1. Νόμος 2413/96 (ΦΕΚ 124, Α)
Αρθρο 50
"................................................................................................
ιιι. Η χρηματοδότηση των ΑΕΙ και ΤΕΙ για την εκτέλεση έργων, μελετών και
λοιπών

δραστηριοτήτων

που

έχουν

εγκριθεί

στα

πλαίσια

του

επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική
Κατάρτιση" γίνεται μέσω του ειδικού λογαριασμού του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων στους ειδικούς λογαριασμούς αυτών που
έχουν συσταθεί με το π.δ. 432/1981 και την υπουργική απόφαση
Β1/819/1988.
Οι σκοποί των λογαριασμών αυτών επεκτείνονται και στη χρηματοδότηση
των

έργων

και

δραστηριοτήτων

του

ανωτέρω

επιχειρησιακού

προγράμματος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ο τρόπος ο τρόπος διαχείρισης, λειτουργίας
και ελέγχου των ειδικών λογαριασμών των ΑΕΙ και ΤΕΙ ως προς τα
παραπάνω θέματα, καθώς και θέματα έρευνας, κατά τροποποίηση της
υπουργικής απόφασης Β1/819/1988."

2. Νόμος 2188/94 (ΦΕΚ 18, Α)
Αρθρο 2, παρ. 6
"Για το ερευνητικό και επιμορφωτικό πρόγραμμα που μετέχουν εκπαιδευτικοί
των ΤΕΙ εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη της παρ. 16 του άρθρου 28 του Ν.
2083/ 1992".

3. Νόμος 2083/92 (ΦΕΚ 159, Α)
Αρθρο 28 παρ. 16
"Μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία μετέχουν σε ερευνητικό πρόγραμμα ΑΕΙ, ΕΠΙ ή άλλων
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων δικαιούνται να λαμβάνουν από τους
επιμέρους φορείς πρόσθετες αποδοχές ή αποζημίωση ή οποιασδήποτε
μορφής απολαβές οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατά μήνα το
σύνολο των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών τους".

4. Νόμος 2327/95 ( ΦΕΚ 156, Α )
Αρθρο 11, παρ.6
"α) Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2, παρ. 8 του Ν. 2188/94 αύξηση
καταβάλλεται, σύμφωνα με τις διακρίσεις του επόμενου στοιχείου αυτής της
παραγράφου... στα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των ΤΕΙ τα οποία δεν κατέχουν άλλη θέση ούτε απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο ή
ιδιωτικό τομέα, μόνιμα ή πρόσκαιρα..
β) Κατ‘ εξαίρεση, δεν υπάγονται στους περιορισμούς του προηγούμενου
στοιχείου τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται : αα) λόγω συμμετοχής σε
πρόγραμμα που έχει εγκριθεί και διαχειρίζεται η Επιτροπή Εκπαίδευσης και
Ερευνών Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή σε ερευνητικό πρόγραμμα των Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) του οικείου ή άλλου ΤΕΙ...".

5. Νόμος 1514/85 ¨Περι ανάπτυξης επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας¨ .

