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.

_____________________________________________________________________

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΕΝΟΤΗΤΑ Α'
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
ΜΕΛΩΝ ∆.Ε.Π. ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Π. ΤΩΝ Τ.Ε.Ι.
Αρθρο 1
Εργο των µελών ∆.Ε.Π.
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.Γ. έχουν την υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό,
ερευνητικό - επιστηµονικό και διοικητικό έργο.
α. Το διδακτικά 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 ή εφαρµοσµένη έρευνα.
- Καθοδήγηση διπλωµατικών εργασιών, µεταπτυχιακών διπλωµάτων
ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών.
Συµµετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεµινάρια

γ. Το διοικητικό έργο περιλαµβάνει κυρίως.
- Συµµετοχή όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. (Γ.Σ. στα 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
Μέλη ∆.Ε.Π. πλήρους και µερικής απασχόλησης
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 καί 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, 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 δίδακτικά, ερευνητικό επιστηµονικό και διοικητικό έργο.
"Μπορούν µόνο (σύµφωνα και µε τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 και 50 παρ.
1 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 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):"
*** Οι λέξεις "∆ύνανται µόνον" αντικαταστάθηκαν µε το " " εντός ως άνω
εδάφιο µε την παρ.6 άρθρ. 3 Ν.3255/2004,ΦΕΚ Α 138/22.7.2004.
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,
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 19 παρ.3 Π∆ 77/2000,ΦΕΚ Α 65/10.3.2000
" Η παροχή ερευνητικών υπηρεσιών προςτο 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 υπερωιακή 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
Ν.2817/2000.
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."
"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".
***Η περ.ι' αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 9 του Ν.
2909/2001 (Α 90)
*** Η τελευταία φράση της περ. ι' προστέθηκε µε την παρ.6 άρθρ. 3
Ν.3255/2004,ΦΕΚ Α 138/22.7.2004.
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
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.
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..
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 τσυς 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 καί 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 άριο, 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 στιην 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 πσοοστό που περιέρχεται στο οικείο Α.Ε.Ι. από τις αµοιβές των
µελών ∆.Ε.Π. πλήρους αποσχόλησης, 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 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 Ερευνας και Τεχνολογίας
ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά
Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή τη συνεποπτεία του Υπουργείου Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε δέκα τοις εκατό (10%) ανά αµοιβή από την
άσκηση κάθε είδους έργου και σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ανά αµοιβή
από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος για τα µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.
και για τα µέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. πλήρους απασχόλησης.
β) Η διαφορά που προκύπτει από τα ήδη καταβληθέντα ποσά των ως άνω
µελών στο οικείο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., βάσει των ποσοστών του ν. 2530/1997,
συµψηφίζεται µε τα ποσό που καταβάλλονται, βάσει των διατάξεων του
προηγούµενου εδαφίου.
γ) Τα ποσοστά του εδαφίου α' του παρόντος υπολογίζονται επί των
ακαθάριστων αµοιβών των µελών ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και των µελών Ε.Π. των
Τ.Ε.Ι. πλήρους απασχόλησης, αντίστοιχα. Ειδικώς, το ποσοστό από την
άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος των ως άνω µελών που περιέρχεται στο
οικείο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. υπολογίζεται επί των ακαθάριστων αµοιβών τους,
αφαιρουµένων επί του ποσού της αµοιβής τους των δαπανών που
προορίζονται για την προµήθεια αναλώσιµων υλικών για λογαριασµό των
πελαιών τους, µη υπολογιζοµένων των δαπανών για τη λειτουργία του
γραφείου τους."
***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).
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 αποσχόλησης 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.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 εργαστήρια και κλινικές.
"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.
_____________________________________________________________________

Αρθρο 3
∆ιαδικασία ένταξης
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 απασχόλησή τους
σύµφωνα µε τα ορισµένα 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 Θρησκευάότων και στο Υπουργείο Οικονοµικών. Η Σύγκλητος του οίκείου
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 το
µέλη ∆.Ε.Π..
Η ως άνω δήλωση ανακλήσεως εγκρίνεται ή όχι από τη Γενική Συνέλευση
του Τµήµατος του οικείου Α.Ε.Ι..
4. Για το 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
Ελεγχος
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, εξόµηνης και πέραν, παύσης έως και την οριστική παύση του
πειθαρχικώς διωχθέντος.
4. Η παράλειψη έγερσης πειθαρχικής δίωξης από το αρµόδια όργανα του
οικείου Α.Ε.Ι. αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα.
5. Η παράνοµη, κατά τα ανωτέρω, καταβολη αποδοχών αε µέλος ∆.Ε.Γ.
συνεπάγεται την αναζήτησή τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από τις
αρµόδιες υπηρεσίες του οικείου Α.Ε.Ι. και του Υπουργείου Οικονοµικών.
_____________________________________________________________________

Αρθρο 5
Αναστολή
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".
***το εδάφιο β΄της παρούσας παραγράφου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ως άνω εντός " ¨" µε
το άρθρο 13 παρ.4 περίπτωση α) του Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ Α΄151/6.8.2004).
("γ. Ο Συνήγορος του Πολίτη και οι Βοηθοί Συνήγοροι".
Για το Συνήγορο του Πολίτη και τους Βοηθούς Συνηγόρους εφαρµόζονται
οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 5 του ν. 2530/1997).
*** Η περ. γ' είχε προστεθεί µε την παρ.8 άρθρ.8 Ν.2623/98 Α 139,
η οποία στην συνέχεια ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε την παρ.4 άρθρ.2 Ν.3094/2003,όπως
αυτή συµπληρώθηκε µε την παρ.3 άρθρ.12 Ν.3242/2004,ΦΕΚ Α 102/24.5.2004.
2. Μέλη ∆.Ε.Π. που κατέχουν θέσεις των εδαφίων α' και β' της ως άνω
παραγράφου δύνανται κοτόπιν 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 εκπαιδευτίκής 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."
*** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.16 άρθρ.3 Ν.3027/2002,
ΦΕΚ Α 152/28.6.2002.
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 αύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 56 του Συντάγµατος. Οι ως άνω δεν αµείβονται από την
πανεπιστηµιακή τους θέση.
_____________________________________________________________________

Αρθρο 6
Ασυµβίβαστο
1. Στα µέλη ∆.Ε.Π. απαγορεύεται:
α. Να απασχολούνται ως σύµβουλοι ή µε διοικητικά 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".
*** Η εντός " " φράση προστέθηκε µε την παρ.9 άρθρ.8 Ν.2623/98 Α 139.
"Να κατέχουν άλλη πλην του διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. ή της θέσης
δικαστικού λειτουργού 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.
*** Το πρώτο εδάφιο του εδαφ.δ'αντικαταστάθηκε ως άνω
µε την παρ.1 άρθρ.3 Ν.2993/2002,ΦΕΚ Α 58/26.3.2002.
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 παραπέµπτει 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 τα 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 απαλλάσονται µερικώς ή ολικώς
από τα διδακτικά τους καθήκοντα µε απόφαση της Συγκλήτου του οικείου
Α.Ε.Ι..
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.3 άρθρ.3 Ν.2993/2002 ορίζεται ότι:
" Οι Πρόεδροι του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου
εξακολουθούν να µετέχουν στο διοικητικό συµβούλιο του Ελληνικού
Ινστιτούτου ∆ιεθνούς και Αλλοδαπού ∆ικαίου, κατ' εφαρµογή του άρθρου 4
του α.ν. 1712/1939".
_____________________________________________________________________

Αρθρο 7
Εργο των µελών Ε.Π.
1. Τα µέλη Ε.Π. των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιρυµάτων 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 - επιστιηµονικό 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.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την περ β' παρ.2 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.,
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.
_____________________________________________________________________

Αρθρα 8
Μέλη Ε.Π. πλήρους και µερικής απασχόλησης
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 ασυµβιβόστου.
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 ή 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 έργο.
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 περ. ζ' αντικαταστάθηκε ως 'ανω µε την παρ.29 άρθρ.13 Ν.3149/2003,
ΦΕΚ Α 141/10.6.2003.
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 έµµισ8α 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 συνολικό 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..
β. Τα µέλη Ε.Π. που κατέχουν αντίστοιχες θέσεις µε εκείνες του
εδαφίου β' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 είναι υποχρεωτικώς µερικής
απασχόλησης εκτός εάν επιθυµούν την αναστολή της ιδιότητας του µέλους
Ε.Π.
(γ. Τα µέλη Ε.Γ. µερικής απασχόλησης υποχρεούνται να διδάσκουν το
προβλεπόµενο ωράριο της βαθµίδας που ανήκουν, σύµφωνα µε την περίπτωση
Β' του άρθρου 20 του ν. 1404/1983, όπως ισχύει).
*** Το στοιχείο γ' και η παρ.7 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ µε το άρθρο 7
Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. Ισχύς από 1ης Ιανουαρίου 2002.
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.~.,
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.Γ.
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 ΕΠΓ. υπολογίζονται ισοµερώς.
7. Αποκλίσεις από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας, άπως προσδιορίζεται
από το εδάφιο β' της παραγράφου 2 και από το εδάφιο γ' της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου επιτρέπονται, µετά από αίτηση του µέλους Ε.Π. και
εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος µε αιτιολογηµένες αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης 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 στην περίπτωση που τα µέλη Ε.Π. συµµετέχουν στα όργανα διοίκησης
των Τ.Ε.Ι. (Υπεύθυνος οµάδας Μαθηµάτων, Προϊστάµενος Τµήµατος,
∆ιευθυντής Σχολής) και σε επιτροπές που έχουν συσταθεί µε απόφαση της
Γ.Σ. του οικείου Τµήµατος. Η µείωση αυτή δεν είναι δυνατόν να
υπερβαίνει το ήµισυ των καθορισθέντων ορίων µε το εδάφιο β' της
παραγράφου 2 και µε το εδάφιο 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 το εδάφιο γ'
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται µόνο µε ειδική
διάταξη του εσωτερικού κανονισµού που θεσπίζεται µετά από αιτιολογηµένη
απόφαοη του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι., 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 το εδάφιο 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
τον Προϊστάµενο Τµήµατος ή τον ∆ιευθυντή Σχολής.
*** Το στοιχείο γ' και η παρ.7 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ µε το άρθρο 7
Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001. Ισχύς από 1ης Ιανουαρίου 2002.
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 το
ως άνω ποσοστά.
***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).
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. Κά8ε 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.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. των Τ.Ε.Ι. µερικής απασχόλησης δεν µπορούν να

εκλέγονται Προϊστάµενοι Τµήµατος, ∆ιευθυντές Σχολών, Πρόεδροι και
Αντιπρόεδροι.
*** 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.,
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.
_____________________________________________________________________

Αρθρο 9
∆ιαδικασία ένταξης
1. Τον Απρίλιο κάθε έτους όλα τα µέλη Ε.Π. καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση
στην Υπηρεσία ∆ιδακτικού Προσωπικού και στην Υπηρεσία ∆ιοικητικών
Υποθέσεων ταυ 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
το 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 Υπσυργείο 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 πρακτικό 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 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 Τ.Ε.Ι..
4. Για τα µέλη Ε.Π. µερικής απασχόλησης που κατέχουν δεύτερη έµµισθη
θέση στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα απαιτείται σχετική άδεια του
Συµβουλίου Τ.Ε.Ι.. µετά από γνώµη της Γ.Σ. του Τµήµατος στο οποίο
ανήκουν.

*** 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.,
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.
_____________________________________________________________________

Αρθρο 10
Ελεγχος
1. Η παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα.
Κατά τα λοιπά εφαρµάζονται 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.
"Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 ισχύει αναλόγως προκειµένου περί µελών
Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που κατέχουν τακτική θέση."
*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την περ.Ζ'άρθρ.4
Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001.
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 το 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.
*** 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.,
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.
_____________________________________________________________________

Αρθρο 11
Αναστολή
1. Οι κατηγορίες όσων τελούν σε αναστολή της ιδιότητός 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. Μελη Ε.Π. που κατέχουν θέσεις των εδαφίων α' και β' της παραγράφου
1 του άρθρου 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 λοιπά 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."
*** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την περ.Ζ'άρθρ.4
Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001.
*** 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.,
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.
_____________________________________________________________________

Αρθρο 12
Ασυµβίβαστα
1. Στα µέλη Ε.Π. απαγορεύεται:
α. Να απασχολούνται ως σύµβουλοι ή µε διοικητικό ή διδακτικό έργο ή
να συµµετέχουν µε οποιαδήποτε σχέση καί 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 απόφασή του εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών
απά 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.
"Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 ισχύει αναλόγως προκειµένου περί µελών
Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που κατέχουν τακτική θέση."
*** Το ανω εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την περ.Ζ'άρθρ.4
Ν.2916/2001,ΦΕΚ Α 114/11.6.2001.
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 απαλλάσονται µερικώς ή ολικώς από τα
διδακτικό τους καθήκοντα µε απόφαση του Συµβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι.
*** 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.,
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.
_____________________________________________________________________
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΩΝ ∆.Ε.Π. ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
ΚΑΙ Ε.Π. ΤΩΝ Τ.Ε.Ι.
Αρθρο 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)".

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

1,30

γ. Επίκουρος Καθηγητής
δ. Λέκτορας

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.
γ. Επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστηµιακής
απασχόλησης εντός των Πανεπιστηµίων, οριζόµενο ως εξής:
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. 'Εξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, Κοσµήτορες και
Προέδρους Τµηµάτων, οριζόµενα ως εξής:

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.
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 επιδοµότων 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.
_____________________________________________________________________
Αρθρο 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
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"

