
ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΜΜΑΑ    

ττοουυ  ΕΕ..ΛΛ..ΚΚ..ΕΕ..  ΤΤ..ΕΕ..ΙΙ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΚΚΕΕΔΔΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ  

  

ΑΑΝΝΩΩΤΤΑΑΤΤΑΑ  ΟΟΡΡΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΘΘΕΕΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΜΜΟΟΙΙΒΒΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΛΛΩΩΝΝ  ΔΔΕΕΠΠ  ΑΑΠΠΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  

ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΚΚΟΟΝΝΔΔΥΥΛΛΙΙΩΩΝΝ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑΣΣ  

 

 Αρ. Απόφασης Επιτροπής Ερευνών: 82/8/26-3-2018 
 
 
Σύμφωνα με την αριθμ. 174/2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΚΝΛΟΡΡΕ-
94Ξ), τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης τα οποία απασχολούνται σε προγράμματα 
που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους (π.χ. Horizon, 
μεταπτυχιακά με δίδακτρα κ.ά) μπορούν να υπερβούν το όριο του 100% των μηνιαίων 
τακτικών μικτών αποδοχών τους ακόμα και χωρίς να ενταχθούν στην κατηγορία 
άσκησης ελευθερίου επαγγέλματος με έναρξη επιτηδεύματος και έκδοση τιμολογίου. 
  
Σε ότι αφορά τον περιορισμό του ορίου αμοιβών που καθορίζεται βάσει της αμοιβής 
του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, αυτός ισχύει για όλα τα έργα ΕΚΤΟΣ εάν αυτά 
εμπίπτουν στην κατηγορία «Έργα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή ιδιωτικούς 
πόρους». Στην περίπτωση αυτή ισχύει ο περιορισμός του ανωτάτου ορίου αμοιβών 
δημοσίων λειτουργών σύμφωνα με την αμοιβή του Πρόεδρου του Αρείου Πάγου 
(8.314,56 €). 
  
Οι πρόσθετες αμοιβές μελών ΔΕΠ σε μηνιαία βάση για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους προγράμματα, (π.χ. ΕΠΑNΕΚ, 
ΕΣΠΑ, INTERREG, κλπ.), δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 100% των μηνιαίων αποδοχών 
της οργανικής τους θέσης. Επιπρόσθετα, το άθροισμα των προαναφερθεισών αμοιβών 
και των μηνιαίων τακτικών αποδοχών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις μηνιαίες 
αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (4.631 € μικτές αποδοχές). Ο παραπάνω 
περιορισμός αναφέρεται στο κατώτερο από το δύο όρια. 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

Καθ. Κωνσταντίνος Δαυΐδ 
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Χρηματοδοτούμενα από 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ  ΠΟΡΟΥΣ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ από την ΕΕ 
ή χρηματοδοτούμενα από ΕΘΝΙΚΟΥΣ 

ΠΟΡΟΥΣ 

 
i. Το άθροισμα των, σε μηνιαία βάση, 
   πρόσθετων αμοιβών από τα προγράμματα 
   αυτά και των μηνιαίων τακτικών 
   αποδοχών < Μηνιαίες Αμοιβές 
   Προέδρου Αρείου Πάγου = 8.314,56 € 

 
i. Το άθροισμα των, σε μηνιαία βάση,  
   πρόσθετων αμοιβών από τα προγράμματα 
   αυτά και των μηνιαίων τακτικών αποδοχών 
   < Μηνιαίες Αμοιβές Γ. Γραμματέα  
   Υπουργείου = 4.631,00 € 
 

               Βάσει της Γνωμοδότησης ΝΣΚ 174/2017 
 

Ή (ισχύει το κατώτερο από τα δύο όρια) 

ii. Οι πρόσθετες, σε μηνιαία βάση, αμοιβές 
   από τα προγράμματα αυτά ≥ 100% μηνιαίων 
   τακτικών αμοιβών 

ii. Οι πρόσθετες, σε μηνιαία βάση, αμοιβές από 
   τα προγράμματα αυτά < 100% μηνιαίων 
   τακτικών αμοιβών 

 

 

 

 

Αναγωγή σε μηνιαία βάση 
 
 

Μηνιαία δήλωση χρόνου απασχόλησης (Global Time sheets) 
 

 


