
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Υ.Α./ΚΑ/679/22.08.1996 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 224ης / 07.03.2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ Π.Θ. 

 

H Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου 

της Καθηγητή Ζήση Μαμούρη, συγκεντρώθηκε σήμερα Τρίτη 07-03-2017 και ώρα 13.00 μ.μ., 

στο Βόλο, στα γραφεία της Επιτροπής Ερευνών, οδός Γιαννιτσών και Λαχανά, Παλαιά, 

Συγκρότημα Τσαλαπάτα και πραγματοποίησε την διακοσιοστή εικοστή τέταρτη Συνεδρίασή 

της.  
 
Παρόντες ήταν οι κ.κ. Ζήσης Μαμούρης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Χαρίκλεια 

Σταθοπούλου – Βασιλονικολού, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και οι κ.κ. Μαρί – 

Νοέλ Ντυκέν, Λάζαρος Σακκάς, Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Δημήτριος Βαφείδης και Διονύσιος 

Βαβουγυιός, μέλη της Επιτροπής Ερευνών. 

 

Πρακτικά τήρησε ο Προϊστάμενος της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών κ. Μεσαλούρης 

Δημήτριος.  

………………………………………………………………………………………………….............. 

 

Θέμα 12ο) Γενικά θέματα 

 

9) Διαδικασία απόδοσης εργοδοτικών εισφορών στο πλαίσιο των έργων που διαχειρίζεται ο 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με την 

ΚΥΑ679/96 όπως κυρώθηκε με το Ν.3794/2009, σε συνέχεια του άρθρου 39 του Ν.4387/2016. 

 

Ο Προϊστάμενος του ΕΛΚΕ εξηγεί στα μέλη τα προβλεπόμενα σύμφωνα με το άρθρο 39 του 

Ν.4387/2016. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, για τα 

πρόσωπα που έχουν ιδιότητα ή ασκούν δραστηριότητα βάσει της οποίας θα υπάγονταν κατά 

την έναρξη ισχύος του νόμου, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή/και του ΕΤΑΑ, σύμφωνα με τις 

καταστατικές διατάξεις αυτών, όπως ίσχυαν πριν την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ, το συνολικό 

ποσό εισφοράς κύριας σύνταξης, ο τρόπος υπολογισμού, καθώς και ο υπόχρεος καταβολής της 

εισφοράς προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του συγκεκριμένου νόμου, εφόσον 

το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά 

και νομικά). 

 

Επομένως, επί του εισοδήματος αυτού υπολογίζονται εισφορές ύψους 20% για τον κλάδο 

κύριας σύνταξης, κατανεμημένο κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε 

βάρος του αντισυμβαλλόμενου (εργοδότης). Αντίστοιχα κατανέμονται οι εισφορές 

υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ, σε όσες 

κατηγορίες ασφαλισμένων υφίσταται υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων 

αυτών (δηλαδή επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) λόγω της ιδιότητάς τους ως ελεύθεροι 

επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία 

και σε κάθε περίπτωση οι εισπραττόμενες εισφορές καταβάλλονται στους αρμόδιους κατά 

περίπτωση φορείς στους οποίους και έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος. 

 

Διακρίνονται οι κάτωθι περιπτώσεις: 

 

Α) Αμοιβές που δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 

Α.1 Αμοιβές που αφορούν υποτροφίες και τίτλους κτήσης (αποδείξεις επαγγελματικής 

δαπάνης) δεν επιβαρύνονται με εργοδοτικές εισφορές. 



Α.2 Πρόσθετες αμοιβές απασχολούμενων στον ίδιο Φορέα (ΔΕΠ, Μόνιμοι 

Υπάλληλοι, ΙΔΑΧ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ): δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, καθώς 

οι πρόσθετες αμοιβές δεν προσμετρούνται ως συντάξιμες.  

Α.3 Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι και εκδίδουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 

(ΤΠΥ) με τρεις (3) εργοδότες και πάνω, δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παραγράφου 

9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 γιατί απασχολούνται σε περισσότερους από δύο 

(εργοδότες). 

Α.4 Οι ασφαλισμένοι που απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και 

προσφέρουν υπηρεσίες σε τουλάχιστον 3 εργοδότες και άνω μέσω ΔΠΥ. 

 

Στις περιπτώσεις Α.3 και Α.4 της παραπάνω παραγράφου, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και 

αυτοαπασχολούμενοι που απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα  οφείλουν - κατά το 

χρόνο κατάρτισης της σύμβασης - να καταθέσουν στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ Υπεύθυνη 

Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται, ότι υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 39 «Εισφορές 

αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών». 

  

Β) Αμοιβές που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016, ήτοι οι 

αμοιβές των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων που απασχολούνται σε 

ερευνητικά προγράμματα και υπάγονταν ή επρόκειτο να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, 

του ΕΤΑΑ και του ΤΣΑΥ και των οποίων το συνολικό εισόδημα προέρχεται από την 

απασχόλησή τους σε έως και δύο (εργοδότες). 

   

  Αναφορικά με την περίπτωση (Β), σαφής προϋπόθεση απόδοσης των ασφαλιστικών 

εισφορών αποτελεί - με βάση τις καταστατικές διατάξεις των ΕΛΚΕ σύμφωνα με την ΚΥΑ 

679/96 όπως κυρώθηκε με το Ν. 3794/2009 - το γεγονός ότι "για την εκτέλεση οποιασδήποτε 

δαπάνης, αναγκαία είναι η ύπαρξη σχετικής νομικής δέσμευσης ή πίστωσης εντός του 

προβλεπόμενου προϋπολογισμού του κάθε έργου".  

      

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι επιστημονικά υπεύθυνοι οφείλουν να ενημερώσουν τη 

Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΠΘ, αν η εργοδοτική εισφορά: 

 

α) θα προσαυξήσει τις πιστώσεις του Π/Υ του έργου του οποίου φέρουν την ευθύνη 

υλοποίησής του. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να κατατεθεί αναμορφωμένος 

προϋπολογισμός του έργου και προσαυξημένος κατά το ποσό των εργοδοτικών εισφορών ή,  

 

β) εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου είναι ανελαστικός και δεν δύναται να τροποποιηθεί, 

θα πρέπει πριν την καταβολή οποιασδήποτε πληρωμής η γραμματεία του ΕΛΚΕ να ενημερωθεί 

εγγράφως από τους Επιστημονικά Υπευθύνους των έργων για το γεγονός ότι στο κόστος των 

σχετικών συμβάσεων περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές (εργαζομένου 

και εργοδότη). 

 

Για τα ανωτέρω (α) & (β) θα αποστέλλεται αντίστοιχα και κατά περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση 

των Επιστημονικά Υπευθύνων. 

……………………………………………………………………………………………….............. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης 

 


