ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Διαδικασία άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος
από μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης

Σύμφωνα με τους νόμους 2530/23.10.1997, 2817/14.03.2000, την ΚΥΑ Φ35/10506/ιβ και
τις αποφάσεις των υπ’ αριθμ. 119/19.2.98 και 150/18.04.2000 συνεδριάσεων της
Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε περίπτωση άσκησης ελεύθερου
επαγγέλματος από ένα μέλος ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης, απαιτείται να γίνουν οι εξής
ενέργειες:
• Αίτηση προς τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού (Ε.Λ.) για την έκδοση
βεβαίωσης ότι πρόκειται για μέλος ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης.
• Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 για την κατοχή θέσης ΔΕΠ πλήρους
απασχόλησης και για την υποχρέωση ενημέρωσης της Γραμματείας του Ε.Λ. σε
περίπτωση μεταβολών στο καθεστώς απασχόλησης, ώστε στη συνέχεια να
ενημερωθεί εγγράφως η αρμόδια Δ.Ο.Υ..
• Θεώρηση στην αρμόδια ΔΟΥ των στοιχείων παροχής υπηρεσιών (Απόδειξη ή
Τιμολόγιο) στα οποία, εκτός των οριζόμενων από τις διατάξεις του ΚΒΣ
(Ονοματεπώνυμο, Επάγγελμα, Δ/νση, Α.Φ.Μ., Αρμόδια Δ.Ο.Υ.), αναγράφονται επί
πλέον τα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού Πανεπιστημίου Κρήτης. Δηλαδή:
Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο
Επάγγελμα
Δ/νση
Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ
…………………..
Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης
Τα στοιχεία παροχής υπηρεσιών (Απόδειξη, Τιμολόγιο) εκδίδονται τουλάχιστον
τριπλότυπα µε την ένδειξη στο πρώτο "για τον πελάτη" , στο δεύτερο "για τον Ειδικό
Λογαριασμό" και στο τελευταίο "στέλεχος".

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο Κρήτης
Τηλ.28310-77910-3, 77948-50, & 77954
FAX:28310-77951

Πανεπιστημιούπολη Λεωφόρος Κνωσού, Λευκά Κτίρια
Τ.Κ. 71409 Ηράκλειο, Κρήτης
Τηλ.2810-393190,393170-4, 393155-60,393163-8
FAX:2810-393130

e: info@elke.uoc.gr w: http://www.elke.uοc.gr

Τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης δεν δικαιούνται άλλων, εκτός των ανωτέρω
στοιχείων παροχής υπηρεσιών.
• Τα ποσοστά κράτησης υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού που επιβάλλονται στις
αμοιβές μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν ως
εξής:
Α) Αμοιβές από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή από ερευνητικά
ινστιτούτα ή κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας /Έρευνας και
Τεχνολογίας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά
Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή τη συνεποπτεία του ΥΠΕΠΘ» ποσοστό
κράτησης 4%
Β)Αμοιβές από κάθε είδους έργο ποσοστό κράτησης 10%
Γ)Αμοιβές από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος: ποσοστό κράτησης 15%
• Η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει την υπαγωγή των αμοιβών των μελών ΔΕΠ
πλήρους απασχόλησης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις κατηγορίες των ποσοστών
κράτησης Α & Β μετά από σχετικό αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου.
• Τα ποσοστά κράτησης επιβάλλονται επί των ακαθαρίστων αμοιβών των μελών ΔΕΠ
πλήρους απασχόλησης. Ειδικότερα το ποσοστό από την άσκηση ελευθέριου
επαγγέλματος 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. Οι ανωτέρω
δαπάνες που προορίζονται για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και για αγορά
υπηρεσιών από τρίτους για λογαριασμό των πελατών τους θα αποδεικνύονται με τα
προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ νόμιμα παραστατικά και δεν υπερβαίνουν το 35% επί
των συνολικών ετήσιων εσόδων από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος.
• Ο χρόνος απόδοσης στον Ειδικό Λογαριασμό του ποσοστού κρατήσεων δεν μπορεί
να είναι μεγαλύτερος του εξαμήνου.
• Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου, εκδίδεται από τον Ειδικό Λογαριασμό,
βεβαίωση στο όνομα του μέλους ΔΕΠ για το συνολικό ποσό κράτησης. Το ποσό της
συγκεκριμένης δαπάνης εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του μέλους ΔΕΠ που
προκύπτει από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος.

