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Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ΤΑΧΥΤΕΡΗ & καλύτερη ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ολόκληρου του κειµένου στο WORD (select all) και
καλύτερη εκτύπωση συνιστάται η χρήση της κατωτέρω επιλογής Εκτύπωση\Αποθήκευση.

Εκτύπωση\Αποθήκευση
Μέγεθος Γραµµάτων Ν 2817/2000: Εκπαίδευση ατόµων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών κλπ (286892)
Αρθρο
15
Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία
2
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία
76
+

Αρθρο 15
1. α) Τα ποσοστά που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του
άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 2530/1997 καθορίζονται από
της ισχύος του προαναφερθέντος νόµου µέχρι 10% ανά αµοιβή από
χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή
Κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Ερευνας και Τεχνολογίας
ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά
Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή τη συνεποπτεία του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε δέκα τοις εκατό (10%) ανά αµοιβή από την
άσκηση κάθε είδους έργου και σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ανά αµοιβή
από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος για τα µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.
και για τα µέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. πλήρους απασχόλησης.
β) Η διαφορά που προκύπτει από τα ήδη καταβληθέντα ποσά των ως άνω
µελών στο οικείο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., βάσει των ποσοστών του ν. 2530/1997,
συµψηφίζεται µε τα ποσό που καταβάλλονται, βάσει των διατάξεων του
προηγούµενου εδαφίου.
γ) Τα ποσοστά του εδαφίου α` του παρόντος υπολογίζονται επί των
ακαθάριστων αµοιβών των µελών ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και των µελών Ε.Π. των
Τ.Ε.Ι. πλήρους απασχόλησης, αντίστοιχα. Ειδικώς, το ποσοστό από την
άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος των ως άνω µελών που περιέρχεται στο
οικείο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. υπολογίζεται επί των ακαθάριστων αµοιβών τους,
αφαιρουµένων επί του ποσού της αµοιβής τους των δαπανών που
προορίζονται για την προµήθεια αναλώσιµων υλικών για λογαριασµό των
πελαιών τους, µη υπολογιζοµένων των δαπανών για τη λειτουργία του
γραφείου τους.
δ) Καταργείται από τότε που ίσχυσε η υπ` αριθµ. ΙΒ/10900/18.12.1997
κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του
Υφυπουργού Οικονοµικών µε θέµα "Οργάνωση και λειτουργία Ειδικών
Λογαριασµών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε το ν.2530/1997" (ΦΕΚ 1163
Β`/30.12.1997).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και
Οικονοµικών ρυθµίζονται από της ισχύος της ανωτέρω και αργηθείσας
απόφασης και σύµφωνα µε το ν. 2530/1997 και τις διατάξεις της παρούσας:
ι) Η διαδικασία εισπράξεως και βεβαιώσεως του ποσού που περιέρχεται
στο οικείο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. από τις αµοιβές των εδαφίων δ`, ε`, στ` και
ζ` της παρ.2 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 των µελών ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.
πλήρους απασχόλησης και από τις αµοιβές των εδαφίων γ`, δ`, ε` και στ.
της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2530/1997 των µελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.
πλήρους απασχόλησης.
ιι) Η διαδικασία συµψηφισµού του εδαφίου β της παρούσας.
ιιι) οι ειδικότερες προϋποθέσεις και κάθε εν γένει λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή της παρούσας.
2. α) Τo Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας (E.ΣΥ.Π.) αποτελεί γνωµοδοτικό
όργανο προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για ζητηµατα
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εκπαιδευτικού σχεδιασµού και για µείζονος σηµασίας ζητήµατα
εκπαιδευτικής πολιτικής.
β) Στο πλαίσιο του Ε.ΣΥ.Π. λειτουργούν τα εξής επί µέρους Συµβούλια:
(ί) Συµβούλιο Τριτοβάθµιας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Π.Ε.).
(ίί) Συµβούλιο Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Τ.Ε.).
(ίίί) Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(Σ.Π.∆.Ε.).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρ.13 παρ.49 Ν.3149/2003,ΦΕΚ Α 141/10.6.2003
ορίζεται ότι:
α) Το "Συµβούλιο Τριτοβάθµιας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης", το οποίο
προβλέπεται από τις διατάξεις του στοιχείου β` της παρ. 2 του άρθρου 15 του
Ν. 2817/2000, µετονοµάζεται σε "Συµβούλιο Ανώτατης Πανεπιστηµιακής
Εκπαίδευσης".
β) Το "Συµβούλιο Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης", το οποίο
προβλέπεται από τις διατάξεις του στοιχείου β`τηςπαρ. 2 του άρθρου 15του Ν.
2817/2000, µετονοµάζεται σε "Συµβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης".
Τα ανωτέρω Συµβούλια αποτελούν γνωµοδοτικά όργανα προς τον Υπουργό
Εθνικής Παιδείας κοι Θρησκευµάτων στους αντίστοιχους κατά περίπτωση
τοµείς. Είναι δυνατή η από κοινού συνεδρίαση όλων ή και δύο Συµβουλίων
του Ε.ΣΥ.Π. για τη συζήτηση θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος.
γ) Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π. είναι ""Καθηγητής Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι"
ή Ακαδηµαϊκός ή άλλη προσωπικότητα κύρους.
Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π. πρέπει να έχει εµπειρία σε
θέµατα εκπαιδευτικού σχεδιασµού, εκπαιδευτικής πολιτικής και διοίκησης
της εκπαίδευσης.
Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π. διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη της ∆ιαρκούς Επιτροπής
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Η θητεία του Προέδρου είναι τριετής. Ο
Πρόεδρος ασκεί τη γενική εποπτεία και το συντονισµό των επί µέρους
Συµβουλίων του Ε.ΣΥ.Π..
*** Οι εντός " " λέξεις της περ.γ` αντικαταστάθηκαν ως άνω
µε την παρ.1 άρθρ.15 Ν.2986/2002,ΦΕΚ Α 24/13.2.2002.
δ) Οι Πρόεδροι των επί µέρους Συµβουλίων του Ε.ΣΥ.Π. είναι στελέχη
αναγνωρισµένου κύρους του αντίστοιχου εκπαιδευτικού χώρου, µε εµπειρία
σε θέµατα εκπαιδευτικού σχεδιασµού, εκπαιδευτικής πολιτικής και
διοίκησης της εκπαίδευσης. Οι Πρόεδροι των επί µέρους Συµβουλίων
διορίζονται για τριετή θητεία, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Ε.ΣΥ.Π..
ε) Την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης των επί µέρους Συµβουλίων
έχει η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, µέσω των κατά περίπτωση συγγενέστερων προς τις
υφιστάµενες υπηρεσιακές µονάδες της. Οι µονάδες αυτές έχουν και την
ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης των συνεδριάσεων του Ε.ΣΥ.Π..
στ) Η επιστηµονική υποστήριξη του Ε.ΣΥ.Π. και των επί µέρους
Συµβουλίων του γίνεται από επιστηµονικές επιτροπές, οι οποίες
συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
από επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους, εξειδικευµένους σε συναφή
θέµατα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η οργάνωση, η λειτουργία και
οι επί µέρους αρµοδιότητες των επιτροπών αυτών. Η επιστηµονική
υποστήριξη του Ε.ΣΥ.Π. και των επί µέρους Συµβουλίων του µπορεί να
παρέχεται και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το Κέντρο Εκπαιδευτικής
Ερευνας ή την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
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Θρησκευµάτων.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 15 του Ν.
2986/2002 (Α΄ 24) ορίζονται τα εξής:
"Η συµµετοχή µελών ∆.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων και µελών
Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. στις προβλεπόµενες στο εδάφιο στ΄ της
παρ.2 του άρθρου 15 του ν.2817/2000 επιστηµονικές
επιτροπές δεν περιλαµβάνεται στους περιορισµούς της
περίπτωσης ι΄ της παρ.2 του άρθρου 2 του ν.2530/1997
περί δυνατότητας συµµετοχής σε δύο κατ΄ ανώτατο όριο
επιτροπές".

ζ) Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταοη του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και των κατά περίπτωση αρµόδιων
Υπουργών καθορίζονται η έδρα και η συγκρότηση του Ε.ΣΥ.Π. και των επί
µέρους Συµβουλίων του, αποτελουµένων "από
εκπροσώπους των συναρµόδιων Υπουργείων, των εκπαιδευτικών,
επιστηµονικών, επαγγελµατικών και παραγωγικών φορέων της χώρας, και
ακόµη από εκπροσώπους των πολιτικών κοµµάτων και της αυτοδιοίκησης".
καθώς και από προσωπικότητες από τον εκπαιδευτικό χώρο. Με το ίδιο
διάταγµα καθορίζονται η οργάνωση και η λειτουργία του Ε.ΣΥ.Π. και των επί
µέρους Συµβουλίων του, καθώς και οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διοικητική
υποστήριξη της λειτουργίας τους. Ο ορισµός των µελών του Ε.ΣΥ.Π. και
των επί µέρους Συµβουλίων γίνεται µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων.
*** Οι εντός " " λέξεις της περ.ζ` αντικαταστάθηκαν ως άνω
µε την παρ.2 άρθρ.15 Ν.2986/2002,ΦΕΚ Α 24/13.2.2002.
"Οι ειδικότερες λεπτοµέρειες που αφορούν τις συνεδριάσεις των
οργάνων του Ε.ΣΥ.Π. και των επί µέρους Συµβουλίων του καθορίζονται
στους αντίστοιχους Εσωτερικούς Κανονισµούς Λειτουργίας, οι οποίοι
καταρτίζονται µε αποφάσεις των αντίστοιχων Ολοµελειών. Μεline απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται ειδικότερα
θέµατα συγκρότησης των οργάνων του Ε.ΣΥ.Π. και λειτουργίας του, Με
την ίδια απόφαση ρυθµίζονται και οι ειδικότερες λεπτοµέρειες που
αφορούν τις συνεδριάσεις των οργάνων του Ε.ΣΥ.Π. µέχρι να
καταρτιστούν οι αντίστοιχοι Εσωτερικοί Κανονισµοί Λειτουργίας.
*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε στην περ. ζ`
µε την παρ.3 άρθρ.15 Ν.2986/2002,ΦΕΚ Α 24/13.2.2002.
η) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
και Οικονοµικών καθορίζεται η αποζηµίωση του Προέδρου του Ε.ΣΥ.Π. και
των Προέδρων των επί µέρους Συµβουλίων, όπως επίσης και οι αποζηµιώσεις
των µελών των επιστηµονικών επιτροπών. Τα µέλη ∆.Ε.Π. ή Ε.Π. πλήρους
απασχόλησης των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. µπορούν να κατέχουν θέση Προέδρου
ή µελών του Ε.ΣΥ.Π. ή των επί µέρους Συµβουλίων του.
Θ) Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 2327/1995, καθώς επίσης και τα προεδρικά διατάγµατα και
οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ` εξουσιοδότηση του ίδιου
άρθρου. Οπου κατά την κείµενη νοµοθεσία απαιτείται γνώµη του Συµβουλίου
Ανώτατης Παιδείας (Σ.Α.Π.). νοείται στο εξής γνώµη του Συµβουλίου
Τριτοβάθµιας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Π.Ε.), ενώ όπου
απαιτείται γνώµη του Συµβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.),
νοείται στο εξής γνώµη του Συµβουλίου Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Τ.Ε.). Μέχρι της συγκροτήσεως του Ε.ΣΥ.Π. σε σώµα και
των επί µέρους Συµβουλίων του, οι αρµοδιότητες που προβλέπονται από τις
κείµενες διατάξεις για τα όργανα της παρούσας παραγράφου εξακολουθούν
να ασκούνται από αυτά.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.4 άρθρ.15 Ν.2986/2002,ΦΕΚ Α 24/13.2.2002:
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"4. Η συµµετοχή µελών ∆.Ε,Π. των Πανεπιστηµίων και µελών Ε.Π. των
Τ.Ε.Ι, στις προβλεπόµενες στο εδάφιο στ` της παρ. 2 του άρθρου 15
του ν. 2817/2000 επιστηµονικές επιτροπές δεν περιλαµβάνεται στους
περιορισµούς της περίπτωσης ι` της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 25301
1997 περί δυνατότητας συµµετοχής σε δύο κατ` ανώτατο όριο επιτροπές".

3. Παρατείνεται µέχρι την 31.8.2000 από την ηµεροµηνία λήξης του,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 138 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α`) η ισχύς
του πίνακα επιτυχόντων στο διαγωνισµό καθηγητών µουσικής, που κυρώθηκε
µε την αριθµ. ∆2/30140/1995 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 31/29.12.1995 Τ. Παράρτηµα).
4. Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων µπορεί να ιδρύει ανώνυµες εταιρείες και
Ε.Π.Ε. ή να συµµετέχει σε υπάρχουσες, σύµφωνα µε τους σκοπούς του.
5. Οι κάτοχοι του Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου ή Απολυτηρίου
Γενικού Λυκείου που απώλεσαν γονείς ή αδελφούς κατά τον πρόσφατο σεισµό
της 7.9.1999 ή που, συνεπεία του σεισµού, υπέστησαν βαρείς
τραυµατισµούς που διαπιστώθηκαν από δηµόσιο κρατικό νοσοκοµείο και
νοσηλεύτηκαν σε νοσηλευτικά ιδρύµατα, εισάγονται κατά τα δύο επόµενα
ακαδηµαϊκά έτη καθ` υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε Σχολές ή Τµήµατα
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της επιλογής τους.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται
η διαδικασία εισαγωγής τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά.
6. α) Το ποσοστό του εδαφίου α. της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.
2452/1999 αυξάνεται σε 25% επί του εκάστοτε αριθµού εισακτέων κάθε
Π.Σ.Ε. και εφαρµόζεται και κατά την τρέχουσα περίοδο φοίτησης.
β) Η προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών της προαναφερόµενης διάταξης
παρατείνεται από της έναρξη ισχύος του παρόντος για χρονικό διάστηµα
τριάντα (30) ηµερών και η εγγραφή των εν λόγω φοιτητών γίνεται για την
τρέχουσα περίοδο φοίτησης.
γ) Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2752/1999 καταλαµβάνει
και τους φοιτητές της παρ. 2 του ίδιου άρθρου του προαναφερθέντος
νόµου.
7. Η θητεία του Προέδρου, των συµβούλων και των εισηγητών του
Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης παρατείνεται από τότε που έληξε
µέχρι 31.12.2000.
8. α) Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις Βοηθών Επισκόπων, τις οποίες
δύνανται να καταλαµβάνουν αντιστοίχως οι κατέχοντες µία από τις
ακόλουθες επιτελικές θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος: α) του
Αρχιγραµµατέα της Ιεράς Συνόδου. β) του ∆ιευθυντή του Γραφείου της
Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ενωση και γ)
του ∆ιευθυντή του ∆ιορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
β) Η εκλογή γίνεται από τους εγγεγραµµένους στον Κατάλογο των προς
Αρχιερατείαν Εκλογίµων από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας, µετά από
πρόταση τριών από αυτούς από το Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο.
γ) Οι Βοηθοί Επίσκοποι αναφέρονται στο Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου, ασκούν δε τα
καθήκοντά τους για όσο χρόνο κατέχουν, µε απόφαση της ∆ιαρκούς Ιεράς
Συνόδου (∆.Ι.Σ.), τις ως άνω θέσεις, άλλως παραµένουν ως Βοηθοί
Επίσκοποι στον Αρχιεπίσκοπο.
δ) Οι Βοηθοί Επίσκοποι λαµβάνουν τις προβλεπόµενες κατά τις κείµενες
διατάξεις αποδοχές.
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ε) Με αποφάσεις της ∆.Ι.Σ., που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και στο ∆ελτίο "ΕΚΚΛΗΣΙΑ", καθορίζονται, συµπληρώνονται,
τροποποιούνται ή καταργούνται διατάξεις που αναφέρονται στο περιεχόµενο
της αποστολής εκάστου των ως άνω Βοηθών, το εύρος της, τις προϋποθέσεις
ασκήσεώς της, όπως και κάθε άλλο θέµα σχετιζόµενο µε αυτήν.
στ) Οι Βοηθοί Επίσκοποι εξακολουθούν να είναι και µετά την εκλογή
τους εκλόγιµοι για πλήρωση χηρεύουσας Ιεράς Μητροπόλεως. Η παρ. 5 του
άρθρου 27 του ν. 590/1977 "Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της
Ελλάδος" καταργείται
9. Η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 12 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α1
εφαρµόζεται και για τη διανοµή των σχολικών βιβλίων του Γυµνασίου.
"και των σχολείων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, εφαρµοζοµένης της
διαδικασίας που ισχύει για τα γυµνάσια".

*** Η εντός " " φράση της παρ.9 προστέθηκε µε την παρ.15 άρθρ.7
Ν.3194/2003,ΦΕΚ Α 267/20.11.2003.
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