ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2530 ΦΕΚ Α' 218/23.10.97
Υπηρεσιακή κατάσταση και αναµόρφωση µισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού
προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυµάτων της Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθµίσεις ερευνητών ιδρυµάτων και άλλων
συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης του εδ. β΄ παρ.2 του
άρθρου 13 του παρόντος νόµου βλέπε σχετικά στην υπ' αριθµ. 147/2009 απόφαση
ΣΤΕ.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης του εδ. θ' της παρ.2
του άρθρου 13 του παρόντος νόµου βλέπε σχετικά στις υπ' αριθµ. 1511/2009,
2235/2009 αποφάσεις ΣΤΕ.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης του άρθρου 13 του
παρόντος νόµου βλέπε σχετικά στην υπ' αριθµ. 1713/2009 απόφαση ΣΤΕ.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης του άρθρου 16 του
παρόντος νόµου βλέπε σχετικά στην υπ' αριθµ. 1713/2009 απόφαση ΣΤΕ.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης του άρθρου 17 του
παρόντος νόµου βλέπε σχετικά στην υπ' αριθµ. 1713/2009 απόφαση ΣΤΕ.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης του άρθρου 2 του
παρόντος νόµου βλέπε σχετικά στις υπ' αριθµ. 3826/2009, 3827/2009 αποφάσεις
ΣΤΕ.
***Το άρθρο 2 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ µε το άρθρο 81 παρ.16 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/69-2011) µε την επιφύλαξη των µεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80
του αυτού νόµου.
Άρθρο 2
Μέλη ∆.Ε.Π. πλήρους και µερικής απασχόλησης
"1. Τα µέλη ∆.Ε.Π. υποχρεούνται να παρέχουν ανελλιπώς τις υπηρεσίες τους
στο Α.Ε.Ι. στο οποίο έχουν διορισθεί υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Κατ`
εξαίρεση, µέλη ∆.Ε.Π. µπορούν να εντάσσονται στην κατηγορία µερικής
απασχόλησης µετά από αίτηση τους κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του νόµου
αυτού, εφόσον δεν εµπίπτουν στις προϋποθέσεις περί ασυµβιβάστου και
Αναστολής της ιδιότητας µέλους ∆.Ε.Π.."

*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 26 παρ.1 Ν.3549/2007,
ΦΕΚ Α 69/20.3.2007.
2. Τα µέλη ∆.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται:
α. να διαµένουν και να εγκαθίστανται στο νοµό όπου εδρεύει το Τµήµα
του Α.Ε.Ι. στο οποίο
«β. να παραδίδουν προπτυχιακά και µεταπτυχιακά µαθήµατα, καθώς και να διδάσκουν σε
φροντιστήρια ή σεµινάρια, σε εργαστήρια ή κλινικές, ενταγµένα στο Πρόγραµµα Σπουδών
του Τµήµατος, στο οποίο ανήκουν ή σε άλλο Τµήµα ή σε Προγράµµατα Σπουδών του
οικείου Α.Ε.Ι., κατ’ ελάχιστο όριο έξι (6) ώρες εβδοµαδιαίως. Οι ώρες εβδοµαδιαίας
διδακτικής απασχόλησης των µελών ∆.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, δύνανται να αυξάνονται
το πολύ κατά δύο (2) ώρες, µόνο µετά από σχετικές αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων.
γ. να παρευρίσκονται στους πανεπιστηµιακούς χώρους δώδεκα (12) ώρες εβδοµαδιαίως,
κατ’

08/03/2016

ελάχιστο όριο, πέραν των έξι (6) ωρών διδασκαλίας και να παρέχουν κάθε µορφής
διδακτικό, ερευνητικό-επιστηµονικό και διοικητικό έργο.»
*** Οι περιπτώσεις β΄ και γ, όπως είχαν αντικατασταθεί µε το άρθρο 39 παρ.19
Ν.4186/2013,ΦΕΚ Α 193,αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 78
Ν.4310/2014,ΦΕΚ Α 258/8.12.2014.
δ. να αµείβονται 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 Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 19 παρ.3 Π∆ 77/2000,ΦΕΚ Α 65/10.3.2000
" Η παροχή ερευνητικών υπηρεσιών προς το Ε.Κ.Ε.Τ.Α., µε σχέση σύµβασης
έργου, δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 31 παρ. 7, εδ. β` του ν. 1514/1985 και του άρθρου 2 παρ. 2
περιπτ. δ του ν.2530/1997 (ΦΕΚ Α` 218)".
ε. να αµείβονται από κάθε είδους έργο,
στ. να ασκούν εξωπανεπιστηµιακή υπερωριακή απασχόληση, εφόσον δεν
αµείβονται από τη θέση για την οποία παρέχουν την υπερωριακή τους
απασχόληση,
ζ. να ασκούν ελευθέριο επάγγελµα,
"η) να αµείβονται από συγγραφικά και καλλιτεχνικά δικαιώµατα".
*** Το στοιχείο η` αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 14 παρ.4
Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78.
θ. να διδάσκουν στο Ε.Α.Π., σε δηµόσιες σχολές, σε δηµόσια Ι.Ε.Κ και
Κ.Ε.Κ. ή να παρέχουν διδακτικό ή διευθυντικό έργο στο Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο και στα Π.Ε.Κ.,
ι. "Να συµµετέχουν ως έµµισθα µέλη σε δύο κατ` ανώτατο όριο επιτροπές
και διοικητικά συµβούλια του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, στις οποίες
προβλέπεται υποχρεωτικώς εκ του νόµου η συµµετοχή τους, καθώς και σε
∆ιοικούσες Επιτροπές Α.Ε.Ι. και ως µέλη της Ακαδηµίας Αθηνών, ως µέλη ή
επιστηµονικοί συνεργάτες του Επιστηµονικού Συµβουλίου, της
Επιστηµονικής Υπηρεσίας και Επιτροπών της Βουλής, καθώς και ως µέλη των
ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, εξαιρουµένων των Προέδρων τους."
*** Η περ. ι` αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 9 του Ν. 2909/2001 (Α 90).
"ή να κατέχουν τις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις θέσεις Ειδικού
Συµβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη των Υπουργών, των Υφυπουργών ή των Γενικών
Γραµµατέων [των Υπουργείων Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ή Ειδικού Συµβούλου του
Υπουργού Εξωτερικών.]"
*** Η τελευταία φράση της περ. ι`, που είχε προστεθεί µε την παρ.6 άρθρ.3
Ν.3255/2004,ΦΕΚ Α 138,και αντικατασταθεί µε το άρθρο 42 Ν.3712/2008,
ΦΕΚ Α 225,αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 15 Ν.3932/2011,
ΦΕΚ Α 49/10.3.2011.
*** Η µέσα σε [ ] φράση στο τέλος της περ. ι΄ (στο µέτρο που διατηρείται σε ισχύ κατά τις
διατάξεις των άρθρων 76 έως και 80 του ν. 4009/2011) διαγράφηκαν µε το άρθρο 247
παρ.1
Ν.4281/2014,ΦΕΚ Α 160/8.8.2014.

ια. να ασκούν χωρίς αµοιβή, συµπεριλαµβανοµένης και της κατ` αποκοπήν
αποζηµίωσης, κά8ε είδους έργο ή δραστηριότητα.
"ιβ. Να συµµετέχουν µε αµοιβή στις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π. για την
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πλήρωση θέσεων, περιλαµβανοµένης και της Κεντρικής Επιτροπής
∆ιαγωνισµού και των επιτροπών πρόσληψης ειδικού επιστηµονικού
προσωπικού."
*** Η περ. ιβ` προστέθηκε µε την παρ.7 άρθρ.8 Ν.2623/98 Α 139.
"ιβ. να αµείβονται από εκτέλεση εφηµεριών σε πανεπιστηµιακές
κλινικές".
*** Το νέο στοιχείο ιβ` προστέθηκε µε το άρθρο 14 παρ.20
Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78.
Οι ώρες διδασκαλίας και παρουσίας στους πανεπιστηµιακούς χώρους των
µελών ∆,Ε.Γ. πλήρους απασχόλησης δεν µπορεί να πραγµατοποιούνται σε
λιγότερο από τρεις (3) ηµέρες εβδοµαδιαίως. Ο έλεγχος γίνεται από τον
Πρόεδρο του Τµήµατος.
Οι ως άνω αµοιβές των µελών ∆.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης υπό στοιχεία
δ`, ε`, στ` και ζ` εισπράττονται υποχρεωτικώς µέσω του "Ειδικού
Λογαριασµού για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύµατος".
Η εξωπανεπιστηµιακή δραστηριότητα των µελών ∆.Ε.Π. πλήρους
απασχόλησης κατά τα εδάφια ε`, στ` και ζ` της παρούσας παραγράφου δεν
µπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις οκτώ (8) ώρες εβδοµαδιαίως,
κατανεµόµενες σε δύο (2) ηµέρες κατά ανώτατο όριο.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετικά µε τις αµοιβές, κρατήσεις, κ.ά. των µελών ∆ΕΠ
των Πανεπιστηµίων και ΕΠ των ΤΕΙ βλέπε ΥΑ Φ.35/10506/ΙΒ/31.1-19.2.
2002 (ΦΕΚ Β΄178).
3. (α. Μέλη ∆.Ε.Γ. µερικής απασχόλησης είναι όσοι δεν υπάγονται στην
κατηγορία πλήρους απασχόλησης και δεν εµπίπτουν στις προϋποθέσεις περί
ασυµβιβάστου και Αναστολής της ιδιότητας µέλους ∆.Ε.Π.).
*** Το εδάφιο α΄ της παρ.3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 26 παρ.1β Ν.3549/2007,
ΦΕΚ Α 69/20.3.2007.
β. Μέλη ∆.Ε.Π. που κατέχουν "θέση Ειδικού Γραµµατέα Υπουργείων ή"
αµειβόµενη θέση, συµπεριλαµβανοµένης και της κατ` αποκοπήν αποζηµίωσης,
Προέδρου. Αντιπροέδρου, ∆ιοικητή, Υποδιοικητή και των αναπληρωτών τους σε
Ν.Γ.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. υπαγόµενα στο δηµόσιο τοµέα, τράπεζες, οργανισµούς,
δηµόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και κερδοσκοπικά
ιδρύµατα
είναι υποχρεωτικώς µερικής απασχόλησης, εκτός εάν επιθυµούν την Αναστολή της
ιδιότητας του µέλους ∆.Ε.Π..
***Η εντός " " φράση στο παρόν εδάφιο ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ µε το άρθρο 13 παρ.4
περίπτωση β) του Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ Α΄151/6.8.2004).
γ. Τα µέλη ∆.Ε.Π. µερικής απασχόλησης υποχρεούνται:
i) να παραδίδουν προπτυχιακά και µεταπτυχιακά µαθήµατα, καθώς και να
διδάσκουν σε φροντιστήρια ή σεµινάρια, σε εργαστήρια ή κλινικές,
ενταγµένα στο Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος, στο οποίο ανήκουν ή σε
άλλο Τµήµα ή σε πρόγραµµα σπουδών του οικείου Πανεπιστηµίου, κατ`
ελάχιστον όριο τρεις (3) ώρες εβδοµαδιαίως, µετά από σχετικές αποφάσεις
των αρµοδίων οργάνων.
ii) Να παρευρίσκονται στους πανεπιστηµιακούς χώρους επτά (7) ώρες
εβδοµαδιαίως κατ` ελάχιστο όριο, πέραν των τριών (3) ωρών διδασκαλίας
και να παρέχουν κάθε µορφής διδακτικό, ερευνητικό - επιστηµονικό ή
διοικητικό έργο.
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4. Οι αντίστοιχες προϋποθέσεις των εδαφίων α`, β`, γ` της παραγράφου
2 και των εδαφίων α`, β` και γ` της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου
ισχύουν σωρευτικά για την υπαγωγή στην πλήρη ή µερική απασχόληση
αντίστοιχα.
5. α. Με απόφαση του ∆.Σ. του Τµήµατος του οικείου Α.Ε.Ι. µετά από
εισήγηση του Προέδρου είναι δυνατόν να χορηγείται άδεια µέχρι δύο
εβδοµάδες ανά εξάµηνο σε µέλη ∆.Ε.Π. για τη συµµετοχή τους σε
επιστηµονικά συνέδρια, σεµινάρια, βραχύχρονη διδασκαλία σε
Πανεπιστήµια του εξωτερικού ή και για τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα
ανταλλαγών µεταξύ Πανεπιστηµίων του εξωτερικού. Με αιτιολογηµένη
απόφαση του ∆.Σ. του Τµήµατος αναπληρώνονται οι ώρες διδασκαλίας.
β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος του οικείου Α.Ε.Ι.,
µετά από εισήγηση του Προέδρου του Τµήµατος, που εγκρίνεται ως προς τη
νοµιµότητά της από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
µπορεί να επιτρέπεται σε µέλη ∆.Ε.Γ. µερικής απασχόλησης να διδάσκουν
σε αντίστοιχα αναγνωρισµένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του
εξωτερικού, υπό την προϋπόθεση ότι για όσο χρονικό διάστηµα αντιστοιχεί
στο χρόνο απουσίας τους στο εξωτερικό εκπληρώνουν στο οικείο Τµήµα ώρες
διδασκαλίας και παρουσίας αντίστοιχες των µελών ∆.Ε.Π. πλήρους
απασχόλησης, που προβλέπονται από τα εδάφια β` και γ` της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου. χωρίς αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών τους. Η ως
άνω άδεια δεν µπορεί να υπερβεί συνολικά το ένα εξάµηνο ανά ακαδηµαϊκό
έτος.
6. Στις περιπτώσεις συνδιδασκαλίας, οι ώρες διδασκαλίας για κάθε
µέλος ∆.Ε.Π. υπολογίζονται ισοµερώς.
7. Αποκλίσεις από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας, όπως προσδιορίζεται
από το εδάφιο β` της παραγράφου 2 και από την περίπτωση i του εδαφίου
γ` της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπονται, µετά από αίτηση
του µέλους ∆.Ε.Π. καί εισήγηση του Προέδρου του Τµήµατος µε
αιτιολογηµένες αποφάσεις της Γ.Σ. του Τµήµατος για κάθε µέλος ∆.Ε.Π.
στην αρχή κάθε διδακτικού εξαµήνου, που εγκρίνονται, ως προς τη
νοµιµότητα τους, από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η
ως άνω έγκριση χορηγείται µόνο στις περιπτώσεις: α) ύπαρξης
πλεονάζοντος διδακτικού προσωπικού σε σχέση µε τα µαθήµατα, ασκήσεις,
εργαστήρια ή κλινικές, που είναι ενταγµένα στο πρόγραµµα σπουδών του
Τµήµατος και τις ώρες διδασκαλίας, β) των Γενικών Τµηµάτων, των οποίων
τα προγράµµατα σπουδών έχουν µεγάλο αριθµό κοινών µαθηµάτων, σύµφωνα µε
το εδάφιο α` παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν.1268/1982 και γ) για τα
µέλη ∆.Ε.Γ. που συµµετέχουν στα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. (Πρόεδρος
Τµήµατος, ∆ιευθυντής Τοµέα, ∆ιευθυντής Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών) και σε επιτροπές που έχουν συσταθεί µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του οικείου Τµήµατος. Η µείωση αυτή δεν είναι δυνατόν να
υπερβαίνει το ήµισυ των καθορισθέντων ορίων µε το εδάφιο β` της
παραγράφου 2 και την περίπτωση i του εδαφίου γ. της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου. Επιπλέον µείωση των ωρών διδασκαλίας, πέραν του
ηµίσεως των καθορισθέντων ορίων µε το εδάφιο β της παραγράφου 2 και την
περίπτωση i του εδαφίου γ` της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου,
επιτρέπεται µόνο µε ειδική διάταξη του εσωτερικού κανονισµού που
θεσπίζεται µετά από αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου, που εγκρίνεται
ως προς τη νοµιµότητά της από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Στις περιπτώσεις µείωσης του ελαχίστου ορίου διδασκαλίας,
όπως προσδιορίζεται µε το εδάφιο β` της παραγράφου 2 και την περίπτωση
i του εδαφίου γ` της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το µέλος ∆.Ε.Π.
οφείλει να καλύπτει το ελάχιστο όριο διδασκαλίας µε συναφή επιστηµονική
απασχόληση που του ανατίθεται από το ∆ιευθυντή του Τοµέα από τον
Πρόεδρο του Τµήµατος ή από το Πρυτανικό Συµβούλιο.
8. Το ποσοστό που περιέρχεται στο οικείο Α.Ε.Ι. από τις αµοιβές των
µελών ∆.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, που εισπράττονται µέσω του Ειδικού

08/03/2016

Λογαριασµού για την αξιοποίηση κονδυλίων του ιδρύµατος, ορίζεται µε
απόφαση της οικείας Επιτροπής και δεν µπορεί να υπερβαίνει το δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) ανά αµοιβή 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 Ερευνητικό Πανεπιστηµιακά ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή τη
συνεποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Το ως άνω
ποσοστό ορίζεται σε είκοσι τοίς εκατό (20%) ανά αµοιβή από την άσκηση
κάθε είδους έργου και σε τριάντα τοις εκατό (30%) ανά αµοιβή από την
άσκηση ελευθερίου επαγγέλµατος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και οικονοµικών µπορεί να τροποποιούνται τα
ως άνω ποσοστά.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.2817/2000
(Α΄ 78) ορίσθηκαν τα εξής:
"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 Έρευνας 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."
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 16 του Ν.2986/2002
(Α΄ 24) ορίζονται τα εξής:
"Η αµοιβή των πανεπιστηµιακών ιατρών που ασκούν απογευµατινό
ιατρείο εντός του οικείου νοσοκοµείου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2889/2001, δεν υπόκειται στην
παρακράτηση που ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του
Ν.2530/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 15 του Ν.2817/200.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετικά µε τις αµοιβές, κρατήσεις, κ.ά. των µελών ∆ΕΠ
των Πανεπιστηµίων και ΕΠ των ΤΕΙ βλέπε ΥΑ Φ.35/10506/ΙΒ/31.1-19.2.
2002 (ΦΕΚ Β΄178).

"8.α. Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) εκ των καταβαλλόµενων νοσηλειών για
τους νοσηλευόµενους ασθενείς σε Μ.Ε.Θ. και σε Μ.Ε.Ν. διατίθεται για την
κάλυψη των ερευνητικών και λειτουργικών αναγκών των Μ.Ε.Θ. και των Μ.Ε.Ν..
Το
ποσοστό αυτό κατατίθεται για τις πανεπιστηµιακές Μ.Ε.Θ. στον Ειδικό
Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι. και διατίθεται σύµφωνα µε
τις
ισχύουσες περί τούτου διατάξεις. Για τις µη πανεπιστηµιακές Μ.Ε.Θ. το
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ποσοστό
αυτό κατατίθεται στον ειδικό λογαριασµό του άρθρου 9 παρ. 3 του ν.
2889/2001.
Ο τρόπος ανάληψης και διάθεσης του κονδυλίου αυτού καθορίζεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης."
*** Η παρ.8α προστέθηκε µε το άρθρ. όγδοο παρ.2 Ν.3527/2007,
ΦΕΚ Α 25/9.2.2007.
9. Τα µέλη ∆.Ε.Γ. µερικής απασχόλησης δεν µπορούν να αµείβονται από
χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα του Ειδικού Λογαριασµού για την
αξιοποίηση κονδυλίων στο οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι.. Η διάταξη αυτή δεν
ισχύει για τις ήδη ανειληµµένες υποχρεώσεις των ερευνητικών
προγραµµάτων της ως άνω κατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή οι αµοιβές των
µελών ∆.Ε.Π. µερικής απασχόλησης εισπράττονται µέσω του Ειδικού
Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας, κατά τα οριζόµενα στην πρώτη περίοδο της
παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.
10. Κάθε µέλος ∆.Ε.Π. είναι υποχρεωτικώς πλήρους απασχόλησης για τα
πρώτα τρία (3) έτη από το διορισµό του σε Ελληνικό Α.Ε.Ι.
"Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις µετάκλησης Καθηγητών
από το εξωτερικό σε Τµήµατα Πανεπιστηµίων ή Τ.Ε.Ι. που εδρεύουν εκτός
των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης και για ένα πλήρες ηµερολογιακό έτος
από την ηµεροµηνία ανάληψης των καθηκόντων τους."
*** Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.16 άρθρ.3 Ν.3027/2002,
ΦΕΚ Α 152/28.6.2002.
11. Τα µέλη ∆.Ε.Π. µερικής απασχόλησης δεν µπορούν να εκλέγονται
Πρόεδροι ή Αναπληρωτές Πρόεδροι Τµηµάτων, Κοσµήτορες, Πρυτάνεις,
Αντιπρυτάνεις, δεν συµµετέχουν στη Σύγκλητο και δεν εκλέγονται
"∆ιευθυντές σε Τοµείς, Εργαστήρια και Κλινικές".
*** Η φράση "∆ιευθυντές σε εργαστήρια και κλινικές" της παρ.11
αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 26 παρ.4 Ν.3549/2007,
ΦΕΚ Α 69/20.3.2007.
"11. Με εξαίρεση τις ώρες διδασκαλίας, οι λοιπές υποχρεώσεις των
προηγούµενων παραγράφων δεν ισχύουν για τα µέλη ∆.Ε.Π. που είναι
δικαστικοί λειτουργοί, ανεξάρτητα αν υπηρετούν στην έδρα Α.Ε.Ι. ή σε
άλλο τόπο."
***Η παρ.11 προστέθηκε µε την παρ.1 άρθρ.3 Ν.2993/2002,
ΦΕΚ Α 58/26.3.2002.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης του άρθρου 2 του
παρόντος νόµου βλέπε σχετικά στις υπ` αριθµ. 3826/2009, 3827/2009 αποφάσεις
ΣΤΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΩΝ ∆.Ε.Π. ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
ΚΑΙ Ε.Π. ΤΩΝ Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 13
Αποδοχές µελών ∆.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 55 περ.3 Ν.3205/2003,ΦΕΚ Α 297,ορίζεται ότι:
"Από την έναρξη ισχύος του Μέρους Β` του παρόντος νόµου καταργούνται οι
ακόλουθες διατάξεις:
3.Τα άρθρα 13,15,17,18,19,20 και21 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218Α)".
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1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός όλων των βαθµίδων των µελών ∆.Ε.Π. των
Α.Ε.Ι. µε πλήρη απασχόληση, των βοηθών, των επιστηµονικών συνεργατών,
επιµελητών και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού αυτών (Ε.Ε.Π.),
καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό του Λέκτορα, µε τους παρακάτω
συντελεστές, στρογγυλοποιούµενος στην πλησιέστερη εκατοντάδα.
α. Καθηγητής

1,50

β. Αναπληρωτής Καθηγητής
γ. Επίκουρος Καθηγητής
δ. Λέκτορας

1,30
1,10

1,00

ε. Μόνιµοι:
i. Επιµελητές
ii. Βοηθοί

0,90

iii. Επιστηµονικοί Συνεργάτες
iv. Μέλη Ε.Ε.Π..
Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της παραγράφου αυτής ο
µηνιαίος βασικός µισθός του Λέκτορα ορίζεται σε διακόσιες πενήντα
χιλιάδες (250.000) δραχµές.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 15 Ν.2702/1999 ο µηνιαίος βασικός
µισθός του Λέκτορα Α.Ε.Ι. ορίσθηκε σε διακόσιες εξήντα
µία χιλιάδες (261.000) δραχµές.
2. Πέρα από το βασικό µισθό της προηγούµενης παραγράφου παρέχονται
και τα εξής επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις κατά µήνα:
α. Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, οριζόµενο σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό
(4%) µε τη συµπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας, προσαυξανόµενο στη συνέχεια
ανά διετία από τη χορήγηση του ποσοστού αυτού και µέχρι δεκατέσσερις
(14) διετίες κατά τέσσερις (4) ποσοστιαίες µονάδες και µέχρι συνολικού
ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60%). Το επίδοµα αυτό υπολογίζεται στο
βασικό µισθό που έχει κάθε φορά το µέλος ∆.Ε.Π..
Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόµατος αυτού υπολογίζεται η
αναφερόµενη στις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α`),
καθώς και η αναφερόµενη στις διατάξεις των εδαφίων (β), (γ) και (δ) της
παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν.1268/1962 (ΦΕΚ 87 Α`), µε τις σχετικές
προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές, κατά περίπτωση.
β. Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών, οριζόµενο σε δέκα χιλιάδες (10.000)
δραχµές για τους κατόχους ειδικού µεταπτυχιακού διπλώµατος ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης και σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) δραχµές για τους
κατόχους διδακτορικού διπλώµατος. Προκειµένου για κατόχους τίτλων
αλλοδαπών Α.Ε.Ι. το επίδοµα παρέχεται µετά την αναγνώριση της ισοτιµίας
τους προς τους µεταπτυχιακούς τίτλους που απονέµονται από τα Α.Ε.Ι. της
ηµεδαπής σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Η καταβολή του
επιδόµατος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο
αρµόδιο για την αναγνώριση όργανο.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης του εδ. β΄ παρ.2 του
άρθρου 13 του παρόντος νόµου βλέπε σχετικά στην υπ` αριθµ. 147/2009 απόφαση
ΣΤΕ.
γ. Επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστηµιακής
απασχόλησης εντός των Πανεπιστηµίων, οριζόµενο ως εξής:
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αα. Καθηγητής

200.000 δρχ

ββ. Αναπληρωτής Καθηγητής
γγ. Επίκουρος Καθηγητής
δδ. Λέκτορας

180.000 "
160.000 "

140.000 "

εε. Μόνιµοι:
i. Επιµελητές
ii. Βοηθοί

60.000

iii. Επιστηµονικοί Συνεργάτες
iv. Μέλη Ε.Ε.Γ..
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 7 του Ν.3075/2002 (Α΄ 297)
ορίσθηκαν τα ακόλουθα:
"Το επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης της
παραγράφου 2γ των άρθρων 13 και 15 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α), όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114Α), καταβάλλεται στους
δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας".
δ. Πάγια µηνιαία αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης
και για συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη ως εξής:
αα) Καθηγητής

140.000 δρχ.

ββ) Αναπληρωτής Καθηγητής
γγ) Επίκουρος Καθηγητής
δδ) Λέκτορας

90.000 "
60.000 "

60.000 "

εε) Μόνιµοι:
i. Επιµελητές
ii. Βοηθοί

30.000

iii. Επιστηµονικοί Συνεργάτες
iv. Μέλη Ε.Ε.Π.
ε. Ειδικό ερευνητικό επίδοµα για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής
έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη προώθηση των
ερευνητικών προγραµµάτων, οριζόµενο ως εξής:
αα) Καθηγητής

110.000 δρχ.

ββ) Αναπληρωτής Καθηγητής
γγ) Επίκουρος Καθηγητής
δδ) Λέκτορας

100.000 "
90.000 "

80.000 "

στ. οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του
ν. 2470/1997.
"ζ. Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, Κοσµήτορες και
Προέδρους Τµηµάτων, οριζόµενα ως εξής:
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Πρύτανης, εκατόν πενήντα χιλιάδες ( 150.000) δραχµές.
Αντιπρύτανης, εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) δραχµές.
Κοσµήτορας ή Πρόεδρος Τµήµατος, εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000)
δραχµές."
***Η περ. ζ` αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 6 του Ν.2909/2001
(Α 90)
η. Επίδοµα εορτών και άδειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9
του ν. 2470/1997.
θ. Τα ποσά των περιπτώσεων αα` των εδαφίων γ`, δ` και ε` της
παραγράφου αυτής προσαυξάνονται κατά σαράντα χιλιάδες (40.000), τριάντα
χιλιάδες (30.0000 και σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχµές, αντίστοιχα, µε
τη συµπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης του εδ.θ` της παρ.2
του άρθρου 13 του παρόντος νόµου βλέπε σχετικά στις υπ` αριθµ. 1511/2009,
2235/2009 αποφάσεις ΣΤΕ.
3. Πέραν των παροχών και αποζηµιώσεων του άρθρου αυτού δεν
δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η
χορήγηση άλλων µισθολογικών παροχών, µε οποιαδήποτε ονοµασία και από
οποιαδήποτε πηγή, για µέλη ∆.Ε.Π., Βοηθούς, Επιστηµονικούς Συνεργάτες,
Επιµελητές και Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.. Το βοήθηµα που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 5343/1932 (ΦΕΚ 86 Α`) ή από άλλες
µεταγενέστερες διατάξεις µε όµοιο περιεχόµενο, παύει καταβαλλόµενο
στους εξερχόµενους της Υπηρεσίας από 1.9.1997, ενώ για όσους έχουν
εξέλθει της Υπηρεσίας πριν από την ανωτέρω χρονολογία, το βοήθηµα αυτό
διατηρείται στο ύψος που έχει διαµορφωθεί, κατά την προηγούµενη έναρξη
της ισχύος του παρόντος.
4. Οι αποδοχές και τα επιδόµατα περικόπτονται κατά τις ηµέρες της
συλλογικής ή ατοµικής αποχής από τα καθήκοντά τους (διδακτικά και
εξεταστικά).
5. Η συνδροµή των προϋποθέσεων, για τη χορήγηση των επιδοµάτων των
περιπτώσεων γ,` δ` και ε` της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, εξετάζεται
σε συνδυασµό µε τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του
παρόντος.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης του άρθρου 13 του
παρόντος νόµου βλέπε σχετικά στην υπ` αριθµ. 1713/2009 απόφαση ΣΤΕ.
Άρθρο 14
Αποδοχές µελών ∆.Ε.Π. µερικής απασχόλησης
Οι µηνιαίες αποδοχές των µελών ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. µερικής απασχόλησης
ορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) του συνόλου αποδοχών και επιδοµάτων (πλην
οικογενειακής παροχής) αντίστοιχης βαθµίδας πλήρους απασχόλησης µε τα
ίδια έτη υπηρεσίας. Η οικογενειακή παροχή καταβάλλεται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2470/1997.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.4 άρθρ.13 Ν.3016/2002,
ΦΕΚ Α 110/17.5.2002.,ορίζεται ότι:
" Μέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της χώρας, τα οποία από την έναρξη της
ισχύος του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α`) εντάχθηκαν στην κατηγορία µερικής
απασχόλησης ή εντάσσονται µεταγενέστερα στην ίδια κατηγορία,
δικαιούνται τις αποδοχές που προβλέπονται από το άρθρο 14 του ανωτέρω
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νόµου, χωρίς διατήρηση προσωπικής διαφοράς.
Οι διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου ισχύουν από την έναρξη ισχύος του Ν.
2530/1997.
Ποσά που έχουν καταβληθεί ως προσωπική διαφορά, δεν αναζητούνται και
τυχόν καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί δεν εκτελούνται"
Άρθρο 15
Αποδοχές µελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 55 περ.3 Ν.3205/2003,ΦΕΚ Α 297,ορίζεται ότι:
"Από την έναρξη ισχύος του Μέρους Β` του παρόντος νόµου καταργούνται οι
ακόλουθες διατάξεις:
3.Τα άρθρα 13,15,17,18,19,20 και21 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218Α)".

(1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των µελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., καθώς και των
µελών Ε.∆Ι.Π., καθορίζεται µε βάση το βασικό µηνιαίο µισθό του Καθηγητή
Εφαρµογών, µε τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούµενος στην
πλησιέστερη εκατοντάδα:
α) Καθηγητής 1,50
β) Αναπληρωτής Καθηγητής 1,30
γ) Επίκουρος Καθηγητής 1,15
δ) Καθηγητής Εφαρµογών 1,00
ε) Μέλος Ε.∆Ι.Π. 1,00
Ο βασικός µηνιαίος µισθός του Καθηγητή Εφαρµογών ορίζεται σε
διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες δραχµές.
2. Πέρα από το βασικό µισθό της προηγούµενης παραγράφου παρέχονται
και τα εξής επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις κατά µήνα:
α) Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του στοιχείου
α` της παραγράφου 2 του άρθρου 13.
β) Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
στοιχείου β` της παραγράφου 2 του άρθρου 13.
γ) Επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης
εντός των Τ.Ε.Ι., οριζόµενο ως ακολούθως:
αα) Καθηγητής 190.000
δραχµές
ββ) Αναπληρωτής Καθηγητής 170.000
"
γγ) Επίκουρος Καθηγητής 130.000
"
δδ) Καθηγητής Εφαρµογών 90.000
"
εε) Μέλος Ε.∆Ι.Π. 40.000
"
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 7 του Ν.3075/2002 (Α΄ 297)
ορίσθηκαν τα ακόλουθα:
"Το επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης της
παραγράφου 2γ των άρθρων 13 και 15 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α), όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114Α), καταβάλλεται στους
δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας".

δ) Πάγια µηνιαία αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης
και για συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη ως ακολούθως:
αα) Καθηγητής 110.000
δραχµές
ββ) Αναπληρωτής Καθηγητής 90.000
"
γγ) Επίκουρος Καθηγητής 60.000
"
δδ) Καθηγητής Εφαρµογών 50.000
"
εε) Μέλος Ε.∆Ι.Π. 30.000
"
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ε) Ερευνητικό επίδοµα τεχνολογικής έρευνας, οριζόµενο ως ακολούθως:
αα) Καθηγητής 60.000
δραχµές
ββ) Αναπληρωτής Καθηγητής 60.000
"
γγ) Επίκουρος Καθηγητής 50.000
"
δδ) Καθηγητής Εφαρµογών 40.000
"
στ) Ειδικό επίδοµα µεταδιδακτορικής έρευνας για µέλη που κατέχουν
τακτικές θέσεις, οριζόµενο ως ακολούθως:
αα) Καθηγητής 30.000
δραχµές
ββ) Αναπληρωτής Καθηγητής 20.000
"
γγ) Επίκουρος Καθηγητής 15.000
"
ζ) Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.
2470/1997.
η) Επίδοµα εορτών και άδειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
9του Ν. 2470/1997.
θ) `Εξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, ∆ιευθυντές
Σχολών και Προϊσταµένους Τµήµατος οριζόµενα ως ακολούθως:
αα) Πρόεδρος 130.000
δραχµές
ββ) Αντιπρόεδρος 110.000
"
γγ) ∆ιευθυντής Σχολής 60.000
"
δδ) Προ`ίστάµενος Τµήµατος 40.000 "
*** Οι λέξεις "Προϊστάµενος Τµήµατος" της περ.δδ΄ αντικαθίστανται,
από 11.6.2001, από τις λέξεις "Προϊστάµενος Τµήµατος και ∆ιευθυντής
Κ.Ξ.Γ.Φ.Α." (άρθρ. 3 παρ.24 Ν.3027/2002,ΦΕΚ Α 152/28.6.2002).
ι) Τ α ποσά των περιπτώσεων αα) των στοιχείων γ`, δ` και ε` της
παραγράφου αυτής προσαυξάνονται κατά τριάντα χιλιάδες δραχµές µε τη
συµπλήρωση είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας.
3. Πέραν των παροχών και αποζηµιώσεων του άρθρου αυτού δεν
δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η
χορήγηση άλλων µισθολογικών παροχών, µε οποιαδήποτε ονοµασία και από
οποιαδήποτε πηγή, για µέλη Ε.Π. και Ε.∆Ι.Π. των Τ.Ε.I..
4. Οι µηνιαίες αποδοχές των µελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. µερικής απασχόλησης
ορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών και των
επιδοµάτων αντίστοιχης βαθµίδας πλήρους απασχόλησης µε τα ίδια έτη
υπηρεσίας. Η οικογενειακή παροχή καταβάλλεται πλήρως.
5. Οι αποδοχές και τα επιδόµατα των ανωτέρω περικόπτονται κατά τις
ηµέρες της συλλογικής ή ατοµικής αποχής από τα καθήκοντά τους
(διδακτικά ή εξεταστικά).
6. Η συνδροµή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των επιδοµάτων των
στοιχείων γ`, δ` και ε` της παραγράφου 2 εξετάζεται σε συνδυασµό µε τη
διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 9.")

*** Το άρθρο 15 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την περ.Ζ`άρθρ.4
Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. Ισχύς από 1ης Ιανουαρίου 2002.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.2β άρθρ.4 Ν.3027/2002 ορίζεται ότι:
β) Οι διατάξεις των άρθρων 7 έως 12 και του άρθρου 15 του Ν.
2530/1997, που αναφέρονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι.,
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εφαρµόζονται ανάλογα και για το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό
προσωπικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
*** Η περ. β`της παρ.2 άρθρ.4 Ν.3027/2002 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 55
Ν.3205/2003,ΦΕΚ Α 297.
Άρθρο 16
Αποσύνδεση µισθολογίων
1. Οι διατάξεις των προηγούµενων όρ8ρων 13, 14 και 15 εφαρµόζονται
αποκλειστικά και µόνο σε µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και µέλη Ε.Π. των
Τ.Ε.Ι. που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του νόµου αυτού και όχι σε άλλους
λειτουργούς ή υπαλλήλους του δηµόσιου εν γένει τοµέα που τυχόν
εξοµοιώνονται βαθµολογικά ή µισθολογικά µε µέλη ∆.Ε.Π. των ΑΕΙ και µέλη
Ε.Γ. των Τ.Ε.Ι. ή προσφέρουν διδακτικό έργο σε Σχολές που έχουν
ισοτιµία µε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι..
2. ∆ιατάξεις τυπικών νόµων που παραπέµπουν, ως προς τον καθορισµό
αποδοχών και παροχών εν γένει, σε αποδοχές βαθµίδων µελών ∆.Ε.Γ. των
Α.Ει. και µελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. παύουν να ισχύουν.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης του άρθρου 16 του
παρόντος νόµου βλέπε σχετικά στην υπ` αριθµ. 1713/2009 απόφαση ΣΤΕ.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β`
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ Α`
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
(Ε.Λ.Ε.) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Άρθρο 17
Αποδοχές Ερευνητών και Ε.Λ.Ε.
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 55 περ.3 Ν.3205/2003,ΦΕΚ Α 297,ορίζεται ότι:
"Από την έναρξη ισχύος του Μέρους Β` του παρόντος νόµου καταργούνται οι
ακόλουθες διατάξεις:
3.Τα άρθρα 13,15,17,18,19,20 και21 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218Α)".
1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των Ερευνητών που υπηρετούν σε Εθνικά
Ερευνητικά Κέντρα και ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα, τα οποία
διέπονται από τις διατάξεις του ν.1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α`), καθώς και σε
κέντρα έρευνας της Ακαδηµίας Αθηνών καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό
της βαθµίδας του Ερευνητή ∆`, µε τους παρακάτω συντελεστές,
στρογγυλοποιούµενος στιην πλησιέστερη εκατοντάδα:
α. Ερευνητής Α`

1,50

β. Ερευνητής Β`

1,30

γ. Ερευνητής Γ`

1,10

δ. Ερευνητής ∆`

1,00

Για τη διαµόρφωση των ανωτέρω νέων βασικών µισθών, ο βασικός µηνιαίος
µισθός του Ερευνητή ∆` ορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000)
δραχµές.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 15 Ν.2702/1999 ο µηνιαίος βασικός
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µισθός του Ερευνητή ∆ ορίσθηκε σε διακόσιες πενήντα
οκτώ χιλιάδες (258.000) δραχµές.
2. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των Ειδικών Λειτουργικών Επιστηµόνων
(Ε.Λ.Ε.) των ανωτέρω Ερευνητικών Κέντρων και ανεξάρτητων ινστιτούτων
καθορίζεται, µε βάση το βασικό µισθό του Ειδικού Λειτουργικού
Επιστήµονα ∆`, µε τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούµενος στην
πλησιέστερη εκατοντάδα:
α. Ε.Λ.Ε Α`

1,40

β. Ε.Λ.Ε. Β`

1,30

γ. Ε.Λ.Ε. Γ`

1,08

δ. Ε.Λ.Ε. ∆`

1,00

Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της παραγράφου αυτής, ο
µηνιαίος βασικός µισθός του Ε.Λ.Ε. ∆` ορίζεται σε διακόσιες σαράντα
χιλιάδες (240.000) δραχµές.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 15 Ν.2702/1999 ο µηνιαίος βασικός του
Ε.Λ.Ε. ∆. ορίστηκε σε διακόσιες σαράντα εξι χιλιάδες
πεντακόσιες (246.500) δραχµές.
3. Πέρα από το βασικό µισθό των προηγούµενων παραγράφων παρέχονται
και τα εξής επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις κατά µήνα:
α. Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, κατά τα οριζόµενα στο α` εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος.
β. Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο β`
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος.
γ. Πάγια µηνιαία αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης
και για συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη ως εξής:
αα) Για Ερευνητές Α`, σε εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) δραχµές,
για Ερευνητές Β. σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) δραχµές, για Ερευνητές
Γ` και ∆` σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχµές.
ββ) Για τους Ε.Λ.Ε. Α` σε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000)
δραχµές.
γγ) Για τους Ε.Λ.Ε. Β` σε εβδοµήντα χιλιάδες (70.000) δραχµές.
δδ) Για τους Ε.Λ.Ε. Γ` και ∆` σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000)
δραχµές.
δ. Ειδικό ερευνητικό επίδοµα για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής
έρευνας, καθώς και την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη προώθηση των
ερευνητικών προγραµµάτων, οριζόµενο ως εξής:
αα) Για Ερευνητές Α` σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) δραχµές. για
Ερευνητές Β` σε εκατό χιλιάδες (100.000) δραχµές, για Ερευνητές Γ` σε
ενενήντα χιλιάδες (90.000) δραχµές και για Ερευνητές ∆` σε ογδόντα
χιλιάδες (80.000) δραχµές.
ββ) Για τους Ε.Λ.Ε Α` σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) δραχµές.
γγ) Για τους Ε.Λ.Ε. Β` σε εβδοµήντα χιλιάδες (70.000) δραχµές.
δδ) Για τους Ε.Λ.Ε. Γ` σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχµές.
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εε) Για τους Ε.Λ.Ε. ∆` σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δραχµές.
ε. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.
2470/1997.
στ. Επίδοµα εορτών και άδειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9
του ν. 2470/1997.
ζ. Επίδοµα ραδιενέργειας, στους ερευνητές και στους Ειδικούς
Λειτουργικούς Επιστήµονες του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών
(Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) "∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", οριζόµενο κατά ζώνη ως εξής.
- Ζώνη Α` εκατό χιλιάδες (100.000) δραχµές
- Ζώνη Β` εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχµές
- Ζώνη Γ` σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχµές
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 11 Ν.2606/1998 Α 89 ορίζεται ότι:
" 1. Τα ποσά του µηνιαίου επιδόµατος ραδιενέργειας που προβλέπονται
από τις διατάξεις του εδαφίου η` της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.
2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α`) και του εδαφίου ζ, της παραγράφου 3 του άρθρου 17
του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α`) ορίζονται, κατά ζώνη, από 1.1.1998 ως
εξής.
Ζώνη Α` ενενήντα χιλιάδες (90.000) δραχµές
Ζώνη Β` πενήντα χιλιόδες (50.000) δραχµές
Ζώνη Γ` τριάντα χιλιόδες (30.000) δραχµές.
2. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µε την απαραίτητη προυπόθεση ότι οι
δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία µε πλήρη και αποκλειστική
απασχόληση στους χώρους που δικαιολογείται η καταβολή του, η οποία θα
βεβαιώνεται, κάθε µήνα, από τον οικείο προιστάµενο.
Σε περίπτωση αποµάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο από τα
καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη
χορήγηση του επιδόµατος αυτού διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή
του µε ευθύνη του οικείου προϊσταµένου.
3. Η κατανοµή του προσωπικού σε ζώνες (Α, Β, Γ) θα γίνεται στην αρχή
κάθε εξαµήνου".
η "Οι αποδοχές των ∆ιευθυντών των ερευνητικών κέντρων, των
ινστιτούτων τους και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και του
Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε. είναι ο βασικός µισθός του ερευνητή ∆` µε συντελεστή
1,7 στρογγυλοποιούµενος στην πλησιέστερη εκατοντάδα, µαζί µε όλα τα
επιδόµατα, τις παροχές και τις αποζηµιώσεις, όπως αυτές ορίζονται στις
παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου 17. Πέρα των αποδοχών αυτών,
στους ∆ιευθυντές αυτούς καταβάλλεται και επίδοµα θέσης ευθύνης, ύψους
διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχµών το µήνα για τους ∆ιευθυντές των
Ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών
ινστιτούτων και διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχµές για τους
∆ιευθυντές των ερευνητικών κέντρων «καθώς και για τον Πρόεδρο
της Ε.Ε.Α.Ε».
∆ιευθυντές που είναι µέλη ∆.Ε.Π.
εισπράττουν ολόκληρο το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, ανάλογα µε τα έτη
προϋπηρεσίας που αναγνωρίζονται από το οικείο Α.Ε.Ι.."
*** Η περ. η`αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 άρθρ.3 Ν.2919/2001
ΦΕΚ Α 128/25.6.2001.
*** Οι λέξεις «καθώς και για τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Α.Ε» προστέθηκαν µε την
παρ.1 άρθρ.12 Ν.3190/2003,ΦΕΚ Α 249/30.1.2003 Η ισχύς της διάταξης αυτής
ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του Ν. 2919/2001.
θ. Προκειµένου περί Ερευνητών Α` τα ποσά των περιπτώσεων αα` των
εδαφίων γ` και δ` της παραγράφου αυτής, προσαυξάνονται κατά τριάντα
χιλιάδες (30.000) και σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχµές, αντίστοιχα, µε
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τη συµπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας.
"ι. Αµοιβή αποδοτικότητας που καθορίζεται ετησίως µε κυµαινόµενο
συντελεστή ως 120% επί του συνόλου των αποδοχών και υπολογίζεται για
τους Ερευνητές, τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήµονες και τις άλλες
κατηγορίες προσωπικού από τη ∆ιοίκηση του Ερευνητικού Κέντρου ή
αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. ή της Ε.Ε.Α.Ε., µε
βάση τα ποσά των κονδυλίων που εισέρευσαν κατά τα παρελθόντα τρία έτη
στον ερευνητικό φορέα από προγράµµατα ή έργα χρηµατοδοτούµενα, εκτός
του Κρατικού Προϋπολογισµού και στα οποία συµµετείχαν ενεργά οι
ερευνητές και οι Ε.Λ.Ε. ή από εκµετάλλευση τεχνογνωσίας και ερευνητικών
αποτελεσµάτων. Οι κατηγορίες των εκτός Κρατικού Προϋπολογισµού
χρηµατοδοτήσεων που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της αµοιβής
αποδοτικότητας αποφασίζονται από τη διοίκηση του αρµόδιου φορέα. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και του κατά περίπτωση
εποπτεύοντος Υπουργού µπορεί να ρυθµίζεται η χορήγηση της πιο πάνω
αµοιβής αποδοτικότητας σε διευθυντές ερευνητικών κέντρων και
ινστιτούτων αυτών και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και στη
∆ιοίκηση της Ε.Ε.Α.Ε.."
*** Η περ. ι` προστέθηκε µε την παρ.2 άρθρ.3 Ν.2919/2001
ΦΕΚ Α 128/25.6.2001.
4. Τα επιδόµατα των περιπτώσεων γ` και δ` της προηγούµενης παραγράφου
3 καταβάλλονται µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι
προβαίνουν στις ενέργειες και ασκούν τις δραστηριότητες που
προβλέπονται για τη χορήγηση τους.
5. Πέραν των ανωτέρω επιδοµάτων, παροχών και αποζηµιώσεων δεν
δικαιολογείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής η χορήγηση
άλλων µισθολογικών παροχών µε οποιαδήποτε ονοµασία και από οποιαδήποτε
πηγή για ερευνητικό και επιστηµονικό προσωπικό που εµπίπτει στις
διατάξεις του άρθρου αυτού, πλην συγγραφικών δικαιωµάτων και επιµισθίων
για εκτέλεση χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών προγραµµάτων, οι
λεπτοµέρειες των οποίων ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση του αρµόδιου
υπουργού και των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης.
6. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται εντός έξι (6) µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος, µε πρόταση του αρµόδιου υπουργού και των
Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, οι διατάξεις του άρθρου αυτού
µπορεί να επεκτείνονται και στο ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού
Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.). του Μπενάκειου
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισµολογίας
και Αντισεισµικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.), εφόσον τα προσόντα, οι
βαθµίδες και οι διαδικασίες πρόσληψής και εξέλιξης αντιστοιχούν στις
οικείες διατάξεις του ν. 1514/1985. Η ισχύς των ανωτέρω προεδρικών
διαταγµάτων ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.1 του άρθρου 1 του π.δ.91/1998 (Α 84) ορίζει ότι:
"Οι διατάξεις του άρθρου 17 του Νόµου 2530/97 (ΦΕΚ 218/Α`/97),
εκτός της περ. ζ της παρ. 3, επεκτείνονται αναδροµικά και εφαρµόζονται
αναλόγως από 1.9.1997 και στα µέλη του Ερευνητικού Προσωπικού του
Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ)."
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το Π∆ 361/1998 ΦΕΚ Α 241 ορίζεται ότι:
1. Οι διατάξεις του άρθρου 17 του Νόµου 2530/97, εκτός της περ. ζ`
της παρ. 3, επεκτείνονται και εφαρµόζονται αναλόγως από 1.9.1997 και
στα µέλη του Ερευνητικού Προσωπικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., οι οποίοι είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος και εκρίθησαν σύµφωνα µε τις
διαδικασίες του Ν. 1845/89.
Προκειµένου για ερευνητές που έχουν κριθεί µε τις διατάξεις και τη
διαδικασία του ίδιου νόµου (Ν. 1845/89) και στερούνται διδακτορικού
διπλώµατος, από τις κατά τα ανωτέρω προκύπτουσες για τη βαθµίδα τους
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αποδοχές δεν καταβάλλεται το ειδικό ερευνητικό επίδοµα της περίπτωσης
δ` της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν. 2530/97, για την εκτέλεση
µεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη
προώθηση των ερευνητικών προγραµµάτων.
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζονται στους
ερευνητές του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 28 του
Ν. 2538/1997". Έναρξη ισχύος 1.9.1997.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 1 Π∆ 46/1999 ορίζεται ότι:
1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1, των περιπτώσεων α` και β` της
παραγράφου 3, του εδαφίου αα της περίπτωσης γ, της παραγράφου 3, του
εδαφίου αα της περίπτωσης δ` της παραγράφου 3, των περιπτώσεων ε`, στ`,
η` και θ` της παραγράφου 3 και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 17 του
ν. 2530/1997 επεκτείνονται και στο ερευνητικό προσωπικό του Μπενακείου
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, του οποίου τα προσόντα, οι βαθµίδες και οι
διαδικασίες πρόσληψης και εξέλιξης, που προβλέπονται από τις διατάξεις
των άρθρων 15 και 16 του Οργανισµού του Ινστιτούτου αυτού που εγκρίθηκε
µε την αριθµ. 3594/ 22.10.1998 απόφαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής του εν
λόγω Ινστιτούτου (Β 1155), αντιστοιχούν στις οικείες διατάξεις των
άρθρων 15, 16 και 17 του ν. 1514/1985.
2. Οι διαφορές αποδοχών µεταξύ του παλαιού και του νέου µισθολογίου
θα καταβληθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 22 του
ν. 2530/1997". Έναρξη ισχύος 1.9.1997
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης του άρθρου 17 του
παρόντος νόµου βλέπε σχετικά στην υπ` αριθµ. 1713/2009 απόφαση ΣΤΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 18
Αποδοχές Συµβούλων και Παρέδρων Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου και Καθηγητών Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και
Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 55 περ.3 Ν.3205/2003,ΦΕΚ Α 297,ορίζεται ότι:
"Από την έναρξη ισχύος του Μέρους Β` του παρόντος νόµου καταργούνται οι
ακόλουθες διατάξεις:
3.Τα άρθρα 13,15,17,18,19,20 και21 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218Α)".
1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των συµβούλων και των παρέδρων του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) καθορίζεται µε βάση το βασικό µηνιαίο
µισθό του Παρέδρου µε θητεία µε τους παρακάτω συντελεστές,
στρογγυλοποιούµενος στην πλησιέστερη εκατοντάδα:
α. Σύµβουλος
β. Μόνιµος Πάρεδρος

1,36
1,18

γ. Πάρεδρος µε θητεία και Ειδικός
Πάρεδρος

1,00

Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της παραγράφου αυτής, ο
µηνιαίος βασικός µισθός του Παρέδρου µε θητεία ορίζεται σε διακόσιες
εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (275.000) δραχµές.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με το άρθρο 15 Ν.2702/1999 ο µηνιαίος βασικός του
Παρέδρου µε θητεία Π.Ι. ορίστηκε σε διακόσιες ογδόντα
τρεις χιλιάδες (283.000) δραχµές.
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2. Πέρα από το βασικό µισθό της προηγούµενης παραγράφου παρέχονται
και το εξής επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις κατά µήνα:
α. Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου α`
της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος.
β. Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
εδαφίου β` της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος.
γ. Πάγια µηνιαία αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης
και για συµµετοχή σε συνέδρια, ύψους εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000)
δραχµών για Σύµβουλο, εκατό χιλιάδων (100.000) δραχµών για µόνιµο
Πάρεδρο, εξήντα χιλιάδων (60.000) δραχµών για Πάρεδρο µε θητεία και
σαράντα χιλιάδων (40.000) δραχµών για ειδικό Πάρεδρο.
δ. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του
ν. 2470/1997.
ε. Επίδοµα εορτών και άδειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9
του ν. 2470/1997.
στ. Ειδικό ερευνητικό επίδοµα για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής
έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη προώθηση των
ερευνητικών προγραµµάτων οριζόµενο σε εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000)
για Σύµβουλο, σε εκατό χιλιάδες (100.000) δραχµές για µόνιµο Πάρεδρο,
σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) δραχµές για Πάρεδρο µε θητεία και σε
σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) δραχµές για ειδικό Πάρεδρο.
3. Οι κατέχοντες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού στην Ειδική
Παιδαγωγική Ακαδηµία Θεσσαλονίκης λαµβάνουν τις αποδοχές του µόνιµου
Παρέδρου Π.Ι..
Στο µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του
ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α`) καταβάλλονται οι αποδοχές του ειδικού Παρέδρου
Π.Ι..
4. Τα επιδόµατα των περιπτώσεων γ` και στ` της προηγούµενης
παραγράφου καταβάλλονται µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι
προβαίνουν στις ενέργειες και ασκούν τις δραστηριότητες που
προβλέπονται για τη χορήγησή τους.
5. Στους Συµβούλους και στους Εισηγητές του ινστιτούτου Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) καταβάλλεται ο βασικός µισθός των περιπτώσεων α`
και γ` της παραγράφου 1, αντίστοιχα, καθώς και τα επιδόµατα, παροχές
και αποζηµιώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
6. Ειδικά οι αποδοχές των καθηγητών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και των Ανωτέρων
Εκκλησιαστικών Σχολών διαµορφώνονται ως εξής:
α. Στους καθηγητές της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. των κλάδων 22, 23, 24, 25, 26,
26Α, 27 και 28 καταβάλλεται ο βασικός µισθός, καθώς και τα επιδόµατα,
παροχές και αποζηµιώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του
παρόντος, κστ` αντιστοιχία βαθµίδας Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή,
Καθηγητή Εφαρµογών και µέλους Ε.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι,, όπως αυτή ορίζεται
κατά κλάδο µε τις διατάξεις του άρ8θου 42 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α`)
και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 1865/1989.
β. Στο εκπαιδευτικό προσωπικό των Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών
βαθµίδων Α`, Β` και Γ` καταβάλλεται ο βασικός µισθός των περιπτώσεων
α`, β` και γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος αντίστοιχα,
καθώς και οί παροχές και αποζηµιώσεις των περιπτώσεων α`, β`, δ` (κατά
την ίδια ως άνω αντιστοιχία), στ` και ζ` της παραγράφου 2 του ίδιου
άρθρου.
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7. Πέραν των παροχών και αποζηµιώσεων του άρθρου αυτού δεν
δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η
χορήγηση άλλων µισθολογικών παροχών, µε οποιαδήποτε ονοµασία και από
οποιαδήποτε πηγή, σε Παρέδρους και Συµβούλους του Π.Ι., καθώς και σε
Καθηγητές της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και των Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών.
Άρθρο 19
Αποδοχές επιστηµονικού ερευνητικού
προσωπικού του Κ.Ε.Π.Ε.
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 55 περ.3 Ν.3205/2003,ΦΕΚ Α 297,ορίζεται ότι:
"Από την έναρξη ισχύος του Μέρους Β` του παρόντος νόµου καταργούνται οι
ακόλουθες διατάξεις:
3.Τα άρθρα 13,15,17,18,19,20 και21 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218Α)".

1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του ερευνητικού προσωπικού του Κ.Ε.Γ.Ε.
καθορίζεται µε βάση το βασικό µηνιαίο µισθό του Συνεργάτη Β`, µε τους
παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούµενος στην πλησιέστερη εκατοντάδα:
α. Ερευνητής Α`

1,50

β. Ερευνητής Β`

1,40

γ. Ερευνητής Γ

1,30

δ. Ερευνητής ∆`

1,20

ε. Ερευνητής Ε`

1,15

στ. Ερευνητής ΣΤ`

1,10

ζ. Συνεργάτης Α`

1,05

η. Συνεργάτης Β`

1,00

θ. Συνεργάτης Γ`

0,88

ι. Συνεργάτης ∆`

0,86

ια. Συνεργάτης Ε`

0,82

Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της παραγράφου αυτής, ο
µηνιαίος βασικός µισθός του Συνεργάτη Β` ορίζεται σε διακόσιες χιλιάδες
(200.000) δραχµές.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με το άρθρο 15 Ν.2702/1999 ο µηνιαίος βασικός
µισθός του Συνεργάτη Β` ΚΕ.Π.Ε. ορίστηκε σε
διακόσιες εφτά χιλιάδες πεντακόσιες (207.500) δραχµές.
2. Πέρα από το βασικό µισθό της προηγούµενης παραγράφου παρέχονται
και τα εξής επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις κατά µήνα:
α. Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου α`
της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος.
β. Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
εδαφίου β` της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος.
γ. Πάγια µηνιαία αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης
και για συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη ως εξής:
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αα) Για ερευνητές, σε εκατό χιλιάδες (100.000) δραχµές.
ββ) Για συνεργάτες, σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχµές.
δ. Ειδικό επίδοµα για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη προώθηση
των ερευνητικών προγραµµάτων, οριζόµενο ως εξής:
αα) Ερευνητές, σε εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) δραχµές.
ββ) Συνεργάτες, σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) δραχµές.
ε. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.
2470/1997.
στ. Επίδοµα εορτών και άδειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9
του ν. 2470/1997.
3. Τα επιδόµατα των περιπτώσεων γ` και δ` της προηγούµενης παραγράφου
καταβάλλονται µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προβαίνουν
στις ενέργειες και ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται για τη
χορήγησή τους.
4. Πέραν των παροχών και αποζηµιώσεων του άρθρου αυτού δεν
δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η
χορήγηση άλλων µισθολογικών παροχών, µε οποιαδήποτε ονοµασία και από
οποιαδήποτε πηγή, σε ερευνητές και συνεργάτες του Κ.Ε.Π.Ε..
Άρθρο 20
Αποδοχές καθηγητών Ανωτάτων Στρατιωτικών
Σχολών και Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 55 περ.3 Ν.3205/2003,ΦΕΚ Α 297,ορίζεται ότι:
"Από την έναρξη ισχύος του Μέρους Β` του παρόντος νόµου καταργούνται οι
ακόλουθες διατάξεις:
3.Τα άρθρα 13,15,17,18,19,20 και21 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218Α)".

1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των τακτικών καθηγητών των Ανωτάτων
Στρατιωτικών Σχολών (Α.Σ.Σ.) και της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας
(Ε.Σ.∆.Υ.) ορίζεται σε τριακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (375.000)
δραχµές.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με το άρθρο 15 Ν.2702/1999 ο µηνιαίος βασικός
µισθός του Τακτικού καθηγητή Α.Σ.Σ. και Ε.Σ.∆.Υ.
σε τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (388.000) δραχµές.

2. Πέρα από το βασικό µισθό της προηγούµενης παραγράφου, παρέχονται
και τα εξής επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις κατά µήνα.
α. Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου α`
της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος.
β. Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
εδαφίου β` της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος.
γ. Επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης,
εντός των χώρων των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ύψους εκατό χιλιάδων
(100.000) δραχµών.
δ. Πάγια µηνιαία αποζηµίωση, για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης
και για συµµετοχή σε συνέδρια, ύψους εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000)
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δραχµών.
ε. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.
2470/1997.
στ. Επίδοµα εορτών και άδειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9
του ν. 2470/1997.
ζ. Ειδικό ερευνητικό επίδοµα για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής
έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη προ~ των ερευνητικών
προγραµµάτων, ύψους εξήντα χιλιάδων (60.000) δραχµών. Το επίδοµα αυτό
καταβάλλεται µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι επιτελούν
µε επάρκεια τις ερευνητικές δραστηριότητες.
3. Τα επιδόµατα των περιπτώσεων γ` και δ` της προηγούµενης παραγράφου
καταβάλλονται µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προβαίνουν
στις ενέργειες και ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται για τη
χορήγηση τους.
4. Πέραν των επιδοµάτων, παροχών και αποζηµιώσεων του άρθρου αυτού,
δεν δικαιολογείται. από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής,
η χορήγηση άλλων µισθολογικών παροχών, µε οποιαδήποτε ονοµασία και από
οποιαδήποτε πηγή, σε καθηγητές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών και της
Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας.
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ`
ΓΕΝΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21
Ανάλογη Εφαρµογή ∆ιατάξεων του ν. 2470/1997
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 55 περ.3 Ν.3205/2003,ΦΕΚ Α 297,ορίζεται ότι:
"Από την έναρξη ισχύος του Μέρους Β` του παρόντος νόµου καταργούνται οι
ακόλουθες διατάξεις:
3.Τα άρθρα 13,15,17,18,19,20 και21 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218Α)".

Οι διατάξεις των άρθρων 19, 28 και 29 του ν. 2470/1997, ως διατάξεις
γενικής ισχύος, έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τους διεπόµενους από τις
διατάξεις του νόµου αυτού.
Άρθρο 22
Πληρωµή διαφορών
Οι επιπλέον διαφορές αποδοχών, που προκύπτουν από την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος, σε σύγκριση µε τις καταβαλλόµενες κατά την
προηγούµενη έναρξης της ισχύος του, καταβάλλονται σταδιακά ως εξής:
- Το ήµισυ των διαφορών από 1.9.1997.
- Το σύνολο (100%) από 1.1.1998.
Συνολικές διαφορές µέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχµών
καταβάλλονται στο ακέραιο από 1.9.1997.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
Λοιπές, µεταβατικές και τελικές διατάξεις
Άρθρο 23
Λοιπές διατάξεις
1. Από τη ρύθµιση του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α`)
εξαιρούνται: α) οι προσλήψεις µελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και β) οι
προσλήψεις µελών Ε.Π. και Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. που έχουν
εγκριθεί µε την αριθµ. 215/2.6.1995 πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου για
285 θέσεις Καθηγητών - Επίκουρων Καθηγητών, 90 θέσεις Καθηγητών
Εφαρµογών, 25 8έσεις Ε.Ε.Π., καθώς και µε την αριθµ. 75/5.5.1997
απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 της αριθµ. 236/1994 Π.Υ.Σ. (άρθρο 1,
παρ. 51 του ν. 2412/1996) για 5 θέσεις Καθηγητών - Επίκουρων Καθηγητών,
4 θέσεις Καθηγητών Εφαρµογών και 1 θέση Ε.Ε.Π..
2. Από τη ρύθµιση του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α`)
εξαιρούνται: α) οι προσλήψεις µελών ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και β) οι
προσλήψεις Ε.∆.Τ.Π. και Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. που είχαν εγκριθεί µε την
αριθµ. 215/2.6.1995 πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου για 55 θέσεις
Ε.∆.Τ.Π. και 20 θέσεις Ε.Ε.Π., καθώς και µε την αριθµ. 207/17.6.1995
όµοια πράξη για 50 θέσεις Ε.∆.Τ.Π..
3. Ο περιορισµός της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2469/1997 δεν ισχύει
για τις επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισµού προς τα Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι..
4. α) Τα έσοδα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) από
οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται κατατίθενται σε λογαριασµό τράπεζας
και η ανάληψη και διαχείρισή τους γίνεται µε εντολή του ∆.Σ. από το
∆ιευθυντή του Κέντρου και σε περίπτωση απουσίας του από τον πρόεδρο ή
µέλος του ∆.Σ. του Κ.Ε.Ε..
β) Ο έλεγχος των δαπανών διενεργείται µε βάση τα πρωτότυπα
δικαιολογητικά, τα οποία τηρεί για κάθε πραγµατοποιούµενη δαπάνη και
χωριστά για κάθε ερευνητικό ή άλλο χρηµατοδοτούµενο έργο η οικονοµική
υπηρεσία.
γ) Η οικονοµική διαχείριση περιλαµβάνει ετήσια περίοδο η οποία
αρχίζει και λήγει µε την αρχή και το τέλος του ηµερολογιακού έτους. Η
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος διαχειριστική περίοδος του Κ.Ε.Ε.
µπορεί να παραταθεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του επόµενου ηµερολογιακού
έτους µε απόφαση του ∆.Σ. του Κ.Ε.Ε.. ο ετήσιος απολογισµός και
ισολογισµός του Κέντρου καταρτίζεται µε τη λήξη του οικονοµικού έτους
και υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Κ.Ε.Ε. προς έγκριση στον Υπουργό
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µαζί µε αναλυτική έκθεση του ∆.Σ. για
τα πεπραγµένα του παρελθόντος έτους και τις προγραµµατιζόµενες
δραστηριότητες για το νέο έτος.
δ) Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος των οικονοµικών του Κ.Ε.Ε. γίνεται από
ορκωτό ελεγκτή, τον οποίο ορίζει το ∆.Σ., σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 18 του π.δ/τος 226/1992 (ΦΕΚ 120 Α`). Ο ορκωτός ελεγκτής
υποβάλλει το αργότερο µέχρι τέλος Ιουνίου την έκθεση ελέγχου του στο
∆.Σ. και τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ο Υπουργός
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε
εκτάκτους ελέγχους της οικονοµικής διαχείρισης του Κ.Ε.Ε. που
διενεργούνται στην περίπτωση αυτή από Επιθεωρητές του Υπουργείου
οικονοµικών.
ε) Οι προµήθειες οργάνων και µηχανηµάτων εξοπλισµού, βιβλίων, επίπλων
και αναλώσιµων ειδών πραγµατοποιούνται µε εντολή του ∆ιευθυντή του
Κ.Ε.Ε. και απόφαση του ∆.Σ.. Προµήθειες ή εκτελέσεις έργων µέχρι τρία
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εκατοµµύρια (3.000.000) δραχµές γίνονται χωρίς διαγωνισµό. Για δαπάνες
πέραν του ποσού των τριών εκατοµµυρίων µίας (3.000.001) δραχµών
απαιτείται τακτικός διαγωνισµός. Τα ποσά αυτά αναπροσαρµόζονται σύµφωνα
µε όσα ισχύουν για τα λοιπά ερευνητικά κέντρα της χώρας.
5. α) Οι διατάξεις της παρ. 2 του τρίτου άρθρου του ν. 2174/1993
ισχύουν και για το ακαδηµαϊκό έτος 1997-1998.
β) Για την εκκαθάριση της ανωτέρω δαπάνης δεν απαιτείται σύναψη
σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και
των δικαιούχων.
6. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου στους τεχνικούς
υπαλλήλους του Ο.Σ.Κ. που ασχολούνται µε την εκτέλεση και επίβλεψη
έργων επιτρέπεται η ανάθεση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1
εδ. β` του ν. 2470/1997, υπερωριακής εργασίας.
7. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να συνάπτει
συµβάσεις στο πλαίσιο εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ε.Γ.Ε.Α.Ε.Κ.).
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες κείµενες διατάξεις περί δηµοσίων έργων και
δηµοσίων προµηθειών, µε φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα για την
εκτέλεση µελετών, ερευνών ή την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την
εφαρµογή και διαχείριση αναπτυξιακών προγραµµάτων και έργων στο χώρο
της εκπαίδευσης, που χρηµατοδοτούνται εν µέρει ή συνολικό από το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
8. α) Οι δαπάνες λειτουργίας των περιφερειακών επιµορφωτικών κέντρων
(Π.Ε.Κ.) καλύπτονται και από επιχορηγήσεις του ειδικού λογαριασµού του
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων για την εφαρµογή των προγραµµάτων επιµόρφωσης κάθε µορφής
των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
β) Η περίπτωση β` της παραγράφου 7 του άρθρου 29 του ν. 1566/1985
(ΦΕΚ 167 Α`), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 12 του
ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α`) και µε την παρ. 7 του άρθρου 17 του ν.
2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α`), αντικαθίσταται από την ισχύ του παρόντος νόµου
ως εξής:
"β) καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής αποζηµίωσης των µελών
και του γραµµατέα του Συντονιστικού Συµβουλίου των Π.Ε.Κ., η αµοιβή των
επιµορφωτών, των επιµορφούµενων, των πραγµατογνωµόνων, των αξιολογητών,
των επιµελητών-φροντιστών, υπευθύνων του προγράµµατος, οι προϋποθέσεις
και το ύψος της αποζηµίωσης των µετακινούµενων εκτός έδρας επιµορφωτών
και επιµορφούµενων, η διαδικασία προµήθειας διδακτικού υλικού και
αναλωσίµων και η αντιµετώπιση λειτουργικών δαπανών των Π.Ε.Κ.".
Άρθρο 24
Υποβολή δηλώσεων - Ρύθµιση ειδικών θεµάτων
1. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση
του παρόντος, τα µέλη ∆.Ε.Π. και Ε.Π. υποχρεούνται να υποβάλουν
υπεύθυνες δηλώσεις, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2 των
άρθρων 3 και 9 του παρόντος. Κατά το χρονικό διάστηµα από 1.9.97 και
µέχρις ενός (1) µηνός µετά τη δηµοσίευση του παρόντος, εφαρµόζεται το
προϊσχύον νοµικό καθεστώς για την ένταξη των µελών ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.
και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. στις κατηγορίες πλήρους και µερικής απασχόλησης.
2. Προκειµένου περί του επιστηµονικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. του
άρθρου 5 του π.δ/τος 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α`), καθώς και του προσωπικού
των Τ.Ε.Ι. του άρθρου 19 του ν.1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 57 του ν. 2413/1996, η µηνιαία ή ωριαία

08/03/2016

αποζηµίωση, κατά περίπτωση, καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ανάλογα µε τη
βαθµίδα στην οποία προσλαµβάνονται και το έργο που τους ανατίθεται.
3. Λειτουργοί, υπάλληλοι και µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός
οριοθετήθηκε µε τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του
ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α`), οι οποίοι κατέχουν νόµιµα και δεύτερη έµµισθη
θέση στο ∆ηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα άλλα Ν.Π.∆.∆., λαµβάνουν το
σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και τα τριάντα εκατοστό
(30%) των αποδοχών της δεύτερης θέσης στην οποίο απασχολούνται, εκτός
αν διαφορετικά ορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος ή από άλλες
ειδικές περί τούτου διατάξεις.
4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών
Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθορίζονται τα
κίνητρα προσέλκυσης, εγκατάστασης και παραµονής σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
που εδρεύουν σε παραµεθόριες περιοχές.
5. Προκειµένου για τα ήδη ανειληµµένα χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά
προγράµµατα του ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), οι
συµβάσεις των οποίων έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν, βάσει προτάσεων που
υποβλήθηκαν πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, οι αµοιβές των
µελών ∆.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης εξακολουθούν να εισπράττονται µέσω του
Ι.Τ.Ε..
6. Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2188/1994 παραµένουν
σε ισχύ για µία διετία από τη δηµοσίευση του παρόντος όσον αφορά το
µέλη ∆.Ε.Π. τµηµάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής των
Α.Ε.Ι.. που διορίστηκαν στο Ε.Σ.Υ. ή σε άλλη νοσηλευτική µονάδα
Ν.Π.∆.∆. πριν τη δηµοσίευση του ν. 2519/1997.
"Για τους ιατρούς του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, που κατέχουν θέση
µέλους ∆.Ε.Π. στα Τµήµατα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
των Α.Ε.Ι., εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου
1 του ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18 Α`). Οι ιατροί αυτοί µπορούν να ανακαλέσουν
τη δήλωση παραίτησης από µέλος ∆.Ε.Π. των Τ.Ε.Φ.Α.Α. εντός
αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση αυτού του
νόµου."
*** Το άνω εντός " " εδάφιο όπως είχε προστεθεί µε την παρ.3 άρθρ.13
Ν.2889/2001,ΦΕΚ Α 37/2.3.2001, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε την παρ.5 άρθρου του άρθρου
136
Ν.4052/2012,ΦΕΚ Α 41/1.3.2012.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.10 άρθρ.11 Ν.2920/2001 ορίζεται ότι:
" 10. Ιατροί και Οδοντίατροι, µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., που υπηρετούσαν
σε οργανικές ή και προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου Ε.Σ.Υ. και επέλεξαν,
µε δήλωσή τους, κατ` εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 24
του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α`), την έξοδό τους από το Ε.Σ.Υ.,
επιτρέπεται να ανακαλέσουν τη δήλωσή τους και να επιλέξουν την παραµονή
τους στο Ε.Σ.Υ., µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µηνός από τη
δηµοσίευση του νόµου αυτού, µε την προϋπόθεση ότι µέχρι το χρόνο αυτόν
δεν θα έχει προκηρυχθεί η πλήρωση της οργανικής τους θέσης".
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων ρυθµίζεται ο τρόπος οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης
των ειδικών λογαριασµών των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται τα έξοδα κινήσεως των µελών της Ακαδηµίας
Αθηνών.
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Η ισχύς της απόφασης αυτής µπορεί να ανατρέχει στο χρόνο έναρξης
ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 25
Κατάργηση διατάξεων
Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 18 του ν.
1514/1985.
β. Η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 18 του π.δ/τος 71/1987 (ΦΕΚ
43 Α`).
γ. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά τα µέρος που αντίκειται
στις διατάξεις του νόµου αυτού ή κατά το µέρος που ρυθµίζει θέµατα που
διέπονται από αυτόν.
Άρθρο 27
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως εκτός από διατάξεις των άρθρων 13 έως 22, των οποίων η
ισχύς αρχίζει από 1.9.1997.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 1997
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Α. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Β. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 1997
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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