
Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά 
Τμήμα 9° Τριμελές 

Αριθμός απόφασης 3422/2012 
 
Περίληψη 
Φορολόγηση επιδομάτων μελών ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. - Κάθε παροχή που καταβάλλεται 
στο μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση, αποζημίωση, επίδομα κλπ.) 
που, κατά το 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 έμμεσα ο μισθωτός - Συνεπώς, τόσο η πάγια μηνιαία αποζημίωση για 
δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, όσο και το 
ειδικό ερευνητικό επίδομα των περιπτώσεων δ' και ε' αντιστοίχως της παραγράφου 2 
του άρθρου 13 του ν. 2530/1997, που χορηγούνται στα μέλη ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. και 
προορίζονται για την κάλυψη πραγματικών δαπανών, στις οποίες αυτά υποβάλλονται, 
έχουν αποζημιωτικό χαρακτήρα, 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, ούτε συγκεκαλυμμένο φορολογικό 
προνόμιο υπέρ των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. 
 
Κείμενο 
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 26 Απριλίου 2012, με την εξής 
σύνθεση: Αναστασία Αβραμοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., Παναγιώτη Πρίνο 
και Θάλεια Τούλια (εισηγήτρια), Πρωτοδίκες Δ.Δ. και γραμματέα την Ευλαμπία 
Ξύδη, δικαστική υπάλληλο, 
γ ι α να δικάσει την έφεση με ημερομηνία κατάθεσης 19- 10-2005, 
του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ 
Γλυφάδας, οποίος δεν παραστάθηκε, 
κατά του Α. Κ. του Χ., κατοίκου Γλυφάδας (οδός ............... αρ......), ο οποίος δεν 
παραστάθηκε και κατά της 151/2005 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Πειραιά (4° Τμήμα). 
Μετά τη συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη. 
Η κρίση του είναι η εξής: 
1. Επειδή, με την κρινόμενη έφεση ζητείται, παραδεκτά, να εξαφανιστεί η 
151/2005 οριστική απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (4° 
Τμήμα). Με την απόφαση αυτή έγινε δεκτή προσφυγή του εφεσίβλητου, ακυρώθηκε 
η 32.715/2-1-2003 αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Γλυφάδας και 
ανακληθηκε εν μέρεL η φορολογική δήλωσή του για το οικονομικό έτος 2001 ως 
προς την πάγια μηνιαία αποζημίωση του άρθρου 13 παρ.2 περ. δ και ε του ν. 
2530/1997 που έλαβε κατά τη χρήση του έτους 2000. Περαιτέρω, διατάχθηκε η νέα 
εκκαθάριση του αναλογούντος στο ως άνω ποσοστό φόρου και η επιστροφή του 
τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου.  
2. Επειδή, κατ' άρθρο 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος «1. Κανένας φόρος δεν 
επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της 
φορολογίας καί το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές 
ή τις κατηγορίες τους στις οποίες αναφέρεται ο φόρος ... 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». Κατά δε το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος «Οι 
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Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις 
δυνάμεις τους». Εξάλλου, στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2238/1994 «Κύρωση του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (Α 151) ορίζεται ότι «Εισόδημα στο οποίο 
επιβάλλεται ο φόρος είναι το εισόδημα που προέρχεται από κάθε πηγή ύστερα από 
την αφαίρεση των δαπανών για την απόκτησή του, όπως αυτό προσδιορίζεται 
ειδικότερα στα άρθρα 20-51». Περαιτέρω στο άρθρο 45 παρ. 1 του ίδιου κώδικα 
ορίζεται ότι «Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει 
κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, 
συντάξεις και, γενικά, 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». 
3. Επειδή, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του Συντάγματος και του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ως εισόδημα που υπόκειται σε φόρο θεωρείται το 
καθαρό εισόδημα δηλαδή, αυτό που απομένει μετά την αφαίρεση από το ακαθάριστο 
εισόδημα των δαπανών απόκτησής του, οι δε δαπάνες που μνημονεύονται στην παρ. 
1 του άρθρου 78 του Συντάγματος λαμβάνονται υπόψη, όσον αφορά τη φορολογία 
εισοδήματος, για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος ορισμένων 
κατηγοριών φορολογουμένων βάσει ενδείξεων (όπως είναι οι δαπάνες). Παρέπεται 
ότι, όταν πρόκειται για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, κάθε παροχή που 
καταβάλλεται στο μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση, αποζημίωση, 
επίδομα κλπ.) που, κατά το 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 έμμεσα ο μισθωτός (Σ.τ.Ε. 3150/1999 επταμ., 1324/2012 επταμ., 
2972/2011, 670/2012 επταμ. - πρβλ. ΣτΕ 3544/2008, 1432/2003, 125/1995, 746/1993, 
3396/1991, 374/1983, 4289/1980 Ολομ. κ.ά.). Εξάλλου, από 1.1.1997 με το άρθρο 1 
περ. 15 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(Α 17) καταργήθηκε το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 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 εάν ο δικαιούχος αποδεικνύει 
δαπάνες μεγαλύτερου ποσού με βάση στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων». 
Η κατάργηση όμως της ανωτέρω διάταξης δεν συνεπάγεται από μόνη της τη 
φορολόγηση όλων αδιακρίτως των παροχών που καταβάλλονται στους μισθωτούς, 
δηλαδή και εκείνων που κατά το νόμο ή από τη φύση τους δεν αποτελούν εισόδημα 
κατά την έννοια του άρθρου 78 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 4 παρ. 1 του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, αλλά δίνονται για να καλύψουν δαπάνες για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί ή για την καλλίτερη διεξαγωγή της. 
Τέλος, η απαρίθμηση των περιπτώσεων παροχών, που αναφέρονται στα εδάφια α'- ε' 
της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Κώδικα 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 το 
νομοθέτη να θεσπίσει με τυπικό νόμο και άλλες απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος 
από μισθωτές υπηρεσίες ούτε την κρίση της φορολογικής αρχής και των διοικητικών 
δικαστηρίων ότι ορισμένη παροχή που καταβάλλεται στους μισθωτούς δεν αποτελεί 
κατά το νόμο ή από τη φύση της προσαύξηση μισθού, δηλαδή φορολογητέο εισόδημα 
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του μισθωτού, αλλά καταβάλλεται για την εκτέλεση της υπηρεσίας ή την καλύτερη 
διεξαγωγή της. 
4. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 13 του εφαρμοστέου εν προκειμένω ν. 
2530/1997 «Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού 
και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (A.Ε.I. -Τ.Ε.I.)...» (Α' 218), υπό τον τίτλο «Αποδοχές 
μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης» ορίζονται τα εξής : «1. Ο βασικός μηνιαίος 
μισθός όλων των βαθμίδων των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. με πλήρη απασχόληση, των 
βοηθών, των επιστημονικών συνεργατών, των επιμελητών και του ειδικού 
εκπαιδευτικού προσωπικού αυτών (Ε.Ε.Π.) καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του 
Λέκτορα, με τους παρακάτω συντελεστές, ... 
2. Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται και τα 
εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα : α. ... 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  θ. ... 3. ... 4. ... 5. ...6. Η συνδρομή των 
προϋποθέσεων για τη χορήγηση των επιδομάτων των περιπτώσεων ... δ ... του άρθρου 
αυτού, εξετάζεται σε συνδυασμό με τη διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρ. 3 του 
παρόντος», ενώ στο άρθρο 3 παρ. 2 του αυτού νόμου, ως ίσχυε κατά τον κρίσιμο 
χρόνο, οριζόταν ότι «Τον Ιούνιο κάθε έτους το μέλος Δ.Ε.Π. ανάλογα με την 
κατηγορία πλήρους ή μερικής απασχόλησης που επιλέγει να ενταχθεί, βεβαιώνει με 
υπεύθυνη δήλωσή του, που καταγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του 
Τομέα, τον τρόπο με τον οποίο εξειδικεύονται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος οι 
υποχρεώσεις του σε διδασκαλία και παρουσία στους πανεπιστημιακούς χώρους. Ο 
Διευθυντής του Τομέα εισηγείται σχετικά στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η 
οποία αποφασίζει επί των δηλώσεων των μελών Δ.Ε.Π. και διαβιβάζει την απόφασή 
της στη Σύγκλητο προς έγκριση. Στα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα 
υποβάλλεται απολογισμός των δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ για το προηγούμενο 
εξάμηνο, ο οποίος επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο». 
5. Επειδή, από την ως άνω διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2 του ν. 2530/1997,σε 
συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην εισηγητική έκθεση του ίδιου νόμου, 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 ΔΕΠ, ανταποκρινόμενο και στις 
ανάγκες του σκοπού χορηγήσεώς 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 χορηγούμενων παροχών για την αιτία αυτή", 
προκύπτει ότι οι ως άνω αποζημιώσεις χορηγούνται στα μέλη του διδακτικού και 
ερευνητικού προσωπικού των ΑΕΙ για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών, στις 
οποίες αυτά υποβάλλονται εξαιτίας της υπηρεσίας και των ιδιόμορφων συνθηκών 
ασκήσεώς της. 
Ειδικότερα, η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης 
και για συμμετοχή σε συνέδρια παρέχεται στα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού 
προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων προς κάλυψη των προσθέτων 
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δαπανών στις οποίες οι ως άνω υποβάλλονται, που κρίνονται από τον νομοθέτη 
αναγκαίες προς εκπλήρωση των καθηκόντων τους, χορηγείται δε σε αυτούς μηνιαίως 
όχι γιατί κάθε μήνα υπάρχει συμμετοχή τους σε συνέδρια και αγορά βιβλίων, αλλά, 
προφανώς, κατόπιν υπολογισμού της σχετικής δαπάνης σε ετήσια βάση. Περαιτέρω, 
το ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής διατριβής 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 ειδικότερων δαπανών στις οποίες 
αυτά υποβάλλονται για την προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας, πέραν αυτών που 
απαιτούνται για τη δημιουργία καl ενημέρωση βιβλιοθήκης, ήτοι των δαπανών για τη 
μετάβαση και έρευνα σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και βιβλιοθήκες της 
αλλοδαπής, για την αγορά και λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη 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 (πρβλ. ΣτΕ 
1944/2012) και για συμμετοχή σε συνέδρια, όσο και το ειδικό ερευνητικό επίδομα 
των περιπτώσεων δ' και ε' αντιστοίχως της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 
2530/1997, που χορηγούνται στα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ και προορίζονται για την 
κάλυψη πραγματικών δαπανών, στις οποίες αυτά υποβάλλονται, έχουν αποζημιωτικό 
χαρακτήρα, το δε ύψος τους δεν υπερβαίνει το κατά κοινή πείρα, εύλογο μέτρο. Ως εκ 
τούτου, δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα, κατά την έννοια του άρθρου 78 παρ. 
1 του Συντάγματος, ούτε συγκεκαλυμμένο φορολογικό προνόμιο υπέρ των μελών του 
διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(βλ. ΔΕφΑθ. 8/2010, 434/2009, 72/2009). 
6. Επειδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου 
προκύπτουν τα εξής: Ο εφεσίβλητος, μέλος του διδακτικού και ερευνητικού 
προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή κατά τον κρίσιμο χρόνο, υπέβαλε στη ΔΟΥ Γλυφάδας δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος, οικονομικού έτους 2001, στην οποία συμπεριέλαβε στο ατομικό του 
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και α) ποσό 720.000 δραχμών ή 2.112,99 ευρώ 
που αντιστοιχεί στην αποζημίωση βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια και β) 
ποσό 1.080.000 δραχμών ή 3.169,48 ευρώ που αντιστοιχεί στο ειδικό ερευνητικό 
επίδομα. Ακολούθως, ο εφεσίβλητος υπέβαλε στην άνω ΔΟΥ την από 18-12-2002 
αίτηση, με την οποία ανακάλεσε μερικώς την αρχική του δήλωση, λόγω νομικής 
πλάνης ως προς το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος του και ειδικότερα ως προς 
τα ανωτέρω ποσά, υποστηρίζοντας ότι δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, διότι 
έχουν αποζημιωτικό χαρακτήρα. Ωστόσο, η αίτηση ανακλήσεως απορρίφθηκε από 
τον Προϊστάμενο της οικείας ΔΟΥ, με την 32715/2-1-2003 αρνητική απάντησή του. 
Κατά της αρνητικής αυτής απάντησης ο ήδη εφεσίβλητος άσκησε προσφυγή ενώπιον 
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, ισχυριζόμενος ότι τα ως άνω 
ποσά που έλαβε με τη μορφή επιδομάτων του άρθρου 13 παρ. 2 εδ. δ' και ε' του ν. 
2530/1997, κατά τη χρήση 2000 από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, δεν αποτελούν 
φορολογητέο εισόδημα, καθόσον προορίζονταν για την κάλυψη πραγματικών 
δαπανών, στις οποίες υποβλήθηκε ως μέλος ΔΕΠ. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με 
την εκκαλούμενη απόφασή του, αφού έκρινε ότι τόσο η πάγια μηνιαία αποζημίωση 
για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, όσο και 
το ειδικό ερευνητικό επίδομα, δεν υπόκειντο σε φόρο εισοδήματος, διότι δεν 
συγκέντρωνε τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος έκανε δεκτή την 
προσφυγή του, ακύρωσε την αρνητική απάντηση του ως άνω Προϊσταμένου ΔΟΥ, 
έκανε δεκτή την παραπάνω ανακλητική δήλωση, αναγνώρισε ότι δεν υπόκειτο σε 
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φόρο εισοδήματος το ποσό των 5.282,47 ευρώ που αντιστοιχεί στα εν λόγω 
επιδόματα και διέταξε τη νέα εκκαθάριση του αναλογούντος φόρου και την 
επιστροφή του τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου. 
7. Επειδή, με την κρινόμενη έφεση του Ελληνικού Δημοσίου, ζητείται η 
εξαφάνιση της εκκαλούμενης απόφασης, ως εσφαλμένης. Ειδικότερα, προβάλλεται 
ότι τα ως άνω ποσά της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης και του ειδικού ερευνητικού 
επιδόματος, αποτελούν στην πραγματικότητα εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, 
διότι χορηγούνται στα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ως πρόσθετη αμοιβή για δραστηριότητές 
τους συναφείς προς το έργο τους και ότι για τις αμοιβές αυτές δεν προβλέπεται καμία 
απαλλαγή από ρητή νομοθετική διάταξη. Ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι 
απορριπτέος, ως αβάσιμος. Τούτο διότι, σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά 
στη μείζονα σκέψη της παρούσας, η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και 
ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, καθώς και το ειδικό 
ερευνητικό επίδομα των περιπτώσεων δ' και ε " αντιστοίχως της παραγράφου 2 του 
άρθρου 13 του ν. 2530/1997,δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά στοιχεία του 
εισοδήματος, όπως ορθά κρίθηκε ομοίως με την εκκαλούμενη απόφαση, ως 
χορηγούμενα για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών, στις οποίες τα μέλη του 
διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των ΑΕΙ υποβάλλονται, εξαιτίας της 
υπηρεσίας τους και για την καλύτερη και πληρέστερη άσκηση των καθηκόντων τους. 
8. Επειδή, κατ' ακολουθίαν αυτών, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη έφεση, αλλά, 
κατ' εκτίμηση των περιστάσεων, πρέπει να απαλλαγεί το εκκαλούν Ελληνικό 
Δημόσιο από την καταβολή των δικαστικών εξόδων του εφεσίβλητου (άρθρο 275 
παρ. 1 εδ. ε του Κ.Δ.Δ.).  

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ 
Απορρίπτει την έφεση. 
Απαλλάσσει το εκκαλούν Ελληνικό Δημόσιο από την καταβολή των δικαστικών 
εξόδων του εφεσιβλήτου. 
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Πειραιά στις 28-6-2012 και η απόφαση 
δημοσιεύτηκε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 18-7-2012.  
               
               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ                                            ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΞΥΔΗ 
 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 
ΘΑΛΕΙΑ ΤΟΥΛΙΑ 
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