
Τρίτη 9  Δεκεμβρίου 2014 
Αρ. πρωτ. 283 

Θέμα:  Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για το περιεχόμενο των  συζητήσεων ,  που  
αφορούσαν στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1219 -6.10.2014, με τη διοίκηση της Φ.Ε .  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014, στις 11:00π.μ.  πραγματοποιήθηκε  εκ νέου, 
στο κτήριο της διοίκησης,  συνάντηση της δ ιοίκησης της Φ.Ε. με εκπροσώπους των 
Σωματείων των εργαζομένων της Φ.Ε. Θέμα της συνάντησης απ ετέλεσε και η ίδια 
η εγκύκλιος ΠΟΛ.1219/6.10.2014 αλλά και το περιεχόμενο των επιστολών που 
έχουν συνταχθεί από τις  δύο πλευρές. Επίσης συζητήθηκε και το ενδεχόμενο μη 
ικανοποίησης των αιτημάτων μας από τη Γ. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Αικ.  
Σαββαΐδου  και οι πιθανές ενέργειες που θα μπορούσε να προβεί η διοίκηση της 
Φ.Ε. για να δοθεί μία δίκαιη λύση στο μεγάλο και άδ ικό  για τους εργαζόμενους 
θέμα ,  που έχει προκύψει.  

Από την πλευρά της διοίκησης της Φ.Ε. παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
κ. Γ . Μπαμπινιώτης, ο Αντιπρόεδρος κ. Ι .  Παρασκευόπουλος,  ο Οικονομικός 
Διευθυντής  κ. Β. Χρυσανθακόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος κ. Γ. Κ αθάρειος ,  η 
Επόπτρια της Φ.Ε.  κ. Β. Παπαπέτρου  και η Προϊσταμένη Μισθοδοσίας κ. Φαίδρα 
Μοσχόβου. Από την πλευρά των εργαζομένων παρευρέθηκαν η Πρόεδρος, η 
Αντιπρόεδρος, ο Γ. Γραμματέας  και η Ταμίας του Σ.Κ.Φ.Ε. (κ.κ. Α. Σαββιδάκη, Αικ. 
Γλέζου, Αθαν. Κάμτσιος  και Μ. Λαγουρού), ο Πρόεδρος και ο  Ειδ. Γραμματέας του  
Σ.Δ.Ν.Φ.Ε. (κ.κ. Ν. Γρατσίας και Γ . Πετράκης ),  ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του 
ΣΥ.Δ.Υ.Φ.Ε.  (κ.κ. Κ. Χρήστου και Α.  Μαρκόπουλος)  και ο Πρόεδρος των 
Εργατοτεχνιτών κ. Χ.  Κολοβός .  

 Της συνάντησης είχ ε προηγηθεί κοινοποίηση προς την Φ.Ε. του κοινού 
εγγράφου διαμαρτυρίας των Δ.Σ. των τεσσάρων Σωματείων προς την Γ.  
Γραμματέα Εσόδων του Υπ. Οικονομικών κ. Σαββαϊδου, (έγγραφο με αριθ. πρωτ. 
Σ .Κ .Φ .Ε .  273α) με το οποίο ζητούσαμε:  

 α) την απαλοιφή της 2ης παραγράφου της περίπτωσης ε΄, που βρίσκεται στην σελ. 4 της 
εγκυκλίου, που φορολογεί την δωρεάν φοίτηση ή την φοίτηση με μειωμένα δίδακτρα των 
παιδιών των εργαζομένων σε Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια,   και 
 β) σε περίπτωση μη απαλοιφής της εν λόγω παραγράφου, τη διευκρίνιση κατά πόσον  
δίδακτρα που ήδη δεν πληρώνουν οι εργαζόμενοι για τα παιδιά τους σε μη κερδοσκοπικό 
εκπαιδευτικό Ίδρυμα, μπορούν να μην προσμετρούνται στο φορολογητέο εισόδημά τους. 

 Κατά την συνάντηση αυτή ο Πρόεδρος της Φ.Ε. δι ατύπωσε την άποψη ότι  το 
έγγραφο αυτό ήταν καλά δομημένο  με σωστά επιχειρήματα και ανέφερε ότι και 
το έγγραφο της Φ.Ε.  προς το Υπ. Οικονομικών θα κινηθεί στο ίδιο πνεύμα ,  όπως 
είχε συμφωνηθεί από την πρώτη συνάντηση διοίκησης Φ.Ε. και εκπροσώπων 
Σωματείων στις 19 Νοεμβρίου 2014. 

 Διατύπωσε δε την άποψη της διοίκησης της Φ.Ε.,  ότι  στο  δικό της έγγραφο 
προς το Υπ. Οικονομικών εκτός από το 1ο αίτημα (απαλοιφή της επίμαχης 
παραγράφου για επιπλέον φορολόγηση),  σε περίπτωση που αυτό απορριφθεί, θα 
μπορούσε να υπάρχει 2ο αίτημα που να  ζητά  να αποτελεί λόγο απαλλαγής του 
κάθε εργαζόμενου από τη φορολόγηση του ολικού ποσού διδάκτρων, η θέσπιση 
από τη Φ.Ε. ενός «συμβολικού» ποσού διδάκτρων  ύψους έως  100€ για κάθε 
παιδί .  



 Να σημειωθεί ότι μετά από ερωτήσεις μας για το τι αντιπροσωπεύ ει το 
ποσό των 200€ ,  που ήδη καταβάλλει για ένα παιδί ο κάθε εργαζόμενος της Φ.Ε. ,  
η απάντηση που μας δόθηκε ήταν ότι:  

 α) Η Φ.Ε. δεν έχει θεσπίσει ποτέ δίδακτρα για τα παιδιά όλων ανεξαιρέτως των 
εργαζομένων, αλλά με αποφάσεις των Δ.Σ. της, τα παιδιά αυτά φοιτούν δωρεάν και το μόνο 
ποσό που καταβάλλουν είναι 200€ ετησίως στην έναρξη κάθε σχολικού έτους και 
 β) τα 200€ αποτελούν παράβολα προς τον ΕΛΙΓΕ (60€), προς το Μαθητικό Ταμείο του 
Σχολείου (40€), κ.τ.λ.  

 Όμως  ο  Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας της Φ.Ε. έθεσαν ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για να υπάρξει το προαναφερθέν αυτό 2ο αίτημα στο έγγραφο της 
Φ.Ε. προς το Υπ. Οικονομικών, οι εκπρόσωποι των τεσσάρων (4) Σωματείων να 
δεσμευθούν ενυπόγραφα σε ένα κείμενο που θα αποτελούσε πρακτικό της 
συνάντησης, ότι  συμφωνούν στη θέσπιση διδάκτρων ύψους έως 100€ (ανά παιδί 
εργαζομένου). Η εξήγηση που δόθηκε από τον Πρόεδρο για αυτό τους το αίτημα, 
ήταν ότι επειδή για πρώτη φορά στην ιστορία της Φ.Ε. θα επρόκειτο να θεσπιστεί 
ποσό διδάκτρων για τα παιδιά των ε ργαζομένων,  αυτό δεν  έπρεπε να αποτελεί  
μονομερή απόφαση του Δ.Σ. της Φ.Ε. ,  αλλά θα έπρεπε  να είναι αποδεκτό και από 
τους παριστάμενους εκπροσώπους των εργαζομένων.  

 Να σημειωθεί ότι κατά την διοίκηση της Φ.Ε. αυτή η ενυπόγραφη δέσμευση 
των εκπροσώπων θα έπρεπε να γίνει προτού υπάρξει απάντηση του Υπ. 
Οικονομικών θετική ή αρνητική στο αίτημα των Σωματείων των εργαζομένων της 
Φ.Ε. για απαλοιφή της επίμαχης παραγράφου ή απλή διευκρίνιση σύμφωνα με την 
οποία τα δίδακτρα που ήδη δεν πληρώνουν οι εργαζόμενοι για τα παιδιά τους στο μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκπαιδευτικό ίδρυμα που εργάζονται, να μην προσμετρούνται στο 
φορολογητέο εισόδημά τους. 

 Απαντήσαμε στον Πρόεδρο της Φ.Ε.  ότι τέτοια δέσμευση δεν μπορεί να 
γίνει μόνο από τους εκπροσώπους,  αλλά  αρμόδια για ένα τόσο σοβαρό θέμα 
είναι μόνο τα Σώματα των Γ.  Συνελεύσεων των 4 Σωματείων, πολύ περισσότερο 
αφού αυτή η δέσμευση δεν εξασφαλίζει με σιγουριά την αποφυγή επιπλέον 
φορολόγησης των εργαζομένων που εκπροσωπούμε.  

Ο Γ. Γραμματέας επεσήμανε ότι εά ν ισχύσει η πλήρης φορολόγηση των 
διδάκτρων για τους εργαζόμενους θα έχουμε απρόβλεπτες καταστάσεις και 
διατάραξη της ισορροπίας σε πολλά επίπεδα.  

Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων αντιπρότειναν  ως εφικτές  λύσεις  για να 
μην υπάρξει επί πλέον φορολόγηση, όχι μό νο για το 2015, αλλά και για το 2014  

1.  Να θεωρηθεί ως ποσό διδάκτρων μέρος του ποσού των 200€ ,  που 
ούτως ή άλλως καταβάλλουν όλοι οι εργαζόμενοι στην έναρξη κάθε 
σχολικού έτους για κάθε παιδί τους,  που φοιτά στα σχολεία της Φ.Ε.  

2.  Να ληφθεί υπόψη η παράγραφος της σελ. 2 της Εγκυκλίου ΠΟΛ: 
1219/6-10-2014, στην οποία αναφέρεται ότι :  «οποιεσδήποτε 
παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό 
πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του 
στην αγοραία αξία τους,  εφ’ όσον η συνολική αξία των παροχών σε 
είδος υπερβαίνει το ποσό των 300 € ανά φορολογικό έτος.  Ως 
αγοραία αξία νοείται το κόστος της παροχής που βαρύνει τον 
εργοδότη,  αποδεικνύεται από τα κατά νόμο προβλεπόμενα 



δικαιολογητικά και καταχωρείται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης 
συναλλαγών του.»  

Για τη συγκεκριμένη αυτή 2 η  πρόταση αναπτύχθηκε αναλυτικά το σκεπτικό 
και έγινε η διευκρίνιση ότι ο αριθμός των παιδιών των εργαζομένων που φοιτούν 
στα σχολεία της Φ.Ε.  δεν επιβαρύνει τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων της Φ.Ε. ,  
αφού δεν απαιτείται για τα παιδιά αυτά  ούτε αύξηση του πλήθους των αιθουσών, 
ούτε αμοιβές επιπλέον προσλήψεων εκπαιδευτικών, διοικητικών ή 
εργατοτεχνιτών, ούτε επιπλέον χρήση σχολικών λεωφορείων, ούτε επιπλέον 
λειτουργικά έξοδα (φωτισμός, θέρμανση, καθαριότητα) κ.ά. ,  δηλαδή το κόστος 
που βαρύνει τον εργοδότη γι΄αυτή την παροχή είναι μηδαμινό.  

Οι εκπρόσωποι των Σωματείων στη συνέχεια δήλωσαν την έντονη 
ανησυχία τους  και επεσήμαναν ότι πρέπει να βρεθεί εσπευσμένα λύση για το 
έτος που διανύουμε, δηλαδή το 2014.  Και αυτό γιατί ,  σε περίπτωση που δεν 
διευθετηθεί το θέμα ,  οι εργαζόμενοι που τα παιδιά τους φοιτούν στα σχολεία 
μας αποδεχόμενοι την προσφερόμενη από το εκπαιδευτήριο έκπτωση διδάκτρων, 
θα καταλήξει να φορολογηθούν με ένα υπέρογκο ποσό για το έτος 2014. Δηλαδή 
θα ενταχθεί  στο «εισόδημα» τους το ολικό ποσό  διδάκτρων των παιδιών τους,  
που θα οδηγήσει σε εικονική αύξηση των αποδοχών τους.  Γεγονός που αν το 
γνώριζαν  εκ των προτέρων ,  κατά πάσα πιθανότητα θα αναγκάζονταν να 
μετακινήσουν τα παιδιά τους σε δημόσιο σχολείο.  

Επεσήμαναν δε ότι,  μπορεί η Φ.Ε.  ως μη κερδοσκοπικό ίδρυμα να μη 
φορολογείται από τη νομοθεσία για τα δίδα κτρα που της καταβάλλονται αλλά ,  
εάν τελικά φορολογηθεί το όφελος που προκύπτει για τους εργαζ oμένους 
ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων εξαιτίας της δωρεάν φοίτησης  ή της φοίτησης με 
μειωμένα δίδακτρα σε αυτά των παιδιών τους, θα εμφανίζεται στο ταμείο της ένα 
τεράστιο εικονικό ποσό που δεν εισπράχθηκε ποτέ, με ότι συνέπεια μπορεί να 
έχει αυτό σε σχέση π.χ. με  επιπλέον εισφορές της Φ.Ε.  στα ασφαλιστικά ταμεία.  

 Τέλος  οι εκπρόσωποι δεσμεύτηκαν να μεταφέρουν τη συζήτηση και τα 
ενδεχόμενα που παρουσιάστηκαν ως λύση του θέματος, κατ΄αρχήν στα Δ.Σ. τους 
και κατόπιν στα μέλη των Σωματείων τους και ζ ήτησαν από τον Πρόεδρο και τα 
μέλη της διοίκησης που ήταν παρόντα να γίνει άμεσα διερεύνηση από τους 
αρμόδιους της διοίκησης της Φ.Ε.,  για την εξεύρεση λύσης και άρσης αυτής της 
κατάφορης αδικίας.  

Ο  Πρόεδρος της Φ.Ε. συμφώνησε ότι πρέπει να διερευνηθεί από τους 
ειδικούς της Φ.Ε. λύση για το 2014 .   

 

 
Η Πρόεδρος: Αρχοντούλα Σαββιδάκη  

Η Αντιπρόεδρος: Κατερίνα Γλέζου  

Ο Γ. Γραμματέας: Αθανάσιος Κάμτσιος  

Η Ταμίας: Μαρία Λαγουρού  


