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ΘΕΜΑ: Καταβολή στον ΕΛΚΕ ποσοστού αμοιβής που προέρχεται από ελευθέριο
επάγγελμα Καθηγητών και Λεκτόρων Πανεπιστημίου Πατρών
Νομοθεσία
1. Στην παρ.2 περίπτωση (ζ) του ν.2530/97 αναφέρεται ότι τα μέλη ΔΕΠ πλήρους
και μερικής απασχόλησης μπορούν να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα. Στην παρ. 8
του ίδιου νόμου αναφέρεται επίσης ότι το ποσοστό που περιέρχεται στο οικείο ΑΕΙ
από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος ορίζεται σε 30% ανά αμοιβή και
εισπράττεται μέσω του ΕΛΚΕ του Ιδρύματος.
2. Στη συνέχεια με νέο νόμο (παρ.1 περίπτωση (α) του άρθρου 15 του ν.2817/00)
το παραπάνω ποσό μειώνεται στο 15% και υπολογίζεται ως εξής (παρ.1 περίπτωση
(γ) του άρθρου 15 του ν.2817/00): 15% επί των ακαθαρίστων αμοιβών
αφαιρουμένων των δαπανών που προορίζονται για την προμήθεια αναλωσίμων
υλικών για λογαριασμό των πελατών και μη υπολογιζόμενων των δαπανών για τη
λειτουργία γραφείου.
3. Με μεταγενέστερο νόμο (παρ.2 περίπτωση (θ) του άρθρου 23 του ν.4009/11)
ορίζεται ότι οι Καθηγητές και Λέκτορες πλήρους απασχόλησης μπορούν να ασκούν
ελευθέριο επάγγελμα ύστερα από ενημέρωση του Κοσμήτορα της Σχολής στην
οποία ανήκουν. Οι αμοιβές των Καθηγητών πλήρους απασχόλησης εισπράττονται
υποχρεωτικώς μέσω του Ν.Π.Ι.Δ. του ιδρύματός τους (παρ.3 του άρθρου 23 του
ν.4009/11), το ποσοστό που περιέρχεται στο οικείο ΑΕΙ από την άσκηση
ελευθερίου επαγγέλματος ορίζεται σε 10% επί της ετήσιας ακαθάριστης αμοιβής
παρ.17 του άρθρου 80 περίπτωση (α) του ν.4009/11) και καταβάλλεται στον ΕΛΚΕ
του οικείου ΑΕΙ, ο οποίος εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν
κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
4. Με νέο ΦΕΚ 189/10.9.14 το ποσοστό που περιέρχεται στο οικείο ΑΕΙ από την
άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος ορίζεται σε 7% επί του ετήσιου καθαρού
εισοδήματος (άρθρο 18 του ν.4283/14).5. Τέλος με νέα νομοθετική ρύθμιση
(άρθρο 99 του Ν.4310/2014), Καθηγητές και Λέκτορες που έχουν και την ιδιότητα
του επιτηδευματία, από 01/01/2015 και μετά οφείλουν να εκδίδουν Τιμολόγιο
Παροχής Υπηρεσιών για το πρόσθετο έργο που παρέχουν σε έργα που
χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιωτικούς πόρους. Το εν λόγω
τιμολόγιο θα συνοδεύεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 όπου θα βεβαιώνουν
ότι εκτελούν τα διδακτικά και λοιπά τους καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται στις
διατάξεις του Ν.4009/2011 και από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα των Α.Ε.Ι.

Το ποσοστό που περιέρχεται στο οικείο ΑΕΙ από την προαναφερθείσα
δραστηριότητα παραμένει στο 7% επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος με βάση
το άρθρο 18 του ν.4283/14.
Τι ισχύει σήμερα
Οι Καθηγητές και Λέκτορες πλήρους απασχόλησης οφείλουν να ενημερώνουν τους
Κοσμήτορες για την άσκηση Ελευθερίου Επαγγέλματος (επιτηδευματίες με ΤΠΥ ή μη
επιτηδευματίες με Δελτίο Κτήσης) και να καταβάλουν στο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου
Πατρών το ποσό που ορίζεται από τη κείμενη νομοθεσία.
Για Καθηγητές και Λέκτορες που έχουν εξασφαλίσει από αρμόδια εφορία έναρξη
επιτηδεύματος, στην άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος εντάσσεται πλέον και η
συμμετοχή (μέσω του ΕΛΚΕ) σε κάθε είδους προγράμματα που χρηματοδοτούνται
από διεθνείς και ιδιωτικούς πόρους (πχ από ένα φυσικό πρόσωπο ή από ιδιωτική
εταιρεία). Αντιθέτως η διάταξη αυτή δεν αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα του ΕΛΚΕ (πχ ΕΣΠΑ) ή τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το
Δημόσιο τομέα (πχ Υπουργεία, ΝΠΔΔ, Δήμους, Περιφέρειες κλπ). Για τα τελευταία,
συνεχίζουν να ισχύουν όσα εφαρμόζονται έως και σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι: Για
την είσπραξη αμοιβής από συμμετοχή στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται
από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους, απαιτείται η προσκόμιση σχετικού παραστατικού
(Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών). Η αμοιβή που θα λάβει ο εν λόγω Καθηγητής ή
Λέκτορας, δεν εμπίπτει στο ανώτατο όριο αμοιβών, και δύναται να υπερβεί το 100%
των απολαβών της οργανικής του θέσης. Προσοχή: Η εν λόγω διάταξη αφορά όσους
Καθηγητές ή Λέκτορες έχουν ήδη πραγματοποιήσει στην αρμόδια εφορία, έναρξη
επιτηδεύματος ενημερώνοντας τον Κοσμήτορα της Σχολής τους, καθώς και όσους
Καθηγητές ή Λέκτορες αποφασίσουν στο μέλλον να προβούν σε έναρξη
επιτηδεύματος. Αντιθέτως, όσοι Καθηγητές και Λέκτορες δεν έχουν
πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος καθώς και όσοι επιλέξουν να μην την
πραγματοποιήσουν, θα συνεχίσουν να αμείβονται από τον ΕΛΚΕ όπως αμείβονται
έως και σήμερα (δηλαδή θα λαμβάνουν την αμοιβή τους ως πρόσθετη αμοιβή).
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι συνολικές αμοιβές δεν θα μπορούν να
υπερβούν το 100% των αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Τέλος, σύμφωνα με
την ανωτέρω διάταξη, για την είσπραξη της αμοιβής, οι δικαιούχοι Καθηγητές ή
Λέκτορες θα πρέπει μαζί με το τιμολόγιο να προσκομίζουν και υπεύθυνη δήλωση
που να δηλώνουν ότι «εκτελούν τα διδακτικά και λοιπά τους καθήκοντα, όπως αυτά
ορίζονται από τις διατάξεις του Ν.4009/2011 και τα κατά αρμόδια όργανα του
Πανεπιστημίου Πατρών.»
Τρόπος καταβολής στον ΕΛΚΕ του ποσοστού αμοιβής που προέρχεται από
ελευθέριο επάγγελμα Καθηγητών και Λεκτόρων Πανεπιστημίου Πατρών
Όλοι οι Καθηγητές και Λέκτορες πλήρους απασχόλησης που ασκούν ελευθέριο
επάγγελμα, οφείλουν να καταβάλουν στο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών
ποσοστό επί της αμοιβής τους ως εξής:
1. για αμοιβές μέχρι 30/9/2014 ποσοστό 10% επί των ακαθαρίστων αμοιβών
τους
2. για τις αμοιβές από 1/10/2014 ποσοστό 7% επί των καθαρών αμοιβών τους
(ως καθαρή αμοιβή εννοείται η διαφορά: έσοδα μείον έξοδα όπως αυτά

εγγράφονται στο βιβλίο εσόδων/εξόδων που διατηρούν όσοι ασκούν
ελευθέριο επάγγελμα).
Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στην αρ. 395/13.10.14 συνεδρίασή της, οι
οφειλές καταβάλλονται ως εξής:
a. μέχρι 15/4 για το πρώτο τρίμηνο
b. μέχρι 15/7 για το δεύτερο τρίμηνο
c. μέχρι 15/10 για το τρίτο τρίμηνο
d. μέχρι 15/1 για το τέταρτο τρίμηνο
σε κάθε τρίμηνο θα γίνεται προσωρινή εκκαθάριση και με το τέλος της οικονομικής
χρήσης θα γίνεται και η τελική εκκαθάριση
Ο ΕΛΚΕ για κάθε φορολογική χρήση εκδίδει σχετική βεβαίωση
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