ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΝΟΜΟΣ
Αριθµός: 2530
Έτος: 1997
ΦΕΚ: Α 218 19971023
Τέθηκε σε ισχύ: 23.10.1997
Ηµ.Υπογραφής: 21.10.1997
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 των ερευνητικών
Τίτλος: ιδρυµάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον
Προοίµιο: ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
∆ιδακτικό - ερευνητικό προσωπικό Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι.Υπηρεσιακή
Θέµατα: κατάσταση. Μισθολογικές ρυθµίσεις.
Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρ. 13 του ν. 3016 του 2002 περί
εταιρικής διακυβέρνησης, θεµάτων µισθολογίου και άλλων
διατάξεων (Α' 110/17.5.2002), µέλη ∆ΕΠ των ΑΕΙ της χώρας, τα
οποία από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου, ήτοι από
23.10.1997, εντάχθηκαν στην κατηγορία µερικής απασχόλησης ή
εντάσσονται µεταγενέστερα στην ίδια κατηγορία, δικαιούνται τις
αποδοχές που προβλέπονται από το άρ. 14 του ανωτέρω νόµου,
χωρίς διατήρηση προσωπικής διαφοράς. - Σύµφωνα µε το άρθρο 54
του ν. 3105/2003 (Α΄29/10.2.2003) περί τουριστικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης, ρυθµίσεων για τον τουρισµό και άλλων διατάξεων,
επιτρέπεται σε διατελέσαντες επί δεκαετία και πλέον ∆ιευθυντές
Ινστιτούτων και Ερευνητές Α' βαθµίδας, οι οποίοι υπηρετούν σε
Ερευνητικά Κέντρα (Ε.Κ.) που εποπτεύονται από τη Γενική
Γραµµατεία 'Ερευνας και Τεχνολογίας και είναι Ν.Π.I.∆. (ιδιωτικού
δικαίου), να συνεχίσουν να υπηρετούν εµµίσθως στο Κέντρο ως
ερευνητές Α' βαθµίδας εάν εκλέγονται ή έχουν εκλεγεί Καθηγητές
σε Α.Ε.I. της ίδιας πόλης. Η θέση του Καθηγητή µετατρέπεται από
πλήρους σε µερικής απασχόλησης, µε δικαιώµατα και υποχρεώσεις
που ορίζονται από τον παρόντα νόµο. Πάσα προηγούµενη σχετική
διάταξη νόµου ή οργανισµού λειτουργίας Ε.Κ. ιδιωτικού δικαίου
Σχόλια: καταργείται.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1
Ηµ/νία: 23.10.1997
Ηµ/νία Ισχύος: 23.10.1997
Περιγραφή ΕΚΛΟΓΗ-∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗόρου θησαυρού: ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ

Τίτλος Αρθρου: Εργο των µελών ∆.Ε.Π.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΜΕΛΗ ∆.Ε.Π.
,ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ,∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ,
Λήµµατα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Κείµενο Αρθρου
ΕΝΟΤΗΤΑ Α' ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆.Ε.Π.
ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Π. ΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΛΩΝ ∆.Ε.Π. ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Π. ΤΩΝ Τ.Ε.Ι. 1. Τα µέλη ∆.Ε.Π. των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων είναι δηµόσιοι λειτουργοί και απολαµβάνουν λειτουργικής
ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των διδακτικών και ερευνητικών καθηκόντων τους.
2. Τα µέλη ∆.Ε.Π. έχουν την υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό επιστηµονικό και διοικητικό έργο. α. Το διδακτικό έργο περιλαµβάνει κυρίως: ∆ιδασκαλία προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων. - Οργάνωση, επίβλεψη
και λειτουργία εργαστηρίων και κλινικών, εργαστηριακών ή κλινικών ασκήσεων και
εργασιών. - Συµµετοχή σε φροντιστηριακά µαθήµατα και σεµινάρια. - Συγγραφή
διδακτικών βοηθηµάτων. - Συνεργασία µε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς
φοιτητές. - ∆ιεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών, καθώς και εποπτικά
καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία. β. Το ερευνητικό - επιστηµονικό έργο
περιλαµβάνει κυρίως: - Βασική η εφαρµοσµένη έρευνα. - Καθοδήγηση διπλωµατικών
εργασιών, µεταπτυχιακών διπλωµάτων ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών. Συµµετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεµινάρια. γ. Το διοικητικό έργο
περιλαµβάνει κυρίως. - Συµµετοχή στα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. (Γ.Σ. Τοµέα,
Γ.Σ. Τµήµατος, ∆.Σ. Τµήµατος, Σύγκλητος). - Συµµετοχή σε επιτροπές και
συµβούλια του Α.Ε.Ι.. - Κατοχή θέσης ∆ιευθυντή Τοµέα, Προέδρου Τµήµατος,
Κοσµήτορα Σχολής, Αντιπρύτανη, Πρύτανη. - Συµµετοχή σε εκλεκτορικά σώµατα
και εισηγητικές επιτροπές.

Αρθρο: 2
Ηµ/νία: 26.03.2002
Ηµ/νία
Ισχύος: 23.10.1997
Τίτλος
Αρθρου: Μέλη ∆.Ε.Π. πλήρους και µερικής απασχόλησης
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΜΕΛΗ ∆.Ε.Π.
Λήµµατα: ,ΕΝΤΑΞΗ ,ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η περίπτ. ιβ της παρ. 2 προστέθηκε από τότε που ίσχυσε µε την παρ. 7
άρθρου 8 Ν. 2623/1998. Σύµφωνα µε την περίπτ. β της παρ. 11 άρθρου 5
Ν. 2703/1999, τα µέλη ∆ΕΠ µερικής απασχόλησης που κατέχουν και
δεύτερη θέση στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα επιλέγουν ασφαλιστικό
καθεστώς. Η περίπτ. η της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την
ισχύ του, µε το άρθρο 14 παρ. 4 Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α' 78). Η περίπτ. ιβ
της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 20 άρθρου 14 Ν.
2817/2000. Η περίπτ. ι της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από
τότε που ίσχυσε µε το άρθρο 9 Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ Α' 90). Σύµφωνα µε
την παρ. 2 άρθρου 16 Ν. 2986/2002, η αµοιβή πανεπιστηµιακών γιατρών
Σχόλια: που ασκούν απογευµατινό ιατρείο δεν υπόκειται στην παρακράτηση της

παρ. 8. Η παρ. 12 προστέθηκε από 26.03.2002 µε την παρ. 1 άρθρου 3 Ν.
2993/2002 (ΦΕΚ Α' 58).
Κείµενο Αρθρου
1. Τα µέλη ∆.Ε.Π. εντάσσονται σε µία από τις εξής δύο κατηγορίες: α. της πλήρους
απασχόλησης β. της µερικής απασχόλησης. Η ένταξη σε µία από τις δύο κατηγορίες
γίνεται µετά από αίτηση του µέλους ∆.Ε.Π. κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του
παρόντος. Στην περίπτωση που µέλος ∆.Ε.Π. δεν υποβάλλει εµπρόθεσµα αίτηση,
τεκµαίρεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ασυµβιβάστου. 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 υπηρετούν, 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, µετά από σχετικές
αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων, γ. να παρευρίσκονται στους πανεπιστηµιακούς
χώρους δεκατέσσερις (14) ώρες εβδοµαδιαίως, κατ' ελάχιστο όριο, πέραν των έξι (6)
ωρών διδασκαλίας και να παρέχουν κάθε µορφής διδακτικό, ερευνητικόεπιστηµονικό και διοικητικό εργο. ∆ύνανται µόνον: δ. να αµείβονται 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, 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", 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.I. 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."
ια. να ασκούν χωρίς αµοιβή, συµπεριλαµβανοµένης και της κατ' αποκοπήν
αποζηµίωσης, κάθε είδους έργο ή δραστηριότητα. Οι ώρες διδασκαλίας και
παρουσίας στους πανεπιστηµιακούς χώρους των µελών ∆.Ε.Π. 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. "ιβ. να αµείβονται από εκτέλεση εφηµεριών σε
πανεπιστηµιακές κλινικές". 3. α. Μέλη ∆.Ε.Π. µερικής απασχόλησης είναι όσοι δεν
υπάγονται στην κατηγορία πλήρους απασχόλησης και δεν εµπίπτουν στις
προϋποθέσεις περί ασυµβιβάστου και αναστολής της ιδιότητας µέλους ∆.Ε.Π.. β.
Μέλη ∆.Ε.Π. που κατέχουν αµειβόµενη θέση, συµπεριλαµβανοµένης και της κατ'

αποκοπήν αποζηµίωσης, Προέδρου, Αντιπροέδρου ∆ιοικητή, Υποδιοικητή και των
αναπληρωτών τους σε Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. υπαγόµενα στο δηµόσιο τοµέα, τράπεζες,
οργανισµούς, δηµόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και κερδοσκοπικό
ιδρύµατα είναι υποχρεωτικώς µερικής απασχόλησης, εκτός εάν επιθυµούν την
αναστολή της ιδιότητας του µέλους ∆.Ε.Π.. 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. 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.Π. 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. και 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 νοµιµότητά 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.Π. 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 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 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. Το
ως άνω ποσοστά ορίζεται σε είκοσι τοις 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. 9.
Τα µέλη ∆.Ε.Π. µερικής απασχόλησης δεν µπορούν να αµείβονται από
χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προ γράµµατα 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 Ερευνας,
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.. 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 εργαστήρια και κλινικές. "12. 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."
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Τίτλος
Αρθρου: Μέλη ∆.Ε.Π. πλήρους και µερικής απασχόλησης

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΜΕΛΗ ∆.Ε.Π.
Λήµµατα: ,ΕΝΤΑΞΗ ,ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η περίπτ. ιβ της παρ. 2 προστέθηκε από τότε που ίσχυσε µε την παρ. 7
άρθρου 8 Ν. 2623/1998. Σύµφωνα µε την περίπτ. β της παρ. 11
άρθρου 5 Ν. 2703/1999, τα µέλη ∆ΕΠ µερικής απασχόλησης που
κατέχουν και δεύτερη θέση στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα επιλέγουν
ασφαλιστικό καθεστώς. Η περίπτ. η της παρ. 2 τίθεται όπως
αντικαταστάθηκε από την ισχύ του, µε το άρθρο 14 παρ. 4 Ν.
2817/2000 (ΦΕΚ Α' 78). Η περίπτ. ιβ της παρ. 2 τίθεται όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 20 άρθρου 14 Ν. 2817/2000. Σύµφωνα
µε την παρ. 2 άρθρου 16 Ν. 2986/2002, η αµοιβή πανεπιστηµιακών
γιατρών που ασκούν απογευµατινό ιατρείο δεν υπόκειται στην
παρακράτηση της παρ. 8. Η παρ. 12 προστέθηκε από 26.03.2002 µε
την παρ. 1 άρθρου 3 Ν. 2993/2002 (ΦΕΚ Α' 58). Το εντός " " εδάφιο
στο τέλος της παρ. 10 προστέθηκε από 28.06.2002 µε την παρ. 16
άρθρου 3 Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α' 152). Σύµφωνα µε την περίπτ. β της
παρ. 10 άρθρου 4 Ν. 3027/2002, από 01.01.2002, για τα µέλη ∆.Ε.Π.
Πανεπιστηµίων και Ε.Π. Τ.Ε.I., τα οποία µετέχουν µε οποιαδήποτε
ιδιότητα στο Συµβούλιο της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., δεν ισχύουν οι διατάξεις
της περίπτ. β της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και της περίπτ. β της
παρ. 3 άρθρου 8 του παρόντος νόµου.- Οι εντός " " λέξεις στο τέλος
του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του παρόντος τίθενται όπως
αντικαταστάθηκαν µε την περ. α) της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.
3255/2004 (Α΄138/22.7.2004), ενώ η εντός " " φράση στο τέλος του
εδαφίου ι΄ της παρ. 2 προστέθηκε µε την περ. β) της ιδίας
παραγράφου (6).- Η εντός "" φράση στην αρχή του εδαφίου β της
παρ. 3 του παρόντος και µετά τη λέξη κατέχουν , προστέθηκε µε την
περ. β της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3260/2004 ΦΕΚ Α
Σχόλια: 151/6.8.2004
Κείµενο Αρθρου
1. Τα µέλη ∆.Ε.Π. εντάσσονται σε µία από τις εξής δύο κατηγορίες: α. της πλήρους
απασχόλησης β. της µερικής απασχόλησης. Η ένταξη σε µία από τις δύο κατηγορίες
γίνεται µετά από αίτηση του µέλους ∆.Ε.Π. κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του
παρόντος. Στην περίπτωση που µέλος ∆.Ε.Π. δεν υποβάλλει εµπρόθεσµα αίτηση,
τεκµαίρεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ασυµβιβάστου. 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 υπηρετούν, 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, µετά από σχετικές
αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων, γ. να παρευρίσκονται στους πανεπιστηµιακούς
χώρους δεκατέσσερις (14) ώρες εβδοµαδιαίως, κατ' ελάχιστο όριο, πέραν των έξι (6)
ωρών διδασκαλίας και να παρέχουν κάθε µορφής διδακτικό, ερευνητικόεπιστηµονικό και διοικητικό εργο. «Μπορούν µόνο (σύµφωνα και µε τις διατάξεις
των άρθρων 13 παρ. 1 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ87 Α'), καθώς και του
Π.∆. 459/1983, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 129/1991, που εξακολουθούν να
ισχύουν ως προς όλα τα θέµατα που ρυθµίζουν):» δ. να αµείβονται 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, 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", 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.I. 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"
«ή να κατέχουν τις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις θέσεις Ειδικού
Συµβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη του Υπουργού, των Υφυπουργών ή των Γενικών
Γραµµατέων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων». ια. να ασκούν
χωρίς αµοιβή, συµπεριλαµβανοµένης και της κατ' αποκοπήν αποζηµίωσης, κάθε
είδους έργο ή δραστηριότητα. Οι ώρες διδασκαλίας και παρουσίας στους
πανεπιστηµιακούς χώρους των µελών ∆.Ε.Π. 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. "ιβ. να αµείβονται από εκτέλεση εφηµεριών σε πανεπιστηµιακές κλινικές". 3. α.
Μέλη ∆.Ε.Π. µερικής απασχόλησης είναι όσοι δεν υπάγονται στην κατηγορία
πλήρους απασχόλησης και δεν εµπίπτουν στις προϋποθέσεις περί ασυµβιβάστου και
αναστολής της ιδιότητας µέλους ∆.Ε.Π.. 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.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. υπαγόµενα στο δηµόσιο τοµέα, τράπεζες,
οργανισµούς, δηµόσιες επιχειρήσεις,επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και κερδοσκοπικό
ιδρύµατα είναι υποχρεωτικώς µερικής απασχόλησης, εκτός εάν επιθυµούν την
αναστολή της ιδιότητας του µέλους ∆.Ε.Π.. 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. 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.Π. 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. και 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 νοµιµότητά 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.Π. 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 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 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. Το
ως άνω ποσοστά ορίζεται σε είκοσι τοις 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. 9.
Τα µέλη ∆.Ε.Π. µερικής απασχόλησης δεν µπορούν να αµείβονται από
χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προ γράµµατα 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 Ερευνας,
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.I. που εδρεύουν εκτός των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης και για ένα
πλήρες ηµερολογιακό έτος από την ηµεροµηνία ανάληψης των καθηκόντων τους."
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 εργαστήρια και
κλινικές. "12. 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."

Αρθρο: 3
Ηµ/νία: 23.10.1997
Ηµ/νία
Ισχύος: 23.10.1997
Περιγραφή
όρου ΕΚΛΟΓΗ-∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗθησαυρού: ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ
Τίτλος
Αρθρου: ∆ιαδικασία ένταξης
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΜΕΛΗ ∆.Ε.Π.
Λήµµατα: ,ΕΝΤΑΞΗ ,∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
- Σύµφωνα µε την παρ. 38 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002
(Α΄152/28.6.2002), οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 17 του νόµου
1268/1982, (που προστέθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 28 του Ν.
2083/1992), εφαρµόζονται για τα µέλη ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων και
Ε.Π. Τ.Ε.I. µερικής απασχόλησης, τα οποία κατέχουν δεύτερη
έµµισθη θέση στο δηµόσιο τοµέα. Ως προς τις περιπτώσεις αυτές δεν
ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και της παρ. 4
Σχόλια: του άρθρου 9 του παρόντος νόµου.
Κείµενο Αρθρου
1. Τον Απρίλιο κάθε έτους όλα τα µέλη ∆.Ε.Π. καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στην
Υπηρεσία ∆ιδακτικού Προσωπικού και στην υπηρεσία ∆ιοικητικών Υποθέσεων του

οικείου Α.Ε.Ι., στην οποία αναγράφεται η κατηγορία όπου επιθυµούν να ενταχθούν
από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος, ο αριθµός φορολογικού µητρώου και η τυχόν
παράλληλη απασχόληση τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3
του άρθρου 2 του παρόντος. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος εκδίδει για κάθε µέλος
∆.Ε.Π. πράξη ένταξης σε κάθε κατηγορία, την οποία εγκρίνει ή όχι η Σύγκλητος και η
οποία, µέσω του Πρύτανη, διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και στο Υπουργείο Οικονοµικών. Η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι.
αποφασίζει, λαµβανοµένων ιδίως υπόψη της εύρυθµης λειτουργίας και των αναγκών
του Ιδρύµατος. 2. Τον Ιούνιο κάθε έτους το µέλος ∆.Ε.Π., ανάλογα µε την κατηγορία
πλήρους ή µερικής απασχόλησης που επιλέγει να ενταχθεί, βεβαιώνει µε υπεύθυνη
δήλωσή του, που καταγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα,
τον τρόπο µε τον οποίο εξειδικεύονται από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος οι
υποχρεώσεις του σε διδασκαλία και παρουσία στους πανεπιστηµιακούς χώρους. Ο
∆ιευθυντής του Τοµέα εισηγείται σχετικά στη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος, η
οποία αποφασίζει επί των δηλώσεων των µελών ∆.Ε.Π. και διαβιβάζει την απόφασή
της στη Σύγκλητο προς έγκριση. Στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα
υποβάλλεται απολογισµός των δραστηριοτήτων των µελών ∆.Ε.Π. για το
προηγούµενο εξάµηνο ο οποίος επικυρώνεται από το αρµόδιο όργανο. 3. Οι
υπεύθυνες δηλώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου µπορούν να
ανακαλούνται µία µόνο φορά κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους για την
αλλαγή κατηγορίας πλήρους ή µερικής απασχόλησης από τα µέλη ∆.Ε.Π.. Η ως άνω
δήλωση ανακλήσεως εγκρίνεται ή όχι από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος του
οικείου Α.Ε.Ι.. 4. Για τα µέλη ∆.Ε.Π. µερικής απασχόλησης που κατέχουν δεύτερη
έµµισθη θέση στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα απαιτείται σχετική άδεια της Συγκλήτου,
µετά από γνώµη της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος στο οποίο ανήκουν.

Αρθρο: 4
Ηµ/νία: 23.10.1997
Ηµ/νία Ισχύος: 23.10.1997
Περιγραφή όρου
θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ
Τίτλος Αρθρου: Ελεγχος
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΜΕΛΗ
Λήµµατα: ∆.Ε.Π. ,ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ∆ΙΩΞΗ ,ΟΡΓΑΝΑ ,ΠΟΙΝΕΣ
Κείµενο Αρθρου
1. Η παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. 2. Η πειθαρχική δίωξη
ασκείται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αναφοράς και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
από τον Πρόεδρο του Τµήµατος ή από τον Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι.. Ο Υπουργός
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να ασκήσει πειθαρχική δίωξη, µετά από
γνώµη της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι.. Η πειθαρχική ποινή επιβάλλεται από το
Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 2 του ν. 249/1976, όπως ισχύει, εντός
αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από την παραποµπή της υπόθεσης στο
Πειθαρχικό Συµβούλιο. 3. Η διάπραξη του ανωτέρω αδικήµατος επισύρει την ποινή
της προσωρινής εξάµηνης και πέραν, παύσης έως και την οριστική παύση του
πειθαρχικώς διωχθέντος. 4. Η παράλειψη έγερσης πειθαρχικής δίωξης από τα
αρµόδια όργανα του οικείου Α.Ε.Ι. αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα. 5. Η

παράνοµη, κατά τα ανωτέρω, καταβολή αποδοχών σε µέλος ∆.Ε.Π. συνεπάγεται την
αναζήτησή τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από τις αρµόδιες υπηρεσίες του
οικείου Α.Ε.Ι. και του Υπουργείου Οικονοµικών.

Αρθρο: 5
Ηµ/νία: 06.08.2004
Ηµ/νία
Ισχύος: 23.10.1997
Περιγραφή
όρου
θησαυρού: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ
Τίτλος
Αρθρου: Αναστολή
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΜΕΛΗ ∆.Ε.Π.
Λήµµατα: ,ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
- Τα πρόσωπα της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου 5 Ν. 2530/1997
δικαιούνται να επιλέγουν ασφαλιστικό καθεστώς σύµφωνα µε το
άρθρο 5 παράγρ. 11 περίπτ. α' και γ' Ν. 2703/1999. - Η περ. γ' της
παρ. 1 προστέθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 8 του Ν. 2623/1998. - Η παρ. 3
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 18 του άρθ. 3 του Ν. 3027/2002 (Α 152)
και ισχύει από 28.6.2002.-Το εδ. β της παρ. 1 του παρόντος τίθεται
όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το εδ. α της παρ. 4 του άρθρου 13 του
Σχόλια: ν. 3260/2004 ΦΕΚ Α 151/6.8.2004
Κείµενο Αρθρου
1. Σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως µέλη ∆.Ε.Π. τελούν: α. Υπουργοί,
Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί, που δεν είναι βουλευτές, δήµαρχοι και
νοµάρχες. « β. Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων και όσοι κατέχουν θέση σε διεθνείς
οργανισµούς». "γ.Ο Συνήγορος του Πολίτη και οι Βοηθοί Συνήγοροι". 2. Μέλη
∆.Ε.Π. που κατέχουν θέσεις των εδαφίων α' και β' της ως άνω παραγράφου δύνανται
κατόπιν αιτήσεώς τους να ασκούν χωρίς αµοιβή διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα
στο οικείο Τµήµα του Α.Ε.Ι. που ανήκουν. "3. α) Ο χρόνος παραµονής στις ανωτέρω
θέσεις υπολογίζεται στο χρόνο που απαιτείται για την εξέλιξη στην επόµενη βαθµίδα.
Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται και για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, εφόσον το
µέλος ∆.Ε.Π. ασκούσε πλήρη διδακτικά καθήκοντα στο οικείο Τµήµα Πανεπιστηµίου
στη διάρκεια της αναστολής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην προηγούµενη
παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. β) Κατά τη διάρκεια παραµονής στις ανωτέρω
θέσεις και για διάστηµα τριών µηνών από την αποχώρησή τους από αυτές,
αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες εξέλιξης των µελών ∆.Ε.Π.,
συµπεριλαµβανοµένων και των προκηρύξεων θέσεων για την εξέλιξή τους. Η
κανονική λήξη των µέγιστων χρόνων παραµονής σε µία βαθµίδα ∆.Ε.Π., κατά τις
διατάξεις του Ν. 2517/1997, παρατείνεται για διάστηµα ίσο µε το χρόνο παραµονής
του µέλους ∆.Ε.Π. στη θέση που επέβαλε την αναστολή. γ) Η κρίση του µέλους
∆.Ε.Π. γίνεται υποχρεωτικά µετά την πάροδο τριών µηνών από την αποχώρησή του
από τη θέση που επέβαλε την αναστολή. Το µέλος ∆.Ε.Π. µπορεί να ζητήσει να
κριθεί οποτεδήποτε µετά την πάροδο του εν λόγω χρόνου, εφόσον συµπληρώνει την
προβλεπόµενη για την κρίση ελάχιστη υπηρεσία στη συγκεκριµένη βαθµίδα,
συνυπολογιζοµένων τόσο του χρόνου πραγµατικής πανεπιστηµιακής υπηρεσίας όσο

και του χρόνου κατοχής της θέσης που επέβαλε την αναστολή". 4. Για το χρόνο
αναστολής τα µέλη ∆.Ε.Π. δεν αµείβονται. Κατά τη διάρκεια της αναστολής το µέλος
∆.Ε.Π., υποχρεούται στην καταβολή των εισφορών του, υπέρ των ασφαλιστικών
ταµείων, καθώς και κάθε άλλης προβλεπόµενης για τα µέλη ∆.Ε.Π. επιβάρυνσης,
απαλλασσόµενο από την υποχρέωση καταβολής εισφορών που προβλέπονται από την
κατεχόµενη θέση. 5. Το καθεστώς βουλευτών και ευρωβουλευτών, που είναι µέλη
∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 56 του Συντάγµατος. Οι ως άνω δεν αµείβονται από την πανεπιστηµιακή τους
θέση.

Αρθρο: 6
Ηµ/νία: 26.03.2002
Ηµ/νία
Ισχύος: 23.10.1997
Περιγραφή
όρου
θησαυρού: ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΕΡΓΟ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ
Τίτλος
Αρθρου: Ασυµβίβαστα
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΜΕΛΗ ∆.Ε.Π.
Λήµµατα: ,ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ,ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Η φράση στο τέλος της περ. γ' της παρ. 1 προστέθηκε από τότε που
ίσχυσε από το άρθρο 8 παρ. 9 του Ν. 2623/1998.- Το εντός " " πρώτο
εδάφιο της περ. δ' της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την
Σχόλια: παρ. 2 του άρθ. 3 του Ν. 2993/2002 (Α 58) και ισχύει από 26.3.2002
Κείµενο Αρθρου
1. Στα µέλη ∆.Ε.Π. απαγορεύεται: α. Να απασχολούνται ως σύµβουλοι ή µε
διοικητικό ή διδακτικό έργο ή να συµµετέχουν µε οποιαδήποτε σχέση και χρονική
διάρκεια, σε ιδιωτικό φορέα µη υπαγόµενο στο δηµόσιο τοµέα παροχής
εκπαιδευτικών υπηρεσιών. β. Να ιδρύουν ή να συµµετέχουν µε οποιαδήποτε σχέση ή
ιδιότητα σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κερδοσκοπικά νοµικά
πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η εκπόνηση µελετών ή προγραµµάτων ή η εκτέλεση
συγκεκριµένου έργου ή η προµήθεια υλικού ή η παροχή υπηρεσιών από το οικείο ή
άλλο Α.Ε.Ι. ή από τα εποπτευόµενα από το ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι. Ερευνητικά
Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα. γ. Να κατέχουν αµειβόµενη θέση ως µέλη σε
περισσότερες από δύο επιτροπές ή ∆.Σ. του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, "στις οποίες
δεν περιλαµβάνονται η Κεντρική Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και οι επιτροπές πρόσληψης
ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του δηµόσιου τοµέα". δ. "Να κατέχουν άλλη,
πλην του διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι., µόνιµη οργανική θέση στον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα". Οι κατέχοντες τέτοια θέση υποχρεούνται εντός δύο (2) µηνών από
τη δηµοσίευση του νόµου αυτού να επιλέξουν αν θα διατηρήσουν την
πανεπιστηµιακή θέση ή τη θέση του ∆ηµοσίου. 2. Σε περίπτωση που συντρέχουν
ενδείξεις, η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι., είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν σχετικής
καταγγελίας, υποχρεούται µε αιτιολογηµένη απόφασή της εντός αποκλειστικής
προθεσµίας δύο (2) µηνών από την υποβολή της σχετικής καταγγελίας, να
παραπέµψει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 2 του ν. 249/1976,
όπως ισχύει. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου για την ύπαρξη ασυµβιβάστου

συνεπάγεται την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης και λαµβάνεται εντός
αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από την παραποµπή της υπόθεσης σε αυτό.
3.α. Η ιδιότητα του Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Κοσµήτορα, Προέδρου και
Αντιπροέδρου ∆ιοικούσας Επιτροπής για µέλη ∆.Ε.Π. είναι ασυµβίβαστη µε κάθε
εξωπανεπιστηµιακή επαγγελµατική απασχόληση, καθώς και µε την κατοχή έµµισθης
θέσης στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα. Το ασυµβίβαστο συνεπάγεται την αυτοδίκαιη
παραποµπή µέσω του Πρύτανη ή του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων στο Πειθαρχικό Συµβούλιο και επισύρει την ποινή της οριστικής
παύσης. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου για την ύπαρξη ασυµβιβάστου
λαµβάνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από την παραποµπή της
υπόθεσης σε αυτό. β. Τα ανωτέρω µέλη ∆.Ε.Π. κατά τη διάρκεια της θητείας τους
στα ως άνω πανεπιστηµιακά αξιώµατα δύνανται να απαλλάσσονται µερικώς ή ολικώς
από τα διδακτικά τους καθήκοντα µε απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι..

Αρθρο: 7
Ηµ/νία: 23.10.1997
Ηµ/νία
Ισχύος: 23.10.1997
Περιγραφή
όρου
θησαυρού: ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΕΡΓΟ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ
Τίτλος
Αρθρου: Εργο των µελών Ε.Π.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΜΕΛΗ Ε.Π.
,∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ
Λήµµατα: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
- Σύµφωνα µε την παρ. 2β) του άρθρου 4 του ν. 3027/2002
(Α΄152/28.6.2002), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των
άρθρων 8 έως 12 και 15 του παρόντος νόµου, που αναφέρονται στο
εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.I., εφαρµόζονται ανάλογα και για
το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Σχόλια: (Ανώτατης σχολής παιδαγωγικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης).
Κείµενο Αρθρου
1. Τα µέλη Ε.Π. των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων είναι δηµόσιοι
λειτουργοί και απολαµβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των
διδακτικών και ερευνητικών καθηκόντων τους. 2. Τα µέλη Ε.Π. έχουν την
υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό-επιστηµονικό και διοικητικό έργο. α.
Το διδακτικό έργο περιλαµβάνει κυρίως: - ∆ιδασκαλία προπτυχιακών και
µεταπτυχιακών µαθηµάτων. - Οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων και
εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών. - Συµµετοχή σε φροντιστηριακά µαθήµατα
και σεµινάρια. - Συγγραφή διδακτικών βοηθηµάτων. - Συνεργασία µε προπτυχιακούς
και µεταπτυχιακούς φοιτητές. - ∆ιεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών,
καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία. β. Το ερευνητικό επιστηµονικό έργο περιλαµβάνει κυρίως: - Βασική ή εφαρµοσµένη έρευνα. Καθοδήγηση διπλωµατικών εργασιών, µεταπτυχιακών διπλωµάτων ειδίκευσης. Συµµετοχή σε συνέδρια και ερευνητικό σεµινάρια. γ. Το διοικητικό έργο
περιλαµβάνει κυρίως: - Συµµετοχή στα όργανα διοίκησης των Τ.Ε.Ι. (Οµάδες

Μαθηµάτων, Προϊστάµενος Συµβουλίου Τµήµατος, Συµβούλιο Σχολής, Συµβούλιο
Τ.Ε.Ι.). - Συµµετοχή σε επιτροπές και συµβούλια του Τ.Ε.Ι.. - Κατοχή θέσης
Υπεύθυνου Οµάδας Μαθηµάτων, Προϊσταµένου Τµήµατος, ∆ιευθυντή Σχολής,
Προέδρου και Αντιπροέδρου για τα µέλη Ε.Π.. - Συµµετοχή σε εκλεκτορικά σώµατα
και εισηγητικές επιτροπές.

Αρθρο: 8
Ηµ/νία: 10.06.2003
Ηµ/νία
Ισχύος: 23.10.1997
Περιγραφή
όρου
θησαυρού: ΑΜΟΙΒΗ-ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠ
Τίτλος
Αρθρου: Μέλη Ε.Π. πλήρους και µερικής απασχόλησης
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΜΕΛΗ Ε.Π.
Λήµµατα: ,ΕΝΤΑΞΗ ,ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Σύµφωνα µε την παρ. 25 άρθρου 1 Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ Α' 136), οι
αποκλίσεις από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας, όπως προσδιορίζεται
από το εδάφιο β της παρ. 2 του παρόντος, δεν µπορούν να
υπερβαίνουν τις δύο ώρες εβδοµαδιαίως για τους υπευθύνους οµάδων
µαθηµάτων των ΤΕΙ. Το εδάφιο γ της παρ. 3 και η παρ. 7
καταργήθηκαν µε την παρ. α3 άρθρου 7 Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ Α' 114).
Το εντός " " εδάφιο στο τέλος της παρ. 10 προστέθηκε από28.06.2002
µε την παρ. 16 άρθρου 3 Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α' 152). Σύµφωνα µε
την παρ. 2β άρθρου 4 Ν. 3027/2002, οι διατάξεις του παρόντος
άρθρου και των άρθρων 7, 9 έως 12 και 15 του παρόντος νόµου, που
αναφέρονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.I., εφαρµόζονται
ανάλογα και για το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης). Σύµφωνα µε την περίπτ. β της παρ. 10 άρθρου 4 Ν.
3027/2002, για τα µέλη ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων και Ε.Π. Τ.Ε.I., τα
οποία µετέχουν µε οποιαδήποτε ιδιότητα στο Συµβούλιο της
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., δεν ισχύουν οι διατάξεις της περίπτ. β της παρ. 3
άρθρου 2 του παρόντος νόµου και της περίπτ. β της παρ. 3 του
παρόντος άρθρου. Η διάταξη αυτή ισχύει από 01.01.2002. Η περίπτ. ζ
της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 29 άρθρου 13
Σχόλια: Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ Α΄ 141).
Κείµενο Αρθρου
1. Τα µέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε µία από τις εξής δύο κατηγορίες: α. της
πλήρους απασχόλησης β. της µερικής απασχόλησης. Η ένταξη σε µία από τις δύο
κατηγορίες γίνεται µετά από αίτηση του µέλους Ε.Π. κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9
του παρόντος. Στην περίπτωση που µέλος Ε.Π. δεν υποβάλει εµπρόθεσµα αίτηση,
τεκµαίρεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ασυµβιβάστου. 2. Μέλη Ε.Π.
πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται: α. Να διαµένουν και να εγκαθίστανται στο
νοµό όπου εδρεύει το Τµήµα του Τ.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν. β. Να εκτελούν
διδακτική απασχόληση και πρόσθετες υπηρεσίες. σύµφωνα µε τις διατάξεις των

περιπτώσεων Α', Β', Γ' του άρθρου 20 του ν.1404/1983, όπως ισχύει. ∆ύνανται µόνον.
γ. Να αµείβονται από χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα ή από Ερευνητικά
Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Ερευνας και
Τεχνολογίας η υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά
Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή τη συνεποπτεία του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. δ. Να αµείβονται από κάθε είδους εργο. ε. Να
ασκούν υπερωριακή απασχόληση, εκτός του Ιδρύµατος εφόσον δεν αµείβονται από
τη θέση για την οποία παρέχουν την υπερωριακή τους απασχόληση. στ. Να ασκούν
ελευθέριο επάγγελµα. "ζ. Να αµείβονται από συγγραφικά και καλλιτεχνικά
δικαιώµατα." η. 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.. θ. Να συµµετέχουν ως έµµισθα µέλη σε δύο κατ' ανώτατο όριο,
επιτροπές και ∆.Σ. 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, του Επιστηµονικού Συµβουλίου και των
Επιτροπών της Βουλής, καθώς και ως µέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών,
εξαιρουµένων των Προέδρων τους. ι. Να ασκούν χωρίς αµοιβή,
συµπεριλαµβανοµένης και της κατ' αποκοπήν αποζηµίωσης, κάθε είδους έργο ή
δραστηριότητα. Οι ώρες διδασκαλίας και παρουσίας στους χώρους των Τ.Ε.Ι. των
µελών Ε.Π. πλήρους απασχόλησης δεν µπορούν να πραγµατοποιούνται σε λιγότερο
από τρεις (3) ηµέρες εβδοµαδιαίως. Ο έλεγχος γίνεται από τον Προϊστάµενο του
Τµήµατος. Οι ως άνω αµοιβές των µελών Ε.Π. πλήρους απασχόλησης υπό στοιχεία
γ', δ,' ε' και στ' εισπράττονται υποχρεωτικώς µέσω του "Ειδικού Λογαριασµού για την
Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύµατος". Η δραστηριότητα εκτός Ιδρύµατος των
µελών Ε.Π. πλήρους απασχόλησης κατά τα εδάφια δ', ε' και στ' της παρούσας
παραγράφου δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις οκτώ (8) ώρες εβδοµαδιαίως,
κατανεµόµενες σε δύο (2) ηµέρες κατά ανώτατο όριο. 3.α. Μέλη Ε.Π. µερικής
απασχόλησης είναι όσοι δεν υπάγονται στην κατηγορία πλήρους απασχόλησης και
δεν εµπίπτουν στις προϋποθέσεις περί ασυµβιβάστου και αναστολής της ιδιότητας
µέλους Ε.Π.. β. Τα µέλη Ε.Π. που κατέχουν αντίστοιχες θέσεις µε εκείνες του
εδαφίου β' της παραγράφου 3 του όρθρου 2 είναι υποχρεωτικώς µερικής
απασχόλησης εκτός εάν επιθυµούν την αναστολή της ιδιότητας του µέλους Ε.Π. γ.
(Παραλείπεται ως µη ισχύον). 4. Οι αντίστοιχες προϋποθέσεις των εδαφίων α' και β'
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. Με απόφαση της Γ.Σ. του Τµήµατος του οικείου Τ.Ε.Ι., µετά από
εισήγηση του Προϊσταµένου, 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 αντίστοιχα Ιδρύµατα του εξωτερικού ή και για
τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα ανταλλαγών µεταξύ αντίστοιχων Ιδρυµάτων του
εξωτερικού. Με αιτιολογηµένη απόφαση της Γ.Σ. του Τµήµατος θα αναπληρώνονται
οι ώρες διδασκαλίας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος του
οικείου Τ.Ε.Ι., µετά από εισήγηση του Προϊσταµένου, που εγκρίνεται ως προς τη
νοµιµότητά της από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µπορεί να
επιτρέπεται σε µέλη Ε.Π. µερικής απασχόλησης να διδάσκουν σε αντίστοιχα
αναγνωρισµένα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού, υπό την
προϋπόθεση ότι για όσο χρονικό διάστηµα αντιστοιχεί στο χρόνο απουσίας τους στο
εξωτερικό εκπληρώνουν στο οικείο Τµήµα διδακτική απασχόληση και πρόσθετες
υπηρεσίες αντίστοιχες των µελών Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, που προβλέπονται από
το εδάφιο β' της παρ. 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. (Παραλείπεται ως µη ισχύουσα). 8. Το
ποσοστό που περιέρχεται στο οικείο Τ.Ε.Ι. από τις αµοιβές των µελών Ε.Π. πλήρους
απασχόλησης, που εισπράττονται µέσω του Ειδικού 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 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. Το
ως άνω ποσοστό ορίζεται σε είκοσι τοις 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. 9.
Τα µέλη Ε.Π. µερικής απασχόλησης δεν µπορούν να αµείβονται από
χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα του Ειδικού Λογαριασµού για την
αξιοποίηση κονδυλίων στο οικείο ή άλλο Τ.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 Ερευνας, 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 Τ.Ε.Ι.. "Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις
µετάκλησης Καθηγητών από το εξωτερικό σε Τµήµατα Πανεπιστηµίων ή Τ.Ε.I. που
εδρεύουν εκτός των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης και για ένα πλήρες
ηµερολογιακό έτος από την ηµεροµηνία ανάληψης των καθηκόντων τους." 11. Τα
µέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. µερικής απασχόλησης δεν µπορούν να εκλέγονται
Προϊστάµενοι Τµήµατος, ∆ιευθυντές Σχολών, Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι.

Αρθρο: 9
Ηµ/νία: 23.10.1997
Ηµ/νία
Ισχύος: 23.10.1997
Περιγραφή
όρου ΕΝΤΑΞΗ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ
θησαυρού: ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠ
Τίτλος
Αρθρου: ∆ιαδικασία ένταξης
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΜΕΛΗ Ε.Π.
Λήµµατα: ,ΕΝΤΑΞΗ ,∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
- Σύµφωνα µε την παρ. 38 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002
(Α΄152/28.6.2002), οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 17 του νόµου
1268/1982, (που προστέθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 28 του Ν.
2083/1992), εφαρµόζονται για τα µέλη ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων και
Ε.Π. Τ.Ε.I. µερικής απασχόλησης, τα οποία κατέχουν δεύτερη
έµµισθη θέση στο δηµόσιο τοµέα. Ως προς τις περιπτώσεις αυτές δεν
Σχόλια: ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου και

της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.- Σύµφωνα µε την παρ. 2β) του
άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Α΄152/28.6.2002), οι διατάξεις του
παρόντος άρθρου και των άρθρων 7, 8, 10 έως 12 και 15 του
παρόντος νόµου, που αναφέρονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό των
Τ.Ε.I., εφαρµόζονται ανάλογα και για το εκπαιδευτικό και ειδικό
εκπαιδευτικό προσωπικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Ανώτατης σχολής
παιδαγωγικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης).
Κείµενο Αρθρου
1. Τον Απρίλιο κάθε έτους όλα τα µέλη Ε.Π. καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στην
Υπηρεσία ∆ιδακτικού Προσωπικού και στην Υπηρεσία ∆ιοικητικών Υποθέσεων του
οικείου Τ.Ε.Ι., στην οποία αναγράφεται η κατηγορία όπου επιθυµούν να ενταχθούν
από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος, ο αριθµός φορολογικού µητρώου και η τυχόν
παράλληλη απασχόλησή τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3
του άρθρου 8 του παρόντος. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος εκδίδει για κάθε µέλος
Ε.Π. πράξη ένταξης σε κάθε κατηγορία, την οποία εγκρίνει ή όχι το Συµβούλιο Τ.Ε.Ι.
και η οποία, µέσω του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και στο Υπουργείο Οικονοµικών. Το Συµβούλιο του
οικείου Τ.Ε.Ι. αποφασίζει, λαµβανοµένων ιδίως υπόψη της εύρυθµης λειτουργίας και
των αναγκών του Ιδρύµατος. 2. Τον Ιούνιο κάθε έτους το µέλος Ε.Π., ανάλογα µε την
κατηγορία πλήρους ή µερικής απασχόλησης που επιλέγει να ενταχθεί, βεβαιώνει µε
υπεύθυνη δήλωσή του, που καταγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του
Τµήµατος, τον τρόπο µε τον οποίο εξειδικεύονται από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος
οι υποχρεώσεις του σε διδασκαλία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης Β' του
άρθρου 20 του ν.1404/1983, όπως ισχύει. Ο ∆ιευθυντής της Σχολής εισηγείται
σχετικά στο Συµβούλιο Σχολής, η οποία αποφασίζει επί των δηλώσεων των µελών
Ε.Π. και διαβιβάζει την απόφασή του στο Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. προς έγκριση. Στα
πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος υποβάλλεται απολογισµός των
δραστηριοτήτων των µελών Ε.Π. για το προηγούµενο εξάµηνο, ο οποίος
επικυρώνεται από το αρµόδιο όργανο. 3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των παραγράφων 1
και 2 του παρόντος άρθρου µπορούν να ανακαλούνται µία µόνο φορά κατά τη
διάρκεια τον ακαδηµαϊκού έτους για την αλλαγή κατηγορίας πλήρους ή µερικής
απασχόλησης από τα µέλη Ε.Π.. Η ως άνω δήλωση ανακλήσεως εγκρίνεται ή όχι από
τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος του οικείου Τ.Ε.Ι.. 4. Για τα µέλη Ε.Π. µερικής
απασχόλησης του κατέχουν δεύτερη έµµισθη θέση στο δηµόσιο η ιδιωτικό τοµέα
απαιτείται σχετική άδεια του Συµβουλίου Τ.Ε.Ι., µετά από γνώµη της Γ.Σ. του
Τµήµατος στο οποίο ανήκουν.

Αρθρο: 10
Ηµ/νία: 11.06.2001
Ηµ/νία
Ισχύος: 23.10.1997
Περιγραφή
όρου
θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠ
Τίτλος
Αρθρου: Ελεγχος
Λήµµατα: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΜΕΛΗ Ε.Π.

,ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ∆ΙΩΞΗ ,ΟΡΓΑΝΑ ,ΠΟΙΝΕΣ
Η εντός " " φράση της παρ. 2 προστέθηκε µε την παρ. Ζα άρθρου 4 Ν.
2916/2001 (ΦΕΚ Α' 114). Σύµφωνα µε την παρ. 2β άρθρου 4 Ν.
3027/2002 (ΦΕΚ Α΄ 152), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των
άρθρων 7, 8, 9, 11, 12 και 15 του παρόντος νόµου, που αναφέρονται
στο εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.I., εφαρµόζονται ανάλογα και
για το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Σχόλια: Εκπαίδευσης).
Κείµενο Αρθρου
1. Η παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. 2. Η πειθαρχική δίωξη
ασκείται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αναφοράς και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
από το ∆ιευθυντή Σχολής ή από τον Πρόεδρο του οικείου Τ.Ε.Ι.. Ο Υπουργός
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να ασκήσει πειθαρχική δίωξη, µετά από
γνώµη του Συµβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι.. Η πειθαρχική ποινή επιβάλλεται από το
Πειθαρχικό Συµβούλιο των Τ.Ε.Ι. της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν.1404/1983,
όπως ισχύει, εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από την παραποµπή της
υπόθεσης στο Πειθαρχικό Συµβούλιο. "H παράγραφος 2 του άρθρου 4 ισχύει
αναλόγως προκειµένου περί µελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που κατέχουν τακτική θέση." 3. Η
διάπραξη του ανωτέρω αδικήµατος επισύρει την ποινή της προσωρινής, εξάµηνης και
πέραν, παύσης έως και την οριστική παύση του πειθαρχικώς διωχθέντος. 4. Η
παράλειψη έγερσης πειθαρχικής δίωξης από τα αρµόδια όργανα του οικείου Τ.Ε.Ι.
αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα. 5. Η παράνοµη, κατά τα ανωτέρω,
καταβολή αποδοχών σε µέλος Ε.Π. συνεπάγεται την αναζήτησή τους ως
αχρεωστήτως καταβληθέντων από τις αρµόδιες υπηρεσίες του οικείου Τ.Ε.Ι. και του
Υπουργείου Οικονοµικών.

Αρθρο: 11
Ηµ/νία: 11.06.2001
Ηµ/νία
Ισχύος: 23.10.1997
Περιγραφή
όρου ΕΝΤΑΞΗ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ
θησαυρού: ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠ
Τίτλος
Αρθρου: Αναστολή
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΜΕΛΗ Ε.Π.
Λήµµατα: ,ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. Ζβ άρθρου 4 Ν.
2916/2001 (ΦΕΚ Α' 114). Σύµφωνα µε την παρ. 2β άρθρου 4 Ν.
3027/2002 (ΦΕΚ Α΄ 152), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των
άρθρων 7, 8, 9, 12 και 15 του παρόντος νόµου, που αναφέρονται στο
εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.I., εφαρµόζονται ανάλογα και για το
εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Σχόλια: (Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης).

Κείµενο Αρθρου
1. Οι κατηγορίες όσων τελούν σε αναστολή της ιδιότητάς τους ως µέλη ∆.Ε.Π.,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου.5 του παρόντος, ισχύουν και για τα µέλη
Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. 2. Μέλη Ε.Π. που κατέχουν θέσεις των εδαφίων α' και β' της
παραγράφου 1 του όρθρου 5 του παρόντος, δύνανται κατόπιν αιτήσεώς τους να
ασκούν χωρίς αµοιβή διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα στο οικείο Τµήµα του
Τ.Ε.Ι. που ανήκουν. "3. Κατά τα λοιπό ισχύουν αναλόγως για τα µέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.
οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου και της
παραγράφου 5 του αυτού άρθρου προκειµένου για µέλη Ε.Π. που κατέχουν τακτική
θέση."

Αρθρο: 12
Ηµ/νία: 11.06.2001
Ηµ/νία
Ισχύος: 23.10.1997
Περιγραφή
όρου ΕΝΤΑΞΗ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ
θησαυρού: ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠ
Τίτλος
Αρθρου: Ασυµβίβαστα
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΜΕΛΗ Ε.Π.
Λήµµατα: ,ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ,ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Σύµφωνα µε την παρ. 24 άρθρου 1 Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ Α' 136), στις
διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου εµπίπτει και ο ∆ιευθυντής
σχολής ΤΕΙ. Η εντός " " φράση της παρ. 2 προστέθηκε µε την παρ. Ζγ
άρθρου Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ Α' 114).Σύµφωνα µε την παρ. 2β άρθρου
4 Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α΄ 152), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και
των άρθρων 7, 8, 9, 11 και 15 του παρόντος νόµου, που αναφέρονται
στο εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.I., εφαρµόζονται ανάλογα και
για το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Σχόλια: Εκπαίδευσης).
Κείµενο Αρθρου
1. Στα µέλη Ε.Π. απαγορεύεται: α. Να απασχολούνται ως σύµβουλοι ή µε διοικητικό
ή διδακτικό έργο ή να συµµετέχουν µε οποιαδήποτε σχέση και χρονική διάρκεια, σε
ιδιωτικό φορέα µη υπαγόµενο στο δηµόσιο τοµέα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
β. Να ιδρύουν ή να συµµετέχουν µε οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα σε επιχειρήσεις ή
εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η
εκπόνηση µελετών ή προγραµµάτων ή η εκτέλεση συγκεκριµένου έργου ή η
προµήθεια υλικού ή η παροχή υπηρεσιών από το οικείο ή άλλο Τ.Ε.Ι.. γ. Να κατέχουν
αµειβόµενη θέση ως µέλη σε περισσότερες από δύο επιτροπές ή ∆.Σ. του δηµόσιου ή
ιδιωτικού τοµέα. δ. Να κατέχουν άλλη, πλην του Τ.Ε.Ι., µόνιµη οργανική θέση στον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Οι κατέχοντες τέτοια θέση υποχρεούνται εντός δύο (2)
µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού να επιλέξουν αν θα διατηρήσουν τη θέση
τους στο Ιδρυµα ή τη θέση του ∆ηµοσίου. 2. Σε περίπτωση που συντρέχουν ενδείξεις,
το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι., είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν σχετικής καταγγελίας,

υποχρεούται µε αιτιολογηµένη απόφαση του εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2)
µηνών από την υποβολή της σχετικής καταγγελίας, να παραπέµψει την υπόθεση στο
Πειθαρχικό Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι., που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του
άρθρου 32 του ν.1404/1983, όπως ισχύει. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου
για την ύπαρξη ασυµβιβάστου συνεπάγεται την πειθαρχική ποινή της οριστικής
παύσης και λαµβάνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από την
παραποµπή της υπόθεσης σε αυτό. "H παράγραφος 2 του άρθρου 6 ισχύει αναλόγως
προκειµένου περί µελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που κατέχουν τακτική θέση." 3.α. Η ιδιότητα
του Προέδρου, Αντιπροέδρου Τ.Ε.Ι. είναι ασυµβίβαστη µε κάθε επαγγελµατική
απασχόληση εκτός Ιδρύµατος, καθώς και µε την κατοχή έµµισθης θέσης στο δηµόσιο
ή ιδιωτικό τοµέα. Το ασυµβίβαστο συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραποµπή µέσω του
Προέδρου Τ.Ε.Ι. ή του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων στο
Πειθαρχικό Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου
32 του ν.1404/1983, όπως ισχύει και επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης. Η
απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου για την ύπαρξη ασυµβιβάστου λαµβάνεται
εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από την παραποµπή της υπόθεσης σε
αυτό. β. Τα ανωτέρω µέλη Ε.Π. κατά τη διάρκεια της θητείας τους στα ως άνω
αξιώµατα των Ιδρυµάτων δύνανται να απαλλάσσονται µερικώς ή ολικώς από τα
διδακτικά τους καθήκοντα µε απόφαση του Συµβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι..

Αρθρο: 13
Ηµ/νία: 01.01.2004
Ηµ/νία
Ισχύος: 01.09.1997
Τίτλος
Αρθρου: Αποδοχές µελών ∆.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 55 του ν.
3205/2003 (Α΄ 297/23.12.2003) µε ισχύ της κατάργησης, σύµφωνα µε το
Σχόλια: άρθρο 56 του ιδίου νόµου, από 1.1.2004.
Κείµενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΩΝ ∆.Ε.Π. ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Π. ΤΩΝ Τ.Ε.Ι.
(παραλείπεται ως µη ισχύον).

Αρθρο: 14
Ηµ/νία: 01.09.1997
Ηµ/νία
Ισχύος: 01.09.1997
Περιγραφή
όρου ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ-ΑΜΙΣΘΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
θησαυρού: ΕΠΙ∆ΟΜΑ
Τίτλος
Αρθρου: Αποδοχές µελών ∆.Ε.Π. µερικής απασχόλησης
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΜΕΛΗ Ε.Π.
Λήµµατα: ,ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ,ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Σχόλια: Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρόντος ν. η ισχύς του παρόντος άρθρου

αρχίζει από 1.9.1997. - Σύµφωνα µε την παρ. 9 άρθρου 5 Ν.
2889/2001 (ΦΕΚ Α' 37) σε θέση ∆ιοικητή ή Αναπληρωτή ∆ιοικητή
των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι και να
διορίζονται και δηµόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι δηµοσίων
υπηρεσιών και Ν.Π.∆.∆. ή στελέχη οργανισµών ή τραπεζών ή άλλων
φορέων του δηµόσιου τοµέα, καθώς και µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.I. και
Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., εφαρµοζοµένων των διατάξεων του παρόντος
άρθρου, προκειµένου περί µελών ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.
µερικής απασχόλησης. Προϋπόθεση για να κριθούν οι ανωτέρω
λειτουργοί και υπάλληλοι αποτελεί η έγκρίση του φορέα στον οποίο
υπηρετούν, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει, εάν ο φορέας δεν
απαντήσει αρνητικά εντός δέκα (10) ηµερών από την πρωτοκόλληση
του εγγράφου ερωτήµατος της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας.
Κείµενο Αρθρου
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.

Αρθρο: 15
Ηµ/νία: 01.01.2004
Ηµ/νία
Ισχύος: 01.09.1997
Τίτλος
Αρθρου: "Αποδοχές µελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 3 άρθρου 55 Ν. 3205/2003
(ΦΕΚ Α΄ 297) µε ισχύ της κατάργησης, σύµφωνα µε το άρθρο 56 του
Σχόλια: ιδίου νόµου, από 1.1.2004.
Κείµενο Αρθρου
(Παραλείπεται ως µη ισχύον).

Αρθρο: 16
Ηµ/νία: 01.09.1997
Ηµ/νία Ισχύος: 01.09.1997
Περιγραφή όρου ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ-ΑΜΙΣΘΑ ΜΕΛΗ ΑΜΟΙΒΗθησαυρού: ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠ
Τίτλος Αρθρου: Αποσύνδεση µισθολογίων
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΜΕΛΗ
∆.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Π. ,ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ,ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗ
Λήµµατα: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΩΝ
Σχόλια: Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρόντος ν. η ισχυς του παρόντος

άρθρου αρχίζει από 1.9.1997.
Κείµενο Αρθρου
1. Οι διατάξεις των προηγούµενων άρθρων 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 Α.Ε.Ι. και µέλη Ε.Π. 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.Π. των Α.Ε.Ι. και µελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. παύουν να ισχύουν.

Αρθρο: 17
Ηµ/νία: 01.01.2004
Ηµ/νία
Ισχύος: 01.09.1997
Τίτλος
Αρθρου: Αποδοχές Ερευνητών και Ε.Λ.Ε.
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 55 του ν.
3205/2003 (Α΄ 297/23.12.2003) µε ισχύ της κατάργησης, σύµφωνα µε το
Σχόλια: άρθρο 56 του ιδίου νόµου, από 1.1.2004.
Κείµενο Αρθρου
ΕΝΟΤΗΤΑ Β' ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Ε.Λ.Ε.) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
(παραλείπεται ως µη ισχύον).

Αρθρο: 18
Ηµ/νία: 01.01.2004
Ηµ/νία
Ισχύος: 01.09.1997
Τίτλος Αποδοχές Συµβούλων και Παρέδρων Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και
Αρθρου: Καθηγητών Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 55 του ν.
3205/2003 (Α΄ 297/23.12.2003) µε ισχύ της κατάργησης, σύµφωνα µε το
Σχόλια: άρθρο 56 του ιδίου νόµου, από 1.1.2004.
Κείµενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ (παραλείπεται ως µη ισχύον).

Αρθρο: 19

Ηµ/νία: 01.01.2004
Ηµ/νία
Ισχύος: 01.09.1997
Τίτλος
Αρθρου: Αποδοχές επιστηµονικού ερευνητικού προσωπικού του Κ.Ε.Π.Ε.
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 55 του ν.
3205/2003 (Α΄ 297/23.12.2003) µε ισχύ της κατάργησης, σύµφωνα µε το
Σχόλια: άρθρο 56 του ιδίου νόµου, από 1.1.2004.
Κείµενο Αρθρου
(παραλείπεται ως µη ισχύον).

Αρθρο: 20
Ηµ/νία: 01.01.2004
Ηµ/νία
Ισχύος: 01.09.1997
Τίτλος Αποδοχές καθηγητών Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών και Εθνικής
Αρθρου: Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 55 του ν.
3205/2003 (Α΄ 297/23.12.2003) µε ισχύ της κατάργησης, σύµφωνα µε το
Σχόλια: άρθρο 56 του ιδίου νόµου, από 1.1.2004.
Κείµενο Αρθρου
(παραλείπεται ως µη ισχύον).

Αρθρο: 21
Ηµ/νία: 01.01.2004
Ηµ/νία
Ισχύος: 01.09.1997
Τίτλος
Αρθρου: Ανάλογη Εφαρµογή ∆ιατάξεων του ν. 2470/1997
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 55 του ν.
3205/2003 (Α΄ 297/23.12.2003) µε ισχύ της κατάργησης, σύµφωνα µε το
Σχόλια: άρθρο 56 του ιδίου νόµου, από 1.1.2004.
Κείµενο Αρθρου
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ' ΓΕΝΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ (παραλείπεται ως µη ισχύον).

Αρθρο: 22
Ηµ/νία: 01.09.1997
Ηµ/νία Ισχύος: 01.09.1997
Περιγραφή όρου ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ-ΑΜΙΣΘΑ ΜΕΛΗ ΑΜΟΙΒΗ-

θησαυρού: ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠ
Τίτλος Αρθρου: Πληρωµή διαφορών
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΜΕΛΗ
Λήµµατα: ∆.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Π. ,ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ,ΠΛΗΡΩΜΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρόντος ν. η ισχύς του παρόντος
Σχόλια: άρθρου αρχίζει από 1.9.1997.
Κείµενο Αρθρου
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.

Αρθρο: 23
Ηµ/νία: 23.10.1997
Ηµ/νία
Ισχύος: 23.10.1997
ΕΝΤΑΞΗ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠ ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΠεριγραφή ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ
όρου ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
θησαυρού: ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Τίτλος
Αρθρου: Λοιπές διατάξεις
Λήµµατα: ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κείµενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Λοιπές, µεταβατικές και τελικές 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., 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 θέσεις 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. 2460/1997 (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 Ερευνας (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 το 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 έκτακτους
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 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.Π.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 συνολικά 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.

Αρθρο: 24

Ηµ/νία: 02.03.2001
Ηµ/νία
Ισχύος: 23.10.1997
ΕΚΛΟΓΗ-∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ ΕΝΤΑΞΗ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠ
Περιγραφή ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ-ΑΜΙΣΘΑ ΜΕΛΗ ΑΜΟΙΒΗόρου ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠ Ι∆ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
θησαυρού: ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Τίτλος
Αρθρου: Υποβολή δηλώσεων - Ρύθµιση ειδικών θεµάτων
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΜΕΛΗ ∆.Ε.Π.
ΚΑΙ Ε.Π. ,ΕΝΤΑΞΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Λήµµατα: ,ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ,ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Το εδάφ. στο τέλος της παρ. 6 προστέθηκε µε την παρ. 13 άρθρου 13
Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ Α' 37) του οποίου η ισχύς αρχίζει από 2.3.2001.
Σύµφωνα µε τη παρ. 10 άρθρου 11 Ν.2920/2001 (ΦΕΚ Α 131) ιατροί
και οδοντίατροι, µέλη ∆.E.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 218Α),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
Σχόλια: οργανικής τους θέσης.
Κείµενο Αρθρου
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 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 εκατοστά (30%) των αποδοχών της
δεύτερης θέσης στην οποία 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 Ερευνας (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 τα 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. 1 0 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." 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. Η ισχύς της απόφασης αυτής µπορεί να ανατρέχει στο χρόνο
έναρξης ισχύος του παρόντος.

Αρθρο: 25
Ηµ/νία: 23.10.1997
Ηµ/νία
Ισχύος: 23.10.1997
Τίτλος
Αρθρου: Κατάργηση διατάξεων
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΜΕΛΗ ∆.Ε.Π.
Λήµµατα: ΚΑΙ Ε.Π. ,ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
Κείµενο Αρθρου
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 το µέρος που αντίκειται στις διατάξεις του νόµου αυτού ή κατά το
µέρος που ρυθµίζει θέµατα που διέπονται από αυτόν.

Αρθρο: 26
Ηµ/νία: 28.06.2002
Ηµ/νία
Ισχύος: 23.10.1997
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,ΣΧΟΛΕΣ ,ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Λήµµατα: ,ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ
Σχόλια: - Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την περ. ε του άρθ. 8 του Ν.

3027/2002 (Α 152/28.6.2002).
Κείµενο Αρθρου
(Παραλείπεται ως µη ισχύον)

Αρθρο: 27
Ηµ/νία: 23.10.1997
Ηµ/νία Ισχύος: 23.10.1997
Τίτλος Αρθρου: Εναρξη ισχύος
Λήµµατα: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Ν. 2530/1997
Κείµενο Αρθρου
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως εκτός από τις 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.

