
5532 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

ΙV. Λέκτορας    208 ευρώ
γ. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση 

βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, η οποία 
ορίζεται ως εξής:

Ι. Καθηγητής    260 ευρώ
ΙΙ. Αναπληρωτής Καθηγητής  180 ευρώ
ΙΙΙ. Επίκουρος Καθηγητής  120 ευρώ
ΙV. Λέκτορας    115 ευρώ
δ. Ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδι−

δακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσμα−
τικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, 
το οποίο ορίζεται ως εξής:

Ι. Καθηγητής    218 ευρώ
ΙΙ. Αναπληρωτής Καθηγητής  195 ευρώ
ΙΙΙ. Επίκουρος Καθηγητής  170 ευρώ
ΙV. Λέκτορας    111 ευρώ
ε. Έξοδα παράστασης στους Διευθυντές Τομέων και 

στον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων οριζόμενα σε 
εκατόν σαράντα (140) ευρώ.

η. Τα ποσά των περιπτώσεων Ι των στοιχείων β΄, γ΄και 
δ΄ της παραγράφου αυτής προσαυξάνονται κατά σα−
ράντα (40) ευρώ με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών 
υπηρεσίας.»

20. Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 3187/2003 αντικα−
θίσταται από 1.8.012 ως εξής:

«4. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. 
των Α.Σ.Ε.Ι. καθορίζεται ανά βαθμίδα ως γινόμενο του 
εκάστοτε βασικού μισθού του μέλους Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. της 
βαθμίδας του Λέκτορα, επί τους κατωτέρω συντελεστές 
ως εξής:

Βαθμίδα Κλάδος Ι Κλάδος ΙΙ

ΠΕ ΠΕ ΤΕ

Δ 0,93 0,81 0,80

Γ 0,94 0,88 0,84

Β 0,95 0,92 0,88

Α 0,98 0,97 0,92»

21. Ι) Η παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3205/2003, αντικα−
θίσταται από 1.8.2012 ως εξής:

«1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών Εκπαιδευτι−
κού Προσωπικού των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαι−
δευτικών Ιδρυμάτων (Ε.Π. Τ.Ε.Ι.), καθώς και των μελών 
Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), καθορίζεται 
με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Καθηγητή Εφαρ−
μογών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω 
συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη 
μονάδα ευρώ:

α. Καθηγητής     1,37
β. Αναπληρωτής Καθηγητής   1,25
γ. Επίκουρος Καθηγητής   1,13
δ. Καθηγητής Εφαρμογών   1,00
ε. Μέλος Ε.ΔΙ.Π.    1,00
Ο βασικός μηνιαίος μισθός του Καθηγητή Εφαρμογών 

ορίζεται σε εννιακόσια εξήντα ευρώ (960 €).»
ΙΙ) Οι περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παραγράφου 

2 και η παράγραφος 3 του άρθρου 37 του ν. 3205/2003 
αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:

«2.β. Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής 
απασχόλησης εντός των Τ.Ε.Ι., οριζόμενο, ως ακολούθως:

i. Καθηγητής:     383 €
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής:   350 €

iii. Επίκουρος Καθηγητής:   285 €
iv. Καθηγητής Εφαρμογών:   200 €
v. Μέλος Ε.ΔΙ.Π.:    86 €
Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους 

και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.
γ. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση 

βιβλιοθήκης, και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη 
ως ακολούθως:

i. Καθηγητής     218 €
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής   180 €
iii. Επίκουρος Καθηγητής   125 €
iv. Καθηγητής Εφαρμογών   110 €
v. Μέλος Ε.ΔI.Π.    66 €
δ. Ερευνητικό επίδομα τεχνολογικής έρευνας, οριζό−

μενο, ως ακολούθως:
αα. Για τους κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους 

σπουδών:
i. Καθηγητής:     205 €
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής:   185 €
iii. Επίκουρος Καθηγητής:   165 €
iv. Καθηγητής Εφαρμογών:   115 €
ββ. Για τους μη κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους 

σπουδών:
i. Καθηγητής:     135 €
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής:   120 €
iii. Επίκουρος Καθηγητής:   105 €
iv. Καθηγητής Εφαρμογών:    70 €
στ. Έξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αντιπροέ−

δρους, Διευθυντές Σχολών και Προϊσταμένους Τμήματος 
οριζόμενα, κατά μήνα, ως ακολούθως:

i. Πρόεδρος     250 €
ii. Αντιπρόεδρος   210 €
iii. Διευθυντής Σχολής    210 €
iv. Προϊστάμενος Τμήματος και
Διευθυντής Κέντρου Ξένων
Γλωσσών και Φυσικής Aγωγής   100 €
3. Τα ποσά των περιπτώσεων i των στοιχείων β΄, γ΄ 

και δ΄ της παραγράφου αυτής προσαυξάνονται κατά 
πενήντα ευρώ (50 €) με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε 
ετών υπηρεσίας.

Τα ποσά των περιπτώσεων ii των στοιχείων β΄, γ΄ και δ΄ 
ββ. της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού προσαυξάνο−
νται κατά τριάντα πέντε ευρώ (35 €) με τη συμπλήρωση 
25 ετών υπηρεσίας, για όσους κατέχουν προσωποπαγή 
θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.

Την ανωτέρω προσαύξηση δικαιούνται, μετά τη 
συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας, και όσοι κατέχουν 
προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή και δεν 
διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα σπουδών, αλλά μόνο 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.»

22. Ι) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 38 του 
ν. 3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012, ως εξής:

«1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των Ερευνητών που 
υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα και ανεξάρτη−
τα Ερευνητικά Ινστιτούτα, τα οποία διέπονται από τις 
διατάξεις του ν. 1514/1985 (Α΄ 13), καθώς και σε κέντρα 
έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών καθορίζεται με βάση το 
βασικό μισθό της βαθμίδας του Ερευνητή Δ΄, ο οποίος 
πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και 
στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

α. Ερευνητής Α΄   1,37
β. Ερευνητής Β΄   1,25
γ. Ερευνητής Γ΄   1,08
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