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Χαλάνδρι, 21-5-2015  

 

Θέμα: Ενημέρωση από ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ σχετικά με 
αμοιβές ιατρών μελών ΔΕΠ σε έργα (Ν. 4310/2014) 

 

Αγαπητοί όλοι,  

Επισυνάτπουμε σε προσοχή σας ενημερωτική επιστολή που λάβαμε από το ΕΛΚΕ 

Πανεπιστημίου Πατρών για τις αμοιβές ιατρών μελών ΔΕΠ σε έργα:  

From: Γραμματεία ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών [mailto:rescom@upatras.gr]  

Sent: Thursday, April 23, 2015 2:57 PM 

To: announcements@upatras.gr 

Subject: [ANNOUNCEMENTS] Αμοιβές συμμετοχής μελών ΔΕΠ σε έργα (Ν.4310/2014) 

 ΠΡΟΣ: Επιστημονικούς Υπευθύνους έργων και λοιπά μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίου 

Πατρών 

Αξιότιμα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας συμπληρωματικά της παρακάτω ανακοίνωσης, 
σας ενημερώνουμε ότι το αρθ.99 του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 254/τ.Α/08.12.2014), ορίζει δύο (2) 
τρόπους πληρωμής από τους ΕΛΚΕ, αναφορικά με τις αμοιβές σε Καθηγητές & υπηρετούντες 
Λέκτορες για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά, αναπτυξιακά ή άλλα έργα.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι εν λόγω πληρωμές, θα πραγματοποιούνται ως κάτωθι: 

Α) Τα μέλη ΔΕΠ που ΔΕΝ ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, για αμοιβές που πρόκειται να 

λάβουν από τη συμμετοχή τους σε πάσης φύσεως έργα μπορούν να λάβουν ΜΟΝΟ με 

πολυθεσία για το πρόσθετο έργο* μέχρι και το 100% των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών 

τους. 

Β) Τα μέλη ΔΕΠ που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα (οπότε έχουν πραγματοποιήσει έναρξη 
επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ), για αμοιβές που πρόκειται να λάβουν από 01/01/2015 κι 
έπειτα από τη συμμετοχή τους: 

 σε έργα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους (φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα), υποχρεούνται στην έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.)  

 σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς 
Πόρους (π.χ. από το ΕΣΠΑ, από τη ΓΓΕΤ κλπ), ή έργα που χρηματοδοτούνται από 
το Δημόσιο Τομέα (π.χ. από Υπουργεία, ΝΠΔΔ, Δήμους, Περιφέρειες κλπ), μπορούν 
να λάβουν ΜΟΝΟ με πολυθεσία για το πρόσθετο έργο* μέχρι και το 100% των 
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ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών τους (μη λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αμοιβές που 
έχουν λάβει με Τ.Π.Υ.) 

  

Προσοχή: Για τις περιπτώσεις των μελών ΔΕΠ που ΔΕΝ ασκούν ελευθέριο επάγγελμα 

(περίπτωση Α), αλλά οι πρόσθετες αμοιβές τους αγγίζουν το 100% των ακαθάριστων μηνιαίων 

αποδοχών τους και επιθυμούν να κάνουν έναρξη επαγγέλματος (για αμοιβές που 

προέρχονται από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους), θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κατόπιν της 

έναρξης επαγγέλματος θα υπάγονται υποχρεωτικά στους περιορισμούς της κατηγορίας Β.  

*Σημείωση: Ως πρόσθετο έργο νοείται η εργασία που εκτελείται πέραν των συμβατικών 

καθηκόντων όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του Ν.4009/2011. Στην περίπτωση είσπραξης 

αμοιβής με έκδοση Τ.Π.Υ., οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση 

του Ν.1599/1996 στην οποία να βεβαιώνουν ότι εκτελούν τα διδακτικά και λοιπά τους 

καθήκοντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου. 

 Με Τιμή, 

 Από τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ 

*** Σημείωμα προς τα Μέλη ΣΦΕΕ:  

Αγαπητά Μέλη,  

Σε συνέχεια των επιστολών  μας προς τα ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων της Επικράτειας που 

εστάλησαν 7/4/2015 και μετά από συνεργασία με τους νομικούς των ΕΛΚΕ και του ΣΦΕΕ 

καταλήγουμε και γνωμοδοτούμε ότι δεν τίθεται θέμα ειδικότερης διάταξης έναντι άλλης 

γενικότερης, όπως ήταν η αρχική μας προσέγγιση, αλλά ότι θα πρέπει να γίνει 

διαχωρισμός, ανάμεσα στους ιατρούς ΕΣΥ, που καλύπτονται και ρυθμίζονται από την 

νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας και τους Πανεπιστημιακούς Ιατρούς, μέλη ΔΕΠ, που 

καλύπτονται και ρυθμίζονται από την νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας.  

Α. ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ 

Το άρθ. 24 του Ν. 1397/1983 για το ΕΣΥ προβλέπει σχετικά: «Οι θέσεις του ιατρικού 

προσωπικού των νοσοκομείων οποιασδήποτε νομικής μορφής και των κατά τις διατάξεις του 

νόμου αυτού κέντρων υγείας, εκτός από τα νοσοκομεία των ενόπλων δυνάμεων και των ΑΕΙ, 

συνιστώνται ως θέσεις γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Οι γιατροί 

αυτοί είναι μόνιμοι δημόσιοι λειτουργοί και απαγορεύεται να ασκούν την ιατρική ως 

ελεύθερο επάγγελμα ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα εκτός από αυτά που έχουν σχέση 

με συγγραφική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα και να κατέχουν οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή 

ιδιωτική θέση. Επίσης, απαγορεύεται να είναι ιδιοκτήτες ιδιωτικής κλινικής ή φαρμακευτικής 

επιχείρησης ή να μετέχουν σε εταιρείες με αντίστοιχα αντικείμενα». 

Το άρθρο 11 του Ν. 2889/2001 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 36 του Ν. 4272/2014 

υπογραμμίζει τον γενικό κανόνα ότι οι γιατροί του ΕΣΥ δεν μπορούν να ασκούν ελεύθερο 

επάγγελμα άρα και να αμείβονται από τον ιδιωτικό τομέα. Κατ’ εξαίρεση προβλέπεται η 

δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος  σε εκδηλώσεις τύπου Α στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό και Β στην Ελλάδα με την καταβολή εύλογης τιμητικής αμοιβής (honoraria) 

μέσω ΕΛΚΕΑ. Επίσης δίδεται η δυνατότητα να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας 

(συμβουλευτικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων
1
) που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα, με ή 

                                                           
1
 Τα λεγόμενα « Advisory Boards». 



χωρίς αμοιβή αφού λάβουν άδεια από τον φορέα που τους εποπτεύει και η καταβολή της 

αμοιβής γίνεται πάλι μέσω ΕΛΚΕΑ.  

Β. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 

Από την άλλη πλευρά, οι Πανεπιστημιακοί ιατροί, μέλη ΔΕΠ, έχουν τη δυνατότητα εκ του 

νόμου να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα –βασική διαφορά από τους ιατρούς ΕΣΥ- και να 

διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο (αρθ. 23 παρ. 2/θ του Ν. 4009/2011) όπου συγκεκριμένα γίνεται 

δεκτό ότι «οι καθηγητές μπορούν να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ύστερα από 

ενημέρωση του Κοσμήτορα της σχολής στην οποία ανήκουν». Με το άρθρο 99 του Ν. 

4310/2014 ορίζεται ότι: «στην άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος, κατά την έννοια της 

παρ. 2 θ. του άρθρου 23 του Ν. 4009/2011, 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 

ΑΕΙ που ιδρύονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του Ν. 2413/1996 (Α’ 

124) και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου για την διαχείριση της περιουσίας 

των κονδυλίων έρευνας των ΑΕΙ, που συστήνονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 58 

του Ν. 4009/2011 υπό την προϋπόθεση ότι θα εκτελούν τα διδακτικά τους καθήκοντα 

και λοιπά τους καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του Ν.4009/2011 και από 

τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα των Α.Ε.Ι.».  

Στην έννοια του «κάθε είδους προγράμματος» εντάσσονται και η συμμετοχή σε 

επιστημονικές εκδηλώσεις και advisory boards κατά τα ανωτέρω και στην έννοια του 

«ιδιωτικού πόρου» εντάσσονται και οι αμοιβές από τις φαρμακευτικές εταιρείες. 

Οι αμοιβές των καθηγητών πλήρους απασχόλησης της προηγούμενης παραγράφου 

εισπράττονται υποχρεωτικώς, κατά τον νόμο, μέσω του Ν.Π.Ι.Δ. του ιδρύματός τους 

(αρθ. 23 παρ. 3 του Ν. 4009/2011). Υπό την έννοια αυτή οι πανεπιστημιακοί ιατροί 

πλήρους απασχόλησης που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα αμείβονται μέσω του ΕΛΚΕ 

του Πανεπιστημίου στο οποίο υπάγονται. Εξαιρούνται οι πανεπιστημιακοί ιατροί 

μερικής απασχόλησης οι οποίοι κατέχουν δεύτερη θέση απασχόλησης στο δημόσιο 

(με άδεια του κοσμήτορα)
2
 ή τον ιδιωτικό τομέα.  

                                                           
2 Γίνεται εδώ η ακόλουθη διευκρίνιση αναφορικά με τους ιατρούς του ΕΣΥ: στις διατάξεις των 

άρθρων 23 του ν. 2519/1997 (Α΄165), 11 του ν. 2889/2001 (Α΄37), 23 και 24 του ν. 4009/2011 (Α΄195) ορίζονται, 

μεταξύ άλλων, τα εξής:  

α) Στο άρθρο 23 παρ. 10 του ν. 2519/1997 ορίζεται ότι ιατροί του Ε.Σ.Υ. που διορίζονται σε θέση Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ιατρικών τμημάτων ή σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Α.Ε.Ι.) της χώρας, «αυτοδικαίως θεωρείται» ότι με την αποδοχή του διορισμού τους υποβάλλουν και την 

παραίτησή τους από τη θέση ιατρού Ε.Σ.Υ. που κατέχουν, η δε λύση της οργανικής τους σχέσεως με το Ε.Σ.Υ. 

επέρχεται με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής διαπιστωτικής πράξεως και σε κάθε 

περίπτωση με τη συμπλήρωση έξι μηνών από το διορισμό τους σε θέση μέλους Δ.Ε.Π..  

β) Στο άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 2889/2001 ορίζεται ότι οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. είναι πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης.  

γ) Στο άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 4009/2011 ορίζεται ότι οι καθηγητές Α.Ε.Ι. (ανεξαρτήτως βαθμίδος) εκλέγονται, 

κατ’ αρχήν, ως πλήρους απασχόλησης και ότι μετά τη συμπλήρωση τριετούς πραγματικής ασκήσεως 

καθηκόντων «στη βαθμίδα του πρώτου διορισμού τους» μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία μερικής 

απασχόλησης, οπότε και λαμβάνουν το 35% των τακτικών αποδοχών τους. Στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου 23 

ορίζεται ότι καθηγητές μερικής απασχόλησης είναι υποχρεωτικά όσοι κατέχουν θέση πλήρους απασχόλησης στο 

δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και στην παρ. 6 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για την κατοχή δεύτερης έμμισθης 

θέσεως στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα απαιτείται άδεια της κοσμητείας της οικείας σχολής, η οποία εγκρίνεται 

με απόφαση του Πρύτανη. Τέλος, 



Γ. ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ που υπηρετούν σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία 

Οι ιατροί ΕΣΥ που υπηρετούν σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, θεωρούνται ιατροί ΕΣΥ. 

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, οι διευκρινίσεις και ενημερώσεις που κατά καιρούς στέλνονται 

από τα ΕΛΚΕ ανά την επικράτεια (ΕΛΚΕ Θεσσαλίας, ΕΛΚΕ Πατρών, Κρήτης κοκ) αφορούν 

μόνο στους πανεπιστημιακούς  ιατρούς μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό) και 

όχι στους ιατρούς ΕΣΥ που αμείβονται κατά τα ανωτέρω μέσω του ΕΛΚΕΑ. 

Στην διάθεσή σας, 

Για την Νομική Υπηρεσία ΣΦΕΕ   

Με κάθε εκτίμηση  

Δήμητρα Λεμπέση 

                                                                                                                                                                      
δ) στο άρθρο 24 παρ. 1 περ. γ΄του ν. 4009/2011 ορίζεται ότι στους καθηγητές Α.Ε.Ι. απαγορεύεται να κατέχουν 

άλλη μόνιμη οργανική θέση (εξαιρουμένων των θέσεων διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. ή δικαστικού λειτουργού ή 

εκκλησιαστικού υπαλλήλου, για τις οποίες δεν ισχύει η απαγόρευση) στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται 

στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3871/2010, Α΄141) και στον 

οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και τα νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η 

απαγόρευση πάντως αυτή θεσπίζεται με τη ρητή «επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παράγραφο 6 του 

άρθρου 23», δηλαδή επιτρέπεται η άρση της κατόπιν χορηγήσεως αδείας για την κατοχή της δεύτερης 

θέσεως. 

 


