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ΚΟΙΝ:
ΘΕΜΑ:

Ανώτατα όρια πρόσθετων αμοιβών μελών ΕΠ και λοιπού προσωπικού
του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ από έργα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Με αφορμή πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία, καθώς και τη γνωστοποίηση

αποφάσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε για τις ακόλουθες αλλαγές, οι οποίες αφορούν στο ύψος των πρόσθετων
αμοιβών, των μελών Ε.Π. και του λοιπού προσωπικού του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (Ε.Τ.Π., Ε.Ε.Π.,
Μόνιμοι Διοικητικοί Υπάλληλοι, Αορίστου Χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου), από έργα που
διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας.
Σύμφωνα με το νόμο 3833/2010, άρθρο 2, παράγραφος 1, «οι πάσης φύσεως αποδοχές
και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή
υπαλλήλους ή μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του
Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.A απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις αποδοχές Γενικού
Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη η οικογενειακή παροχή, τα επιδόματα εορτών και αδείας, καθώς ……».

Σημειώνεται ότι, σήμερα, οι μικτές αυτές αποδοχές έχουν καθοριστεί στο ποσό των
5.981,00€.
Επιπλέον, σύμφωνα με το νόμο 3848/2010, άρθρο 36, στο τέλος του τελευταίου εδαφίου
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3833/2010 προστίθεται η ακόλουθη
παράγραφος: «όπως και οι αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα
από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που
επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το Κράτος, καθώς και των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ». Με
βάση την παράγραφο αυτή, οι αμοιβές από τα προαναφερθέντα προγράμματα
εξαιρούνται από το όριο των 5.981,00€.
Επιπρόσθετα σύμφωνα:
α. Με το άρθρο 104, παράγραφος 2, του Συντάγματος «οι κάθε είδους πρόσθετες
αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα δε
μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους
θέσης».
β. Με το Ν. 2703/99 Αρ.14 και το Ν.2768/99 Αρ.34 παρ. 4 «Η αληθής έννοια των
διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄) είναι ότι το ανώτατο όριο
αποδοχών που καθορίζεται από τις διατάξεις αυτές για τους λειτουργούς και
υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ., περιλαμβανομένων και
των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. , δε μπορεί σε καμία περίπτωση να
υπερβαίνει το σύνολο των εκάστοτε αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου, χωρίς
οικογενειακή παροχή»
Με βάση τα παραπάνω:
1. Οι, σε μηνιαία βάση, πρόσθετες αμοιβές των μελών Ε.Π. και του λοιπού προσωπικού
των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από
διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους (π.χ. από το FP7, από μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών με δίδακτρα κ.ά), δε μπορούν να υπερβαίνουν το 100% των μηνιαίων
αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Επιπρόσθετα, το άθροισμα των προαναφερθεισών
πρόσθετων αμοιβών και αυτών των μηνιαίων τακτικών αποδοχών δε θα πρέπει να
υπερβαίνει το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου δηλ. το
ποσό των 8.594,40€ (ο περιορισμός αναφέρεται στο κατώτερο από τα δύο όρια).
2. Οι, σε μηνιαία βάση, πρόσθετες αμοιβές για όλα τα άλλα προγράμματα, π.χ.
συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ,

INTERREG, Ψηφιακή Σύγκλιση, Π.Δ.Ε. κ.λ.π.), δε μπορούν να υπερβαίνουν το 100% των
μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης.
Επιπρόσθετα, το άθροισμα των προαναφερθεισών αμοιβών και των μηνιαίων τακτικών
αποδοχών δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα
Υπουργείου, δηλ. το ποσό των 5.981,00€. (Ο περιορισμός αναφέρεται στο κατώτερο από
τα δύο όρια).
Στη συνέχεια για την πληρέστερη κατανόηση του θέματος παρατίθεται αριθμητικό
παράδειγμα:
Μέλος Ε.Π. με ετήσιες μεικτές αποδοχές 48.000,00€.
Σύμφωνα με τα ισχύοντα πριν την ψήφιση των προαναφερθέντων νόμων (3833/2010,
3848/2010) θα μπορούσε να λαμβάνει μηνιαίως πρόσθετες αμοιβές έως του ποσού των
4.000,00€ (48.000,00€ / 12 μήνες).
Με τους νέους νόμους θα μπορεί να λαμβάνει μηνιαίως:
α. Ως αμοιβή από έργα που δε χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους,
(π.χ. συγχρηματοδοτούμενα, ΕΣΠΑ, INTERREG, κ.λ.π.) μόνο το ποσό των 1.980,00€
(4.000,00€ + 1.980,00€ = 5.980,00€ < 5.981,00€).
β. Ως αμοιβή από έργα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους
πρόσθετες αμοιβές έως του ποσού των 4.000,00€ (δηλαδή στην περίπτωση αυτή δεν
υπάρχει μεταβολή).
γ. Αν η χρηματοδότηση των πρόσθετων αποδοχών προέρχεται και από τις δύο
κατηγορίες προγραμμάτων, τότε μπορεί να λαμβάνει, μέχρι το ποσό των 1.980,00€ από
Συγχρηματοδοτούμενα ή από Εθνικούς πόρους χρηματοδοτούμενα Προγράμματα και
μέχρι το ποσό των 2.020,00€ (4.000,00€ – 1.980,00€) από προγράμματα που
χρηματοδοτούνται από Διεθνείς ή Ιδιωτικούς πόρους.
Το παρόν θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του
Ιδρύματος (http://research.teiep.gr)
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