Με ηελ παξνύζα ην ΓΣ ηνπ ΔΠΙΣΔΥ εθηζηά ηελ πξνζνρή ησλ κειώλ ΓΔΠ ζηελ
ππνρξέσζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν 2530/1997
(Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού ΑΕΙ-ΤΕΙ), όπσο ηξνπνπνηεζέλ ηζρύεη,
θαζώο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΤΑ Φ.35/10506/ΗΒ/31.1-19.2.2002, ζρεηηθά κε ηνλ
ηξόπν ακνηβήο ησλ κειώλ ΓΔΠ. Δθ ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ απνξξέεη
ππνρξέσζε είζπξαμεο νηαζδήπνηε ακνηβήο πξνεξρόκελεο από
εξεπλεηηθήο θύζεσο θη αληηθεηκέλνπ εξγαζία, απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ
ΔΛΚΔ ΔΜΠ, παξαθξαηνπκέλνπ ηνπ εθάζηνηε ηζρύνληνο πνζνύ. Γηα ην ζύλνιν
ησλ ινηπώλ ακνηβώλ, νη νπνίεο δε ζπλδένληαη κε ηελ έξεπλα, ηα κέιε ΓΔΠ
ππνρξενύληαη λα απνδίδνπλ ηα εθάζηνηε ηζρύνληα πνζνζηά, εληόο ησλ
εθάζηνηε νξηδνκέλσλ πξνζεζκηώλ, κε δηθή ηνπο επηκέιεηα, πξνο ηνλ ΔΛΚΔ
ΔΜΠ.
Αλαιπηηθόηεξα ζηνηρεία παξέρνληαη ζηε ζπλεκκέλε Δγθύθιην.
ΔΓΚΤΚΛΗΟ
Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν 2530/1997 (Αναμόρφωση
μισθολογίου προσωπικού ΑΕΙ-ΤΕΙ), όπσο ηξνπνπνηεζέλ ηζρύεη, θαζώο θαη ησλ
δηαηάμεσλ ηεο ΤΑ Φ.35/10506/ΗΒ/31.1-19.2.2002, ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν
ακνηβήο ησλ κειώλ ΓΔΠ, πξνθύπηεη όηη ην ζύλνιν ησλ δηελεξγνπκέλσλ από θαη
κέζσ ηνπ ΔΠΙΣΔΥ δξαζηεξηνηήησλ, ήηνη ζπκκεηνρή ζε ρξεκαηνδνηνύκελα
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη άζθεζεο ειεπζεξίνπ επαγγέικαηνο, ζην βαζκό
πνπ αθνξά ζε κέιε ΓΔΠ πιήξνπο απαζρόιεζεο, εκπίπηεη ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2530/1997, όπσο ηζρύεη, ηξνπνπνηεζείο δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 26§1 ηνπ Ν.3549/2007 θη εθαξκόδεηαη, εξκελεπζείο δπλάκεη ηεο ΤΑ
Φ.35/10506/ΗΒ/31.1-19.2.2002.
Ωο εθ ηνύηνπ ην ζύλνιν ησλ ελεξγεηώλ νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζην Νόκν
ππόθεηληαη ζηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ
Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ νηθείνπ ΑΔΙ, θαζ’ όζνλ δελ πξνθύπηεη από νηαδήπνηε
λνκηθή δηάηαμε, νηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε ζρεηηθή ππνρξέσζε.
Πιελ όκσο, από ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, πξνθύπηεη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηνλ
ηξόπν θαηαβνιήο ηνπ εθάζηνηε παξαθξαηεηένπ πνζνύ, ήηνη θαη’ αλώηαην
πνζνζηό, 10% αλά ακνηβή από ρξεκαηνδνηνύκελα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα,
10% αλά ακνηβή από ηελ άζθεζε θάζε είδνπο έξγνπ θαη 15% αλά ακνηβή από
ηελ άζθεζε ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο (άξζξν 15§1 ηνπ Ν.2817/2000).
Δηδηθόηεξα ηόζν ν Νόκνο όζν θαη ε Υ.Α νξίδεη όηη ε θαηαβνιή ακνηβώλ γηα
εξεπλεηηθήο θύζεσο θαη αληηθεηκέλνπ εξγαζία, αλαγθαζηηθά δηελεξγείηαη,
απνθιεηζηηθά από θαη κέζσ ηνπ ΔΛΚΔ ΔΜΠ, ν νπνίνο κεηά ηελ
παξαθξάηεζε ηνπ νηθείνπ πνζνζηνύ, απνδίδεη ηελ πξνβιεπόκελε
ακνηβή πξνο ην δηθαηνύρν κέινο ΓΔΠ.
Αληηζέησο, ε Υ.Α νξίδεη ξεηώο όηη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ πνζνύ ηεο
παξαθξάηεζεο πξνο ηνλ νηθείν ΔΛΚΔ, ζηελ ΠΔΡΗΠΣΩΖ Ε’, ήηνη ΣΖΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ – ΑΚΖΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ, βαξύλεη
ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ην κέινο ΓΔΠ, ην νπνίν νθείιεη εληόο ηεο
πξνβιεπνκέλεο, θαη’ αλώηαην ρξόλν, εμάκελεο πξνζεζκίαο, λα πξνβεί
ζηελ θαηαβνιή πξνο ηνλ νηθείν ΔΛΚΔ, ηνπ αληηζηνηρνύληνο πνζνύ
θξαηήζεσλ.
Δπνκέλσο, ην ΔΠΙΣΔΥ δύλαηαη λνκίκσο λα παξαιάβεη ην εθδηδόκελν από ην
κέινο ΓΔΠ νηθείν θνξνινγηθό ζηνηρείν, απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ ή
ηηκνιόγην, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ παξαζρεζείζα από απηό ππεξεζία (εθηόο
ησλ ππεξεζηώλ πνπ έρνπλ εξεπλεηηθό αληηθείκελν) θαη ζηελ ακνηβή απηήο, λα ην

θαηαρσξήζεη ζηα Βηβιία ηνπ πξνζεθόλησο θη εκπξνζέζκσο θαη κε ηνλ ηξόπν
απηό λα εθπιεξώζεη πιήξσο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2530/1997.
Απόθεηηαη, ζηε ζπλέρεηα, ζην κέινο ΓΔΠ, εληόο ηεο λόκηκεο πξνζεζκίαο,
λα απνδώζεη νηθεηνζειώο θαη κε δηθή ηνπ επζύλε, ηελ πξνβιεπόκελε
παξαθξάηεζε, ππνβάιινληαο ην νηθείν ζηέιερνο ζηνλ ΔΛΚΔ ηνπ ΑΔΗ.
Σε πεξίπησζε παξάιεηςεο εθπιήξσζεο ηεο ελ ιόγσ ππνρξέσζεο, νπδείο
ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο ή κεραληζκόο είζπξαμεο, κε ζπκκεηνρή ηνπ ΔΠΙΣΔΥ,
πξνβιέπεηαη. Η ελ ιόγσ ππνρξέσζε θαη ε ελ γέλεη δεκηνπξγνύκελε ζρέζε,
αθνξά απνθιεηζηηθά ζην κέινο ΓΔΠ θαη ζην ΑΔΙ, ζηελ πεξίπησζε παξνρήο
ππεξεζηώλ – άζθεζεο ειεπζεξίνπ επαγγέικαηνο.
Ο Νόκνο θαη ε Υ.Α πεξηνξίδνληαη λα αλαθέξνπλ όηη πθίζηαηαη, δεδνκέλα, νθεηιή
ηνπ κέινπο ΓΔΠ πξνο ην ΑΔΙ, ρσξίο λα πξνρσξνύλ πεξαηηέξσ. Θα πξέπεη,
όκσο, λα ιακβάλεηαη ππ’ όςηλ όηη ε παξάιεηςε εθπιήξσζεο, ζπληζηά,
ελδερνκέλσο, πεηζαξρηθό παξάπησκα έλαληη ηνπ ΑΔΙ, εξγνδόηνπ ηνπ κέινπο
ΓΔΠ.
Δλόςεη ηεο δεδνκέλεο ππνρξέσζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ΓΔΠ λα
απνδίδνπλ πιήξσο, εκπξνζέζκσο θαη πξνζεθόλησο ηα εθάζηνηε
νθεηιόκελα πνζά από ηελ άζθεζε ειεπζεξίνπ επαγγέικαηνο, ε Γηνίθεζε
ηνπ ΔΠΗΔΤ, ηνλίδεη κε ηελ παξνύζα, ηελ αλαγθαηόηεηα απαξέγθιηηεο
εθαξκνγήο ησλ πξναλαθεξζεηζώλ δηαηάμεσλ, παξαιιήισο πξνο ηελ
δέζκεπζή ηεο γηα εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο πεξί
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη θνξνινγηθνύ απνξξήηνπ, όπσο
ζήκεξα ηζρύνπλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε εύξπζκε θαη λόκηκε
ιεηηνπξγία ηνπ Ηλζηηηνύηνπ, από θάζε άπνςε.

