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Θέμα 2ο : Τροποποίηση των ποσοστών παρακράτησης επί των αμοιβών
των Μελών ΔΕΠ (αρθρ. 15 του Ν.2817/2000).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Α. Κρανίδης ενημερώνει την Επιτροπή ότι με τη
δημοσίευση του Ν.2817/14-3-2000 (αρθ.15, παρ.1) τροποποιήθηκαν τα ποσοστά
παρακράτησης που αφορούν στις αμοιβές μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης
που προβλέπονται από το αρθρ.2, παρ. 8 και του αρθρ. 8, παρ.8 του Ν. 2530/97
ως εξής:
Α) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ή
ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Ή ΚΕΝΤΡΑ
Το ποσοστό παρακράτησης ορίζεται σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο σε
ποσοστό μέχρι 10% ανά αμοιβή μέλους ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης. Η
Επιτροπή Ερευνών στην παρούσα Συνεδρία εγκρίνει ομόφωνα την μείωση της
παρακράτησης ανά αμοιβή μέλους ΔΕΠ και αναπροσαρμόζει το ποσοστό από
6% (Συνεδρία 119/19-2-98) σε 4% (η ισχύς του οποίου θα εφαρμοστεί για
αμοιβές που κατατίθενται στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ από 1/4/2000).
Β)ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΟ
Το ποσοστό παρακράτησης επί των ανωτέρω αμοιβών ορίζεται σε 10%
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2817/2000.
Γ)ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Η κράτηση επί των αμοιβών μελών ΔΕΠ που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα
ορίζεται σε 15% ανά αμοιβή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος.
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος αναφέρεται στο εδαφ. γ, του αρθρ.15 που αφορά
στον υπολογισμό του ποσοστού από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος και
επισημαίνει ότι σύμφωνα με το Νόμο το ποσοστό υπολογίζεται επί των
ακαθάριστων αμοιβών των μελών ΔΕΠ αφαιρουμένων επί του ποσού της
αμοιβής τους των δαπανών που προορίζονται για την προμήθεια αναλωσίμων
υλικών για λογαριασμό των πελατών τους, μη υπολογιζόμενων των δαπανών για
τη λειτουργία του γραφείου τους.
Μετά από τα ανωτέρω, η Επιτροπή αποφασίζει την ανάκληση της προηγούμενης
απόφασής της (Συνεδρία 119/19-2-98) σύμφωνα με την οποία υπήρχε η
δυνατότητα χρηματοδότησης ενός ερευνητικού προγράμματος με τα 2/3 του
ποσού που είχε παρακρατηθεί από τον ΕΛΚΕ ώστε να καλύπτονται λειτουργικές
ανάγκες των μελών ΔΕΠ στο ελεύθερο επάγγελμα των οποίων οφείλονται τα
έσοδα αυτά.
Ο Πρόεδρος, ενημερώνει την Επιτροπή ότι η διαφορά που προκύπτει από τα
ήδη καταβληθέντα ποσά των ως άνω μελών ΔΕΠ στο ΑΕΙ των περιπτώσεων Β

και Γ βάσει του Ν2530/97 συμψηφίζεται με τα ποσά που καταβάλλονται βάσει
των διατάξεων του Ν.2817/2000.
Επίσης ο Πρόεδρος ενημερώνει την Επιτροπή για το εδάφιο δ της παρ. 1 του
παρόντος νόμου που έχει ως εξής:
«Καταργείται από τότε που ίσχυσε η υπ΄αριθ. ΙΒ/ 10900/ 18.12.1997 κοινή απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών με
θέμα « Οργάνωση και λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών ΑΕΙ και ΤΕΙ σύμφωνα με το ν.
2530/1997» (ΦΕΚ 1163 Β΄/ 30-12-1997)
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Οικονομικών ρυθμίζονται από της ισχύος της ανωτέρω καταργηθείσας απόφασης και
σύμφωνα με το ν.2530/1997 και τις διατάξεις της παρούσας:
i)
Η Διαδικασία εισπράξεως και βεβαιώσεως του ποσού που περιέρχεται στο οικείο
ΑΕΙ ή ΤΕΙ από τις αμοιβές των εδαφίων δ,ε,στ και ζ της παρ. 2 του αρθ. 2 του ν.
2530/1997 των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ πλήρους απασχόλησης και από τις αμοιβές
των εδαφίων γ, δ, και στ της παρ. 2 του αρθ. 8 του ν. 2530/1997 των μελών ΕΠ
των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης.
ii)
Η διαδικασία συμψηφισμού του εδαφίου β της παρούσας
iii)
Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και κάθε εν γένει λεπτομέρεια της παρούσας.»
Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή αποφασίζει προκειμένου να μην
δημιουργηθεί πρόβλημα οικονομικής φύσεως στα μέλη ΔΕΠ, να προχωρήσει η
Γραμματεία τη διαδικασία είσπραξης και καταβολής των αμοιβών που
προέρχονται από την άσκηση κάθε είδους έργου ή την άσκηση ελευθέριου
επαγγέλματος, εφαρμόζοντας από 1/4/00 τα νέα ορισθέντα ποσά, έως ότου
υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας &
Θρησκευμάτων και Οικονομικών η οποία θα ρυθμίζει και θα ορίζει τα
προαναφερθέντα (i, ii, iii).
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