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Χαλάνδρι, 9-2-2015 

 

 

 

Θέμα: Αμοιβές Καθηγητών και Λεκτόρων με την ιδιότητα του επιτηδευματία (Ν. 4310/2014 ΦΕΚ 

258/Α/8.12.2014 άρθρο 99).  

 

Αγαπητοί κύριοι & κυρίες,  

Θέτουμε σε προσοχή σας το άρθρο 99 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α’ 258/8.12.2014) το οποίο ορίζει τα 

ακόλουθα: 

 «Στην άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, κατά την έννοια της παρ. 2 στοιχείο θ' του άρθρου 23 του ν. 

4009/2011 (Α' 195), για όσους Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες σε ΑΕΙ υπάγονται στην ανωτέρω 

διάταξη, περιλαμβάνεται και η συμμετοχή σε κάθε είδους προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται 

από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους, των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των 

Α.Ε.Ι., των Ειδικών Νομικών Προσώπων για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των Α.Ε.Ι., 

που ιδρύονται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α' 124) και των νομικών 

προσώπων ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση της περιουσίας των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι., που 

συστήνονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 58 του ν. 4009/2011, υπό την προϋπόθεση ότι θα 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.» 

Συγκεκριμένα αναφέρεται  ότι οποιαδήποτε αμοιβή προκύπτει από ιδιωτικούς πόρους, ο 

Καθηγητής/Λέκτορας που έχει κάνει έναρξη επιτηδευματία και ασκεί ελευθέριο επάγγελμα 

(παράλληλα με την απασχόλησή του στο Πανεπιστήμιο) υποχρεούται σε αυτές τις περιπτώσεις να 

εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Στην έννοια των «ιδιωτικών πόρων» εντάσσεται κάθε ιδιωτική 

δράση και στην έννοια «πρόγραμμα» εντάσσεται κάθε είδους πρόγραμμα, δηλαδή και συμμετοχή σε 

συνέδρια αλλά και ερευνητικά προγράμματα. 



Ο ΣΦΕΕ με την ευγενική μεσολάβηση συναδέλφου μας νομικού, έλαβε ενημερωτικό σημείωμα από το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προς τους ιατρούς αυτής της κατηγορίας, το οποίο επιβεβαιώσαμε και 

τηλεφωνικώς με τον υπεύθυνο έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σας γνωρίζουμε το 

περιεχόμενό του:  

  

«ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Αμοιβές Καθηγητών και Λεκτόρων με την ιδιότητα του επιτηδευματία (Ν. 

4310/2014 ΦΕΚ. Α' 258. άρθρο 99). 

Κοι/ες, για την ενημέρωσή σας, και σε συνέχεια των όσων προβλέπονται στο άρθρο 99 του Ν.4310/2014 σχετικά 

με την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος από μέλη ΔΕΠ,  

παρακαλείσθε όπως, 

όσα μέλη ΔΕΠ έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία για το μήνα Ιανουάριο 2015 και πέρα, σε έργα που 

χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιωτικούς πόρους, οφείλουν να εκδίδουν Τιμολόγιο Παροχής 

Υπηρεσιών για το πρόσθετο έργο που παρέχουν, το οποίο 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.  Κατόπιν τούτου, σας γνωστοποιούμε τα 

κάτωθι: 

Πλέον στην άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος εντάσσεται η συμμετοχή, μέσω του ΕΛΚΕ, σε κάθε είδους 

προγράμματα που χρηματοδοτούνται είτε από διεθνείς πόρους, είτε από 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, 

απαιτείται η προσκόμιση από τον καθηγητή σχετικού παραστατικού (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών). 

Η αμοιβή που θα λάβει ο εν λόγω καθηγητής, 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 έχουν ήδη πραγματοποιήσει στην αρμόδια εφορία, έναρξη 

επιτηδεύματος, καθώς και όσους καθηγητές 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 του Π.Θ. 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 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 Π.Θ.» 

Κατόπιν των ανωτέρω, έχουμε επιβεβαιώσει και τηλεφωνικώς με το Πανεπιστήμιο ότι σε περίπτωση 

που ο πανεπιστημιακός ιατρός ασκεί και ελεύθερο επάγγελμα και συμβάλλεται ο ίδιος προσωπικά, η 

σύμβαση με την εκάστοτε φ.ε. μπορεί να είναι διμερής, δηλ. χωρίς την συμμετοχή του ΕΛΚΕ. Σύμφωνα 

με τον υπεύθυνο έρευνας του Πανεπιστημίου, που έχει συντάξει και το ανωτέρω σημείωμα, κρίνεται 

χρήσιμο, η εκάστοτε φ.ε., προτού συμβληθεί με τον πανεπιστημιακό ιατρό, να του ζητά να υπογράψει 

υπεύθυνη δήλωση, δυνάμει της οποίας να βεβαιώνει ότι είναι ή δεν είναι παράλληλα και ελεύθερος 

επαγγελματίας. Στην περίπτωση που δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, θα εξακολουθήσει η 

σύμβαση να είναι τριμερής, δηλαδή θα συμμετέχει και το ΕΛΚΕ, η φ.ε. θα καταβάλλει την αμοιβή του 

στον ΕΛΚΕ και ο ΕΛΚΕ θα κάνει την εκκαθάριση προς τον πανεπιστημιακό για τις υπηρεσίες του.  

 

Επίσης, εάν, καίτοι ο ιατρός ασκεί και ελεύθερο επάγγελμα, η φ.ε. αποσκοπεί και στις υπηρεσίες του 

πανεπιστημίου, π.χ. πανεπιστημιακό εργαστήριο μαζί με τις υπηρεσίες του ιατρού, τότε και πάλι η φ.ε. 

θα χρησιμοποιήσει την τριμερή μορφή σύμβασης, δηλαδή αυτή με την συμμετοχή και του ΕΛΚΕ, θα 

καταβάλλει στον ΕΛΚΕ και ο ΕΛΚΕ θα καταβάλλει την αμοιβή του ιατρού έναντι του παραστατικού που 

θα εκδώσει ο ιατρός στον ΕΛΚΕ (αυτή την φορά).  

 

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, για μεν τις συμβάσεις που υπογράφονται με πανεπιστημιακούς 

ιατρούς που δεν έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος, δεν χρειάζεται αλλαγή στο σύνηθες συμβατικό 

κείμενο δηλ. θα εξακολουθεί να συμβάλλεται η φ.ε., το ΕΛΚΕ και ο ιατρός. Για δε τους 

πανεπιστημιακούς που έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος, η συμβατική δέσμευση του ΕΛΚΕ δεν 

θεωρείται απαραίτητη οπότε θα πρέπει η σύμβαση από τριμερής να γίνει διμερής, υπό τις 

προϋποθέσεις του νόμου.  

 

Για να μην υπάρχει σύγχυση, υπάρχουν πανεπιστημιακοί ιατροί που δεν έχουν κάνει έναρξη 

ελευθέριου επαγγέλματος αλλά δύνανται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ εντελώς περιστασιακά να 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους και ιδιωτικά, υπό τον όρο ότι δεν ξεπερνούν το όριο των 5.000€ ετησίως.  

 

Στην περίπτωση που έχουν κάνει έναρξη, το όριο αυτό δεν ισχύει, όπως επίσης δεν ισχύει και το 

πλαφόν του 100% των απολαβών της οργανικής τους θέσης (που προκύπτει από συνταγματική 

ρύθμιση).  



 

Ο ΣΦΕΕ εξετάζει την περίπτωση να εισάγει την διάκριση αυτή ρητώς και στα άρθρα 16.6.1., 18.5., 

18.6 και 25.2.ζ’ του Κώδικα Δεοντολογίας, όπου γίνεται αναφορά στον ΕΛΚΕ.  

 

Με εκτίμηση  

 

Δ. Λεμπέση 

 

Δικηγόρος ΣΦΕΕ 

 


