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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αριθ.Φ.35/10506/ΙΒ (1) 
Οργάνωση και Λειτουργία Ειδικών Λογαριασµών 
Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ σύµφωνα µε το Ν. 2817/2000. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το εδ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 

2817/2000 (ΦΕΚΑ78). 
2. Το άρθρο 50 του Ν. 2413/96 (ΦΕΚΑ' 124). 
3. Την ΚΥΑ ΚΑ/679/22.8.96 (ΦΕΚ Β' 826). 
4. Το άρθρο 29α του Ν. 1558/85, όπως προστέθηκε 

µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 1 παρ. 2ατου Ν. 2469/97. 

5. Την αριθ. 1100383/1330/Α0006/31 . 1 0.2001 (ΦΕΚ 
1485/Β/2001) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονοµικών». 

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, 
αποφασίζουµε: 

Άρθρο µόνο 
1. Οι κρατήσεις, µε τις οποίες επιβαρύνονται οι 

αµοιβές των εδ. δ', ε', στ' και ζ' της παρ. 2 του άρθρου 
2 του Ν. 

2530/97 των µελών ∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων πλήρους 
απασχόλησης και οι αµοιβές των εδ. γ', δ', ε' και στ' της 
παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2530/97 των µελών ΕΠ των 
ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παρ. 8 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 8 
του Ν. 2530/97, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 15 
του Ν. 2817/2000, αποτελούν έσοδα του «Ειδικού 
Λογαριασµού για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του 
Ιδρύµατος» και εισπράττονται µέσω αυτού. 

2. Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού 
ορίζει το ποσοστό κράτησης που επιβάλλεται στις 
αµοιβές των µελών ∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων και ΕΠ των 
ΤΕΙ 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, κατά τα 
οριζόµενα στις διατάξεις της πρώτης περιόδου της παρ. 
8 του άρθρου 2 και της αντίστοιχης περιόδου της παρ. 8 
του άρθρου 8του Ν. 2530/97, όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του εδαφίου α' της 
παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2817/2000. 

3. Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού 
αποφασίζει την υπαγωγή των αµειβόντων εδ. δ', ε', στ' 
και ζ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2530/97 των µελών 
∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων πλήρους απασχόλησης και 
των αµοιβών των εδ. γ', δ', ε' και στ'της παρ. 2 του 
άρθρου 8 του Ν. 2530/97 των µελών ΕΠ των ΤΕΙ 
πλήρους απασχόλησης, στις κατηγορίες των 
ποσοστών κράτησης, που προβλέπονται στις 
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του 
άρθρου 8 του Ν. 2530/97, όπως αυτές τροποποιήθηκαν 
από τις διατάξεις του εδαφίου α'της παρ. 1 του άρθρου 
15του Ν. 2817/2000. 

4. Τα ποσοστά της παρ. 8 του άρθρου 2 και της παρ. 
8 του άρθρου 8 του Ν. 2530/97, όπως αυτά 
τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του εδαφίου α' της 
παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2817/2000, επιβάλλονται 
επί των ακαθαρίστων αµειβόντων µελών ∆ΕΠ των 
Πανεπιστηµίων και των µελών ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους 
απασχόλησης αντίστοιχα. Ειδικώς, το ποσοστό από την 
άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος των ως άνω µελών 
που περιέρχεται στο οικείο Πανεπιστήµιο ή ΤΕΙ 
υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων αµοι- 
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-βών τους, αφαιρουµένων επί του ποσού αµοιβής τους 
των δαπανών που προορίζονται για την προµήθεια 
αναλώσιµων υλικών και για αγορά υπηρεσιών από 
τρίτους 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 θα υπερβαίνουν το 
35% επί των συνολικών ετήσιων εσόδων από την 
άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος. 

5. Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού ει-
σπράττει και καταβάλλει στα µέλη ∆ΕΠ των Πανεπιστη-
µίων και στα µέλη ΕΠ των ΤΕ! πλήρους απασχόλησης τις 
αµοιβές των εδ. δ', ε', στ' και ζ της παρ. 2 του άρθρου 2 
και των εδ. γ', δ', ε' και στ' της παρ. 2 του άρθρου 8 του 
Ν. 2530/97, µετά την παρακράτηση του ανάλογου 
ποσοστού που περιέρχεται στο Ίδρυµα. 

6. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών των µελών ∆ΕΠ 
των Πανεπιστηµίων και ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους 
απασχόλησης εισπράττονται από τον «Ειδικό 
Λογαριασµό για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του 
Ιδρύµατος», µέσω του µέλους ∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων 
ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης. Τα ως άνω µέλη 
θεωρούν στις ∆ΟΥ που υπάγονται στοιχεία παροχής 
υπηρεσιών (Απόδειξη ή Τιµολόγιο) στα οποία, εκτός των 
οριζοµένων από τις διατάξεις του ΚΒΣ, αναγράφονται 
επί πλέον τα στοιχεία του Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ και του 
«Ειδικού Λογαριασµού για την Αξιοποίηση Κονδυλίων 
του Ιδρύµατος». Τα στοιχεία παροχής υπηρεσιών 
(Απόδειξη, Τιµολόγιο) εκδίδονται τουλάχιστον τρι-
πλότυπα µε την ένδειξη στο πρώτο «για τον πελάτη», στο 
δεύτερο «για τον Ειδικό Λογαριασµό για την Αξιοποίηση 
των Κονδυλίων του Ιδρύµατος» και στο τελευταίο «στέλε-
χος». Απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση των στοι-
χείων αυτών κατά την ανωτέρω διαδικασία είναι η προ-
σκόµιση από τα µέλη ∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων ή ΕΠ των 
ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης βεβαίωσης του οικείου «Ειδι-
κού Λογαριασµού για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του 
Ιδρύµατος» στις αρµόδιες υπηρεσίες των ∆ΟΥ που υπά-
γονται. Σε περίπτωση µεταβολών στο καθεστώς των µε-
λών ∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απα-
σχόλησης, οι υπηρεσίες «των Ειδικών Λογαριασµών για 
την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύµατος» θα ενηµερώ-
νουν εγγράφως τις αρµόδιες ∆ΟΥ. Τα µέλη ∆ΕΠ των Πα-
νεπιστηµίων ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης δεν 
δικαιούνται άλλων, εκτός των κατά τα ως άνω στοιχείων 
παροχής υπηρεσιών. Από την ισχύ της παρούσης τα ως 
άνω µέλη υποχρεούνται να εκδώσουν νέα στοιχεία κατά 
τα ως άνω εκτεθέντα. Σε περίπτωση που µετά την ισχύ 
της παρούσης και για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών 
από την δηµοσίευση της εκδοθούν από τα ως άνω µέλη 
προϋπάρχοντα στοιχεία παροχής υπηρεσιών, οφείλονται 
τα προαναφερόµενα ποσά κράτησης προς τον «Ειδικό 
Λογαριασµό για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του 
Ιδρύµατος». Μετά την πάροδο της ως άνω προθεσµίας 
απαγορεύεται η χρήση των προϋπαρχόντων στοιχείων 
παροχής υπηρεσιών από τα µέλη ∆ΕΠ των 
Πανεπιστηµίων ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης. 

7.0 χρόνος απόδοσης στον «Ειδικό Λογαριασµό για 
την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύµατος» του 
ποσοστού κρατήσεων, που προβλέπεται από τις 
διατάξεις της παρ. 

8 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν. 
2530/97 όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 15 
του Ν. 2817/2000, επί των αµοιβών των εδ. δ', ε', στ' 
και ζ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2530/97 των 
µελών ∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων πλήρους 
απασχόλησης και επί των αµοιβών των εδ. γ', δ', ε' και 
στ' της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2530/97 των µελών 
ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, καθορίζεται µε 
απόφαση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασµού, λαµβανοµένων υπόψη του ύψους των 
αµοιβών και των φορολογικών υποχρεώσεων των µε-
λών ∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων και ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους 
απασχόλησης και πάντως για χρονικό διάστηµα όχι 
µεγαλύτερο του εξαµήνου. 

8. Οι αµοιβές των µελών ∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων ή 
ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, που προκύπτουν 
από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλµατος και 
εισπράττονται µέσω του «Ειδικού Λογαριασµού για την 
Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύµατος», αποτελούν 
εισόδηµα Ζ πηγής και υπόκεινται στις φορολογικές 
ρυθµίσεις των εισοδηµάτων αυτών. Τα ως άνω µέλη 
∆ΕΠ ή ΕΠ τηρούν τα προβλεπόµενα βιβλία και στοιχεία 
από τον ΚΒΣ, όπως ισχύει. Για την παρακράτηση του 
ποσοστού της παρ. 8 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του 
άρθρου 8 αντίστοιχα του Ν. 2530/97, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του εδαφίου α'της 
παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2817/2000, εκδίδεται στο 
τέλος της διαχειριστικής περιόδου στο όνοµα του 
µέλους ∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους 
απασχόλησης βεβαίωση από τον «Ειδικό Λογαριασµό 
για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύµατος», η οποία 
καταχωρείται στα βιβλία του και αποτελεί το νόµιµο 
δικαιολογητικό εξόδων της προβλεπόµενης από τον Ν. 
2817/2000 υποχρεωτικής παρακράτησης. Το ποσό της 
συγκεκριµένης δαπάνης εκπίπτει από το καθαρό 
φορολογητέο εισόδηµα του µέλους ∆ΕΠ ή ΕΠ που 
προκύπτει από την άσκηση του ελευθέριου 
επαγγέλµατος. 

9. Οι αµοιβές των µελών ∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων ή 
ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, που προκύπτουν 
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 και από κάθε είδους έργο, εφ' 
όσον δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της προηγουµένης 
παραγράφου 8, αποτελούν πρόσθετες αµοιβές και 
εκδίδεται προς τούτο σχετική βεβαίωση από τον 
«Ειδικό Λογαριασµό για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του 
Ιδρύµατος» για το ποσό που προκύπτει µετά την 
παρακράτηση του αντίστοιχου ποσοστού της παρ. 8 
του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν. 
2530/97, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τις διατάξεις 
του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 
2817/2000. 

10. Η διαφορά που προκύπτει από τα ήδη 
καταβληθέντα, βάσει των ποσοστών του Ν. 2530/97, 
ποσά από µέρους των ως άνω µελών στο οικείο 
Πανεπιστήµιο ή ΤΕΙ συµψηφίζεται µε τα οφειλόµενα 
ποσά, βάσει των διατάξεων του εδαφίου α' της παρ. 1 
του άρθρου 15 του Ν. 2817/2000. Σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει δυνατότητα συµψηφισµού (λόγω 
συνταξιοδότησης, αναστολής καθηκόντων κ.λπ.), όπως 
επίσης και σε περίπτωση πιστωτικής 
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διαφοράς, η διαφορά επιστρέφεται στους δικαιούχους 
ατόκως και δηλώνεται ως καθαρό φορολογητέο εισόδη-
µα από τα µέλη ∆ΕΠ ή ΕΠ στις αρµόδιες ∆ΟΥ σύµφωνα µε 
βεβαιώσεις που θα τους χορηγεί ο «Ειδικός 
Λογαριασµός για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του 
Ιδρύµατος». Ο Ειδικός Λογαριασµός υποχρεούται να 
δηλώσει στη ∆ιεύθυνση Φορολογίας Εισοδήµατος του 
Υπουργείου Οικονοµικών (ΚΕΠΥΟ) ως καθαρό 
φορολογητέο εισόδηµα τα ποσά που επιστρέφει στα 
µέλη ∆ΕΠ ή ΕΠ σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει δέκα (10) 

ηµέρες από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2002 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΩΡΓ. ΦΛΩΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

 


