυπούμενα αιτήματα αυτής και να 
επιστραφεί στον προσφεύγοντα το επί πλέον ποσό φόρου, το οποίο, κατά τους 
ισχυρισμούς του, έχει καταβληθεί αχρεωστήτως, μετά την διενέργεια νέας 
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εκκαθαρίσεως του φόρου. Με το αντικείμενο αυτό η υπό κρίση προσφυγή έχει 
ασκηθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως ενώπιον του καθ' ύλην και κατά τόπον 
αρμοδίου για την εκδίκαση αυτής Δικαστηρίου και για τον λόγο αυτό πρέπει να γίνει 
τυπικώς δεκτή και να εξετασθεί ως προς το ουσιαστικό της περιεχόμενο, νομίμως 
εχώρησε δε η συζήτηση της υπό κρίση προσφυγής χωρίς να παρίσταται το καθ' ου η 
προσφυγή Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο υπό του Προϊσταμένου της 
Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Αμαρουσίου Αττικής, ο οποίος εκλητεύθη 
νομίμως και εμπροθέσμως, όπως προκύπτει από το από 9.1.2001 αποδεικτικό 
επιδόσεως της υπ' αριθ. 344/27.12.2000 κλήσεως προς συζήτηση του Επιμελητού 
Διοικητικών Δικαστηρίων Ν.Κ. 
2. Στο άρθρο 78 του Συντάγματος ορίζεται ότι: "1. Κανένας φόρος δεν επιβάλλεται 
ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας 
και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις 
κατηγορίες τους, στις οποίες αναφέρεται ο φόρος 2. 3. 4. Το αντικείμενο της 
φορολογίας, ο φορολογικός συντελεστής, οι απαλλαγές ή εξαιρέσεις από τη 
φορολογία και η απονομή των συντάξεων δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
νομοθετικής εξουσιοδότησης. 5". Στο δε άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος ορίζεται 
ότι: "Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα 
με τις δυνάμεις τους". Περαιτέρω, στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2238/1994 "Κύρωση 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΦΕΚ 151 τ. Α') ορίζεται ότι: "Εισόδημα στο 
οποίο επιβάλλεται ο φόρος είναι το εισόδημα που προέρχεται από κάθε πηγή ύστερα 
από την αφαίρεση των δαπανών για την απόκτηση του, όπως αυτό προσδιορίζεται 
ειδικότερα στα άρθρα 20 έως 51", ενώ στο άρθρο 45 παρ. 1 του ίδιου νόμου ορίζεται 
ότι: "Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα 
οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και 
γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε 
χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και 
συνταξιούχους". Εξ' άλλου, από 1.1.1997, με το άρθρο 1 περ. 15 του ν. 2459/1997 
"Κατάργηση Φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 17 τ. Α') 
καταργήθηκε το δεύτερο εδάφιο της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 
2238/1994, που όριζε ότι: "Προκειμένου για αποζημιώσεις υπαλλήλων του Δημοσίου, 
που παρέχονται με διάταξη νόμου κατ' αποκοπή για κάλυψη δαπανών ειδικής 
υπηρεσίας, που τους έχει ανατεθεί, εξαιρείται της φορολογίας ποσοστό πενήντα τοις 
εκατό (50%), εκτός αν ο δικαιούχος αποδεικνύει δαπάνες μεγαλύτερου ποσού με 
βάση στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων". 
3. Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του Συντάγματος και του Κώδικος 
Φορολογίας Εισοδήματος, ως εισόδημα που υπόκειται σε φόρους θεωρείται το 
καθαρό εισόδημα, δηλαδή αυτό που απομένει μετά την αφαίρεση από το ακαθάριστο 
εισόδημα των δαπανών αποκτήσεως αυτού, οι δε δαπάνες που μνημονεύονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 78 του Συντάγματος, λαμβάνονται υπ' όψιν, όσον αφορά την 
φορολογία εισοδήματος, για τον βάσει ενδείξεων προσδιορισμό του φορολογητέου 
εισοδήματος ορισμένων κατηγοριών φορολογουμένων. Τέτοιες δε ενδείξεις είναι οι 
δαπάνες. Περαιτέρω, παρέπεται ότι αν πρόκειται για εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες, κάθε παροχή που καταβάλλεται στο μισθωτό με οποιαδήποτε ονομασία 
(επιχορήγηση, αποζημίωση, επίδομα κ.λ.π.), η οποία κατά τον νόμο ή από τη φύση 
της, προορίζεται να καλύψει δαπάνες, στις οποίες αυτός υποβάλλεται για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί ή την ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της, δεν αποτελεί προσαύξηση μισθού και δεν 
υποβάλλεται σε φόρο εισοδήματος, έστω και αν από την παροχή αυτή ωφελείται 
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άμεσα ο μισθωτός (πρβλ. Σ.τ.Ε. 125/1995, 746/1993, 3396/1991, 74/1983, 4289/1980 
Ολομ.). Εξ' άλλου, η κατάργηση από 1.1.1997, με το άρθρο 1 περ. 15 του ν. 
2459/1997, του δεύτερου εδαφίου της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν. 
2238/1994, δεν συνεπάγεται από μόνη της την φορολόγηση όλων αδιακρίτως των 
παροχών που καταβάλλονται στους υπαλλήλους, δηλαδή και εκείνων που κατά τον 
νόμο ή κατά την φύση τους δεν αποτελούν εισόδημα, κατά την έννοια του άρθρου 78 
παρ. 1 του Συντάγματος του άρθρου 4 παρ. 1 του Κώδικος Φορολογίας Εισοδήματος, 
αλλά δίνονται για να καλύψουν δαπάνες για την εκτέλεση της υπηρεσίας που τους 
έχει ανατεθεί ή για την καλύτερη διεξαγωγή της. Τέλος, η απαρίθμηση των 
περιπτώσεων παροχών, που αναφέρονται στα εδάφια α' έως ε' παρ. 4 του άρθρου 45 
του Κώδικος Φορολογίας Εισοδήματος και οι οποίες κατά ρητή διάταξη του νόμου, 
δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο, δεν 
είναι αποκλειστική, με την έννοια ότι η απαρίθμηση αυτή των μη θεωρουμένων ως 
εισόδημα παροχών δεν αποκλείει στον νομοθέτη να θεσπίσει με τυπικό νόμο και 
άλλες απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος εκ μισθωτών υπηρεσιών ούτε την κρίση 
την κρίση της φορολογικής αρχής και των διοικητικών δικαστηρίων ότι ορισμένη 
παροχή που καταβάλλεται στους μισθωτός δεν αποτελεί κατά τον νόμο ή από την 
φύση της προσαύξηση μισθού, αλλά καταβάλλεται για την εκτέλεση της υπηρεσίας ή 
την καλύτερη διεξαγωγή της (πρβλ. Σ.τ.Ε. 3150/1999). 
4. Περαιτέρω, στο άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 2530/1997 "Υπηρεσιακή κατάσταση και 
αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και το 
εκπαιδευτικού προσωπικού των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - 
Τ.Ε.Ι.) " Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών και ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων 
συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 218 τ. Α'), ορίζεται ότι: "Πέρα 
από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής 
επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα: α. ... β. ... γ. Επίδομα διδακτικής 
προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης εντός των 
Πανεπιστημίων, οριζόμενο ως εξής: αα. Καθηγητής 200.000 δραχμές ββ. 
Αναπληρωτής Καθηγητής 180.000 δραχμές γγ. Επίκουρος Καθηγητής 160.000 
δραχμές δδ. Λέκτορας 140.000 δραχμές εε. ... δ. Πάγια μηνιαία αποζημίωση για 
δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη 
ως εξής: αα) Καθηγητής 140.000 δραχμές ββ) Αναπληρωτής Καθηγητής 90.000 
δραχμές γγ) Επίκουρος Καθηγητής 60.000 δραχμές δδ) Λέκτορας 60.000 δραχμές εε) 
.. ε. Ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την 
ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, 
οριζόμενο ως εξής: αα) Καθηγητής 110.000 δραχμές ββ) Αναπληρωτής Καθηγητής 
100.000 δραχμές γγ) Επίκουρος Καθηγητής 90.000 δραχμές δδ) Λέκτορας 80.000 
δραχμές στ. ... ζ. ... η. ... θ. ...". 
5. Από την ως άνω διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2 του ν. 2530/1997, σε συνδυασμό με 
τα αναφερόμενα στην εισηγητική έκθεση του ν. 2530/1997, ότι παρέχεται "πάγια 
αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για αντιμετώπιση 
δαπανών συμμετοχής σε συνέδρια ύψους 30.000 μέχρι 140.000 δραχμών, ανάλογα με 
τη βαθμίδα του μέλους Δ.Ε.Π., ανταποκρινόμενο και στις ανάγκες του σκοπού 
χορήγησης της για κάθε βαθμίδα", καθώς και ότι παρέχεται "Ειδικό επίδομα για την 
ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των Ερευνητικών Προγραμμάτων 
ύψους 80.000 μέχρι 110.000 δραχμών σε αντικατάσταση των μέχρι σήμερα 
χορηγουμένων παροχών για την αιτία αυτή", προκύπτει ότι τόσο η πάγια μηνιαία 
αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε 
συνέδρια, όσο και το ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδικακτορικής 
έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών 
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προγραμμάτων των περ. δ' και ε', αντιστοίχως, της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 
2530/1997 χορηγούνται στα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την κάλυψη των προσθέτων δαπανών στις 
οποίες αυτοί υποβάλλονται εξ' αιτίας της υπηρεσίας και των ιδιομόρφων συνθηκών 
ασκήσεως αυτής. Ειδικότερα, η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και 
ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια χορηγείται στα μέλη του 
διδακτικού χορηγείται στα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την κάλυψη των δαπανών στις οποίες αυτά 
υποβάλλονται για τη δημιουργία και διαρκή ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για 
την συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, οι οποίες, κατά τα κοινώς γνωστά, είναι 
απαραίτητες για την μελέτη και τη διαρκή επιστημονική ενημέρωση αυτών, ούτως 
ώστε να επιτυγχάνεται η προαγωγή της επιστήμης, της έρευνας και της διδασκαλίας 
στον χώρο των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα και με την 
συνταγματική επιταγή του άρθρου 16 παρ. 1 του Συντάγματος. Επίσης, το ειδικό 
ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη 
και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων χορηγείται στα 
μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων για την κάλυψη των ειδικοτέρων δαπανών στις οποίες αυτά υποβάλλονται 
για την προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας. Πέραν αυτών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και την συμμετοχή σε συνέδριο, ήτοι των 
δαπανών για την μετάβαση και έρευνα σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα 
βιβλιοθήκης της αλλοδαπής, για την αγορά και λειτουργία ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και την σύνδεσή τους με τράπεζες πληροφοριών, για την προμήθεια 
εξειδικευμένων επιστημονικών συγγραμμάτων, ως επιστημονικών εργαλείων έρευνας 
κ.λ.π. Συνεπώς, τόσο η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση 
βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, όσο και το ειδικό ερευνητικό επίδομα 
για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων των περ. δ' και ε', 
αντιστοίχως, της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 2530/1997, που χορηγούνται στα μέλη 
του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων, προορίζονται για την κάλυψη πραγματικών δαπανών, στις οποίες αυτά 
υποβάλλονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και για την προαγωγή της 
επιστήμης, της έρευνας και της διδασκαλίας στον χώρο των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα και με την συνταγματική επιταγή του άρθρου 
16 παρ. 1 του Συντάγματος, έχουν αποζημιωτικό χαρακτήρα για την κάλυψη των εν 
λόγω δαπανών, το δε ύψος τους δεν υπερβαίνει το κατά κοινή πείρα εύλογο μέτρο, 
και ως εκ τούτου δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα, κατά την έννοια του άρθρου 
78 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 4 παρ. 1 του Κώδικος Φορολογίας 
Εισοδήματος, ούτε συγκεκαλυμμένο φορολογικό προνόμιο υπέρ των μελών του 
διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 
Αντιθέτως, το προβλεπόμενο από την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 
2530/1997 επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδαστικής πανεπιστημιακής 
απασχόλησης εντός των Πανεπιστημίων, το οποίο, όπως αναφέρεται στην εισηγητική 
έκθεση του ν. 2530/1997, χορηγείται στα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού 
προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την παροχή της 
ανατεθείσης εις αυτά συγκεκριμένης εξωδιδακτικής απασχολήσεως εντός των 
Πανεπιστημίων, αποτελεί προσαύξηση μισθού, και δεν χορηγείται για την κάλυψη 
πραγματικών δαπανών, στις οποίες αυτά υποβάλλονται κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους, ως εκ τούτου δε αποτελεί φορολογητέο εισόδημα, κατά την έννοια 
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του άρθρου 78 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 4 παρ. 1 του Κώδικος 
Φορολογίας Εισοδήματος και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος. 
6. Στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: 
Ο προσφεύγων, μέλος του διδακτικού προσωπικού και ερευνητικού προσωπικού του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, στην βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή, υπέβαλε μετά της 
συζύγου του στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσίας Αμαρουσίου Αττικής την υπ' 
αριθ. 34819/25.5.2000 δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000, με 
την οποία εδήλωσε ατομικό καθαρό εισόδημα προερχόμενο, μεταξύ άλλων, από 
μισθωτές υπηρεσίες, συνολικού ποσού 9.446.506 δραχμών, στο οποίο 
περιλαμβάνονται: α) το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής 
πανεπιστημιακής απασχόλησης εντός των Πανεπιστημίων του άρθρου 13 παρ. 2 περ. 
γ' του ν. 2530/1997, ανερχόμενο εις 1.920.000 (160.000 Χ 12 μήνες) δραχμές, β) η 
πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για 
συμμετοχή σε συνέδρια του άρθρου 13 παρ. 2 περ. δ' του Ν. 2530/1997, ανερχόμενη 
εις 720.000 (60.000 δραχμές Χ 12 μήνες) δραχμές, και γ) το ειδικό ερευνητικό 
επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτικής έρευνας και την και την ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων του άρθρου 13 παρ. 
2 περ. ε' του Ν. 2530/1997, ανερχόμενο εις 1.080.000 (90.000 δραχμές Χ 12 μήνες) 
δραχμές. Παράλληλα, όμως, στην εν λόγω δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
διετύπωσε ρητή επιφύλαξη του άρθρου 61 παρ. 5 του ν. 2238/1994, σύμφωνα με την 
οποία τα ως άνω επιδόματα και πάγια μηνιαία αποζημίωση των περ. γ', δ' και ε' της 
παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2530/1997 δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, καθ' 
όσον χορηγήθηκαν για την κάλυψη δαπανών εξ αιτίας της υπηρεσίας του και δεν 
συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματος. Ο Προϊστάμενος της 
Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Αμαρουσίου Αττικής δεν απήντησε επί της 
ανωτέρω επιφυλάξεως εντός τρίμηνης προθεσμίας από της υποβολής της, και ως εκ 
τούτου, μετά την πάροδο άπρακτης της ως άνω τρίμηνης προθεσμίας, απέρριψε 
σιωπηρώς την εν λόγω διατυπωθείσα επιφύλαξη του προσφεύγοντος. Ο προσφεύγων, 
με την υπό κρίση προσφυγή, επιδιώκει την ακύρωση της ως άνω τεκμαιρομένης 
αρνητικής απαντήσεως και την παραδοχή της προαναφερομένης επιφυλάξεως, την 
οποία διετύπωσε στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος αυτού, οικονομικού έτους. 
7. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτίθενται στην τρίτη και πέμπτη 
σκέψη, το Δικαστήριο κρίνει ότι η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και 
ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια του άρθρου 13 παρ. 2 περ. δ' 
του ν. 2530/1997, ανερχόμενη σε 720.000 (60.000 δραχμές Χ 12 μήνες) δραχμές, 
καθώς και το ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας 
και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών 
προγραμμάτων του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ε' του ν. 2530/1997, ανερχόμενο σε 
1.080.000 (90.000 Χ 12 μήνες) δραχμές, ήτοι συνολικού ποσού 1.080.000 (720.000 
δραχμές + 1.080.000 δραχμές) δραχμών δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, διότι 
δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος. Περαιτέρω, 
σύμφωνα, επίσης, με όσα εκτίθενται στην τρίτη και πέμπτη σκέψη, το Δικαστήριο 
κρίνει ότι το επίδομα διδακτική προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής 
απασχόλησης εντός των Πανεπιστημίων του άρθρου 13 παρ. 2 περ. γ' του ν. 
2530/1997, ανερχόμενο εις 1.920.000 (160.000 δραχμών Χ 12 μήνες) δραχμές 
αποτελεί φορολογητέο εισόδημα, κατά την έννοια του άρθρου 78 παρ. 1 του 
Συντάγματος και του άρθρου 4 παρ. 1 του Κώδικος Φορολογίας Εισοδήματος και 
υπόκειται σε φόρο εισοδήματος. 
8. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η υπό κρίση 
προσφυγή, να τροποποιηθεί η προσβαλλόμενη τεκμαιρόμενη αρνητική απάντηση του 

Netlaw.gr

Netlaw.gr



Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Αμαρουσίου Αττικής, και να 
γίνει εν μέρει δεκτή η επιφύλαξη, την οποία διετύπωσε ο προσφεύγων στην δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος αυτού οικονομικού έτους 2000. Περαιτέρω, πρέπει να 
διαταχθεί νέα εκκαθάριση του φόρου και η επιστροφή στον προσφεύγοντα του ποσού 
του φόρου, ο οποίος παρεκρατήθη ή κατεβλήθη αχρεωστήτως, να διαταχθεί η 
απόδοση στον προσφεύγοντα μέρους του καταβληθέντος παραβόλου, ύψους 750 
δραχμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 277 παρ. 9 του Κώδικος Διοικητικής 
Δικονομίας, ενώ, τέλος, η δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφισθεί μεταξύ των 
διαδίκων, λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 275 παρ. 1 του Κώδικος Διοικητικής Δικονομίας. 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 
Δέχεται εν μέρει την προσφυγή 
Τροποποιεί την τεκμαιρόμενη αρνητική απόφαση Προϊσταμένου της Δημόσιας 
Οικονομικής Υπηρεσίας Αμαρουσίου Αττικής. 
Δέχεται εν μέρει την επιφύλαξη, την οποία διετύπωσε ο προσφεύγων στη δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος αυτού, οικονομικού έτους 2000. 
Αποφαίνεται ότι από το ατομικό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, το οποίο 
εδήλωσε ο προσφέγων κατά το οικονομικό έτος 2000, δεν υπόκειται σε φόρο 
εισοδήματος συνολικό ποσό ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) 
δραχμών, το οποίο αντιστοιχεί στην πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και 
ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια του άρθρου 13 παρ. 2 περ. δ' 
του ν. 2530/1997, ανερχόμενη σε επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (720.000) δραχμές, 
καθώς και στο ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής 
έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθησε των ερευνητικών 
προγραμμάτων του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ε' του ν. 2530/1997, ανερχόμενο ,σε ένα 
εκατομμύριο ογδόντα χιλιάδες (1.080.000) δραχμές. 
Διατάσσει την διενέργεια από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής 
Υπηρεσίας Αμαρουσίου Αττικής νέας εκκαθαρίσεως του οφειλόμενου φόρου 
εισοδήματος του προσφεύγοντος και την επιστροφή εις αυτόν του ποσού του εν λόγω 
φόρου, ο οποίο παρεκρατήθη η κατεβλήθη αχρεωστήτως. 
Διατάσσει την απόδοση στον προσφεύγοντα μέρους του καταβληθέντος παραβόλου, 
ύψους επτακοσίων πενήντα (750) δραχμών. 
Συμψηφίζει την δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων. 
Η απόφαση εδημοσιεύθη στην Αθήνα εις έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο 
ακροατήριο του Δικαστηρίου, στις 31.12.2001. 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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