Proslipsis.gr
Employ and Education
______________________________________________________________________________________________________

Προεδρικό ∆ιάταγµα 147/2009

sis
.g
r

Προϋποθέσεις και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών
και µετάταξης των µελών του Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.∆Ι.Π)
των ιδρυµάτων του πανεπιστηµιακού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ A’ αρ.189/29 Σεπτεµβρίου 2009)

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 147/2009
Προϋποθέσεις και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων,
χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών και µετάταξης των µελών
του Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.∆Ι.Π) των ιδρυµάτων του πανεπιστηµιακού τοµέα της
ανώτατης εκπαίδευσης

του εργαστηριακού / εφαρµοσµένου διδακτικού έργου
όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.
1268/1982, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
β) τα τυπικά προσόντα που σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις απαιτούνται για την κατάληψη της προκη−
ρυσσόµενης θέσης, τα δικαιολογητικά που απαιτείται
να υποβληθούν από τους υποψηφίους, η αποκλειστική
προθεσµία της επόµενης παραγράφου για την υποβολή
των σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, ο τρόπος
και η διαδικασία πλήρωσης της θέσης και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια που κρίνεται απαραίτητη για την πλήρη
ενηµέρωση των υποψηφίων.
3. Οι αιτήσεις και τα σχετικά νόµιµα δικαιολογητικά
υποβάλλονται στη γραµµατεία της αρµόδιας ακαδηµα−
ϊκής µονάδας από τους ενδιαφερόµενους µέσα σε απο−
κλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα
της τελευταίας δηµοσίευσης στον ηµερήσιο τύπο.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρηµένα επίσηµα
από τις κατά νόµο αρµόδιες αρχές. Τα ξενόγλωσσα
δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµες
µεταφράσεις και επιπλέον οι τίτλοι σπουδών του εξω−
τερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση
του κατά νόµο αρµόδιου οργάνου µε την οποία αναγνω−
ρίζονται ως ισότιµοι και αντίστοιχοι προς τους απονε−
µόµενους από τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθµηση, να
είναι τοποθετηµένα µέσα σε ειδικό φάκελο και να συνο−
δεύονται από πλήρες βιογραφικό σηµείωµα, συνοπτική
ανάλυση των προσόντων των ενδιαφερόµενων καθώς
και από το τυχόν επιστηµονικό και συγγραφικό έργο
ή δηµοσιεύσεις.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι ενδιαφερόµενοι
πρέπει να προσκοµίσουν και τα σχετικά αντίτυπα ή
φύλλα δηµοσίευσης.
Συµπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης
µετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων
υποψηφιότητας, επιτρέπεται µόνο αν πρόκειται για δια−
σαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συµπληρωµατικά
από την οικεία εισηγητική επιτροπή και αφορούν σε
δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα.
4. Εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η γραµ−
µατεία της αρµόδιας ακαδηµαϊκής µονάδας στην οποία
υποβλήθηκαν οι αιτήσεις, καταγράφει σε σχετικό πίνακα
κατά αλφαβητική σειρά, τα ονοµατεπώνυµα των υπο−
ψηφίων, και τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά τους
όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές αιτήσεις και
δικαιολογητικά των υποψηφίων και τον διαβιβάζει µαζί
µε τον φάκελο κάθε υποψηφίου στην εισηγητική επι−
τροπή του άρθρου 2 του παρόντος.

lip

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις;
α) Των παρ. 7 του άρθρου 21 και 1 του άρθρου 50 του
ν. 1268/1982 «Για τη δοµή και λειτουργία των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 87),
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποι−
ήθηκε µε το άρθρο πρώτο του του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),
γ) Της υπ’ αριθµ ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων «Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυ−
πουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» (Β΄68).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού.
3 Την υπ’ αριθµ. 179/2009 γνωµοδότηση του Συµβου−
λίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υφυπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Ε.Ε.∆Ι.Π.
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Άρθρο 1
Προκήρυξη - ∆ικαιολογητικά
1. Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος ή η Γενική Συνέ−
λευση της Σχολής ή η Σύγκλητος του οικείου ιδρύµατος,
ανάλογα µε τη µονάδα στην οποία σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 1268/1982,
όπως ισχύουν κάθε φορά, ανήκει κάθε θέση Ειδικού
και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.∆Ι.Π.)
αποφασίζει σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 2 και
4 του άρθρου 21 του ν. 1268/1982 όπως αυτές ισχύουν,
την προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης.
2. Στην ανωτέρω προκήρυξη η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και τουλάχιστο δύο
φορές σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών, της
Θεσσαλονίκης και των άλλων πόλεων όπου εδρεύουν
τα ιδρύµατα του πανεπιστηµιακού τοµέα της ανώτατης
εκπαίδευσης της χώρας, εφόσον κυκλοφορούν, καθο−
ρίζονται:
α) ο κλάδος (I ή II), η εισαγωγική κατά κατηγορία
βαθµίδα (ΠΕ,ΤΕ) και η ακαδηµαϊκή µονάδα στην οποία
ανήκει η προκηρυσσόµενη θέση, καθώς και
αα) εφόσον πρόκειται για θέση κλάδου I η ειδικότη−
τά της που συνίσταται στη θεωρητική ή εφαρµοσµένη
διδασκαλία: i) ορισµένης ξένης γλώσσας ή της ελληνι−
κής γλώσσας διδασκόµενης ως ξένης, ii) του σχεδίου ή
των καλών τεχνών ή των εφαρµοσµένων τεχνών ή της
µουσικής ή του θεάτρου ή του χορού ή της ρυθµικής
αγωγής ή της φυσικής αγωγής ή άλλου συγκεκριµένου
αντικειµένου όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 21
του ν. 1268/1982 όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, και
ββ) εφόσον πρόκειται για θέση του Κλάδου II, το πεδίο

Άρθρο 2
Εισηγητική Επιτροπή
1. Εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην παρ. 4
του προηγούµενου άρθρου, συγκροτείται µε απόφαση
του αρµοδίου συλλογικού οργάνου, ανάλογα µε την
ακαδηµαϊκή µονάδα που προκήρυξε τη θέση, τριµελής
εισηγητική επιτροπή η οποία αποτελείται: α) από το
∆ιευθυντή του Τοµέα ή τον Πρόεδρο του Τµήµατος,
εφόσον δεν υπάρχουν Τοµείς ή τον Κοσµήτορα, ή τον
Πρύτανη β) από ένα µέλος ∆ΕΠ του ιδίου ή σγγενέστε−
ρου γνωστικού αντικειµένου µε αυτό της προκηρυχθεί−
σας θέσης, και γ) από ένα µέλος Ε.Ε.∆Ι.Π το οποίο ανήκει
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στο οικείο Τµήµα ή Σχολή ή Εκπαιδευτικό ίδρυµα και
είναι του ιδίου κλάδου και του ιδίου ή συγγενέστερου
γνωστικού αντικειµένου µε αυτό της προκηρυχθείσας
θέσης. Αν δεν υπηρετεί µέλος Ε.Ε.∆Ι.Π στο ίδρυµα τότε
η επιτροπή συµπληρώνεται από µέλος Ε.Ε.∆Ι.Π άλλου
ιδρύµατος, µε ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείµενο µε
αυτό της προκηρυχθείσας θέσης.
Στην περίπτωση αυτή ο ορισµός του εκπροσώπου του
Ε.Ε.∆Ι.Π γίνεται εντός δέκα (10) ηµερών από την υπο−
βολή του σχετικού αιτήµατος στο οικείο εκπαιδευτικό
ίδρυµα, µε υπόδειξη της ακαδηµαϊκής µονάδας στην
οποία ανήκει και πάντως όχι αργότερα από την προ−
θεσµία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του
προηγούµενου άρθρου.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να ορισθεί ή δεν
ορισθεί εντός διαστήµατος σαράντα ηµερών ο εκπρόσωπος
του Ε.Ε.∆Ι.Π, τότε στη συγκρότηση της επιτροπής µετέχει
αντ’ αυτού, και τρίτο µέλος ∆ΕΠ κατά τον τρόπο που ορί−
ζεται ανωτέρω και µόνο εφόσον ανήκει στο ίδιο ή συγγενέ−
στερο αντικείµενο µε αυτό της προκηρυχθείσας θέσης.
2. Η ανωτέρω εισηγητική επιτροπή µέσα σε αποκλει−
στική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη της
προθεσµίας της παρ. 4 του προηγούµενου άρθρου,
υποβάλλει στο αντίστοιχο συλλογικό όργανο γραπτή
εισηγητική έκθεση στην οποία περιλαµβάνονται:
α) πίνακας των υποψηφίων µε αλφαβητική σειρά στον
οποίο καταγράφονται τα τυπικά τους προσόντα, β) ανα−
λυτική παρουσίαση και αξιολόγηση των υποψηφίων µε
βάση την ουσιαστική κρίση της επιτροπής για το βαθµό
ανταπόκρισής τους στα κατά νόµο απαιτούµενα προσό−
ντα και, γ) αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων.
Η ανωτέρω εισηγητική έκθεση επιδίδεται και στους
υποψηφίους δια της οικείας γραµµατείας, εντός της
προθεσµίας που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο.
Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν σχετικό υπόµνηµα
προς το αρµόδιο όργανο που προκήρυξε τη θέση αυτή,
εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποί−
ησής της.
Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσµίες για την υποβο−
λή τόσο της γραπτής εισηγητικής έκθεσης της ανωτέ−
ρω επιτροπής όσο και των σχετικών υποµνηµάτων των
υποψηφίων, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτά.
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σιαστική αξιολόγηση των υποψηφίων, λαµβάνει υπόψη
του όλα τα στοιχεία των φακέλων τους, τη γραπτή ει−
σηγητική έκθεση της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής,
καθώς και τα υποµνήµατα που τυχόν υποβλήθηκαν προς
αυτήν από τους υποψηφίους. ∆ιαπιστώνει ποιοι από αυ−
τούς έχουν τα τυπικά προσόντα και προϋποθέσεις που
προβλέπονται για την προκηρυχθείσα θέση, αποκλείει
από την κρίση όσους δεν κατέχουν τα ανωτέρω τυπικά
προσόντα και στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολογική
κρίση όλων των λοιπών υποψηφίων.
Με απόφαση του ιδίου οργάνου, είναι δυνατή η πρό−
σκληση των υποψηφίων στη συνεδρίαση, προκειµένου
να αναπτύξουν προφορικά τις σχετικές απόψεις τους
και να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις των µελών
του οργάνου. Οι υποψήφιοι σε κάθε περίπτωση αποχω−
ρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης.
3. α. Για την επιλογή ενός υποψηφίου απαιτείται η
απόλυτη υπέρ αυτού πλειοψηφία των παρόντων µελών
του συνεδριάζοντος οργάνου.
β. Στην περίπτωση που κανείς από τους υποψηφίους δεν
συγκέντρωσε απόλυτη πλειοψηφία, τότε επαναλαµβάνεται
η ψηφοφορία για την επιλογή ενός εκ των δύο υποψηφίων
που πλειοψήφισαν κατά την προηγούµενη ψηφοφορία.
γ. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος
του προεδρεύοντος του οικείου οργάνου.
δ. Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν προσµετρώνται
στο αποτέλεσµα της ψηφοφορίας. Όσοι έδωσαν λευκή
ψήφο ή απείχαν σε µία ψηφοφορία δεν υπολογίζονται
στον αριθµό των παρόντων, χωρίς αυτό να έχει καµία
επίπτωση σε θέµατα απαρτίας.
4. Οι εργασίες του αρµόδιου για την επιλογή οργάνου,
ολοκληρώνονται µε τη σύνταξη σχετικού πρακτικού το
οποίο υποβάλλεται στον Πρύτανη του οικείου Πανε−
πιστηµίου εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10)
ηµερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης.
5. Ο υποψήφιος που τελικά επιλέγεται για την προκη−
ρυχθείσα θέση, διορίζεται µε σχετική πράξη του οικείου
Πρύτανη που εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας
ενός µηνός από την κοινοποίηση του σχετικού πρακτικού
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις
Τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για την πλήρωση
θέσεων Ε.Ε.∆Ι.Π, καθορίζονται στην παρ. 4 περ. β και γ
του άρθρου 21 του ν. 1268/1982 όπως έχουν τροποποι−
ηθεί και ισχύουν.

Άρθρο 3
∆ιαδικασία Επιλογής
1. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα πέντε (15)
ηµερών από την υποβολή της γραπτής εισηγητικής έκ−
θεσης της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής ή µετά την
άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσµίας της παρ.
2 του προηγούµενου άρθρου, συνέρχεται το αρµόδιο
συλλογικό όργανο για να αποφασίσει για την πλήρωση
της θέσης, το οποίο ανάλογα µε τη µονάδα που προκή−
ρυξε τη θέση είναι η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος ή
της Σχολής ή η Σύγκλητος του ιδρύµατος, ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του
Τµήµατος ή της Σχολής ή του Πρύτανη αντίστοιχα.
Στο όργανο αυτό συµµετέχουν όλα τα µέλη ∆.Ε.Π.
και όλα τα µόνιµα µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π. του οργάνου, καθώς
και τρία µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π. του ιδίου κλάδου και του ιδίου
ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειµένου µε αυτό της
προκηρυχθείσας θέσης και τα οποία υπηρετούν στη
µονάδα αυτή. Τα τρία αυτά µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π στα οποία
συµπεριλαµβάνεται και το µέλος που συµµετείχε στην
εισηγητική επιτροπή, ορίζονται µε απόφαση του αρµο−
δίου οργάνου. Αν στην ακαδηµαϊκή µονάδα υπηρετούν
λιγότερα από τρία µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π, ο αριθµός των µελών
Ε.Ε.∆Ι.Π. του αρµόδιου για την πλήρωση της θέσης συλ−
λογικού οργάνου, συµπληρώνεται µε µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π των
ιδίου κλάδου και του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού
αντικειµένου µε αυτό της προκηρυχθείσας θέσης, από
άλλη ακαδηµαϊκή µονάδα του ιδρύµατος.
2. Το αρµόδιο όργανο, προκειµένου να προβεί σε ου−
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Άρθρο 5
Επαναπροκήρυξη πλήρωσης της θέσης
1. Επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσης σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 1 του παρόντος είναι δυνατή
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Αν δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις µετά από σχετική
προκήρυξη.
β. Αν αιτιολογηµένα κηρύχθηκε άγονη η διαδικασία
επιλογής υποψηφίου για την κάλυψη της προκηρυχθεί−
σας θέσης.
γ. Αν ο υποψήφιος που επιλέχθηκε, µετά το διορισµό του
δεν ανέλαβε υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο ή υπέβαλε
στο οικείο ίδρυµα δήλωση του ν. 1599/1986 περί µη αποδο−
χής του διορισµού του στη θέση για την οποία επελέγη.
2. Η ως άνω επαναπροκήρυξη γίνεται εντός αποκλει−
στικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από τον χρόνο κατά
τον οποίο διαπιστώνεται η συνδροµή µιας εκ των προϋ−
ποθέσεων α, β και γ της προηγούµενης παραγράφου και
εφόσον σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, διατηρείται η
σχετική πίστωση, είναι δε δυνατή η επαναπροκήρυξη της
θέσης και σε διαφορετικό κλάδο ( I η II) και Κατηγορία (ΠΕ
ή ΤΕ) Ε.Ε.∆Ι.Π. και σε διαφορετικό διδακτικό έργο, εφόσον
πρόκειται για τον κλάδο I ή εργαστηριακό /εφαρµοσµένο
διδακτικό έργο εφόσον πρόκειται για τον κλάδο II.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ Ε.Ε.∆Ι.Π.
Άρθρο 6
Χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών
1. Στα µέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.∆Ι.Π) µπορεί να χορηγούνται οι κατω−
τέρω αναφερόµενες εκπαιδευτικές άδειες ύστερα από
αιτιολογηµένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Τµήµατος ή της Σχολής ή µε απόφαση της Συγκλήτου
του οικείου ιδρύµατος, ανάλογα µε την ακαδηµαϊκή µο−
νάδα στην οποία υπηρετούν, και µε πράξη του οικείου
Προέδρου Τµήµατος ή Κοσµήτορα Σχολής ή Πρύτανη.
α. Σε κάθε µη µόνιµο µέλος Ε.Ε.∆Ι.Π, κατά τη διάρκεια
της θητείας του στη ∆ βαθµίδα και µετά τη συµπλή−
ρωση δεκαοκτώ µηνών υπηρεσίας ως µέλος Ε.Ε.∆Ι.Π,
χορηγείται εκπαιδευτική άδεια έως έξι (6) µήνες για
εµπλουτισµό των γνώσεών του και εξειδίκευση σε αντι−
κείµενα της θέσης που κατέχει.
β.i. Σε κάθε µόνιµο µέλος Ε.Ε.∆Ι.Π, χορηγείται εκ−
παιδευτική άδεια είτε για τη φοίτησή του σε κύκλους
σπουδών, οι οποίοι είναι συγγενείς και συναφείς µε το
ειδικό διδακτικό έργο ή το εργαστηριακό /εφαρµοσµένο
διδακτικό έργο που επιτελεί και οι οποίοι οδηγούν στην
απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή διδακτο−
ρικού διπλώµατος σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,
είτε για τη συµµετοχή του σε εκπαιδευτικό ή ερευνητικό
έργο άλλων ΑΕΙ ή σε εκπαιδευτικό ή ερευνητικό έργο
επιστηµονικού ή ερευνητικού φορέα του εσωτερικού ή
του εξωτερικού.
ii. H διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας ανέρχεται σε
τόσα έτη όσα τα έτη της διάρκειας του συγκεκριµένου
κύκλου σπουδών και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να
υπερβαίνει τα τρία (3) έτη εφόσον πρόκειται για µε−
ταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης και τα τέσσερα (4) έτη
εφόσον πρόκειται για διδακτορικό δίπλωµα, ή τα δύο (2)
έτη εφόσον πρόκειται για συµµετοχή σε εκπαιδευτικό
ή ερευνητικό έργο άλλου Α.Ε.Ι. ή φορέα, Η διάρκεια της
εκπαιδευτικής άδειας δεν µπορεί να ξεπερνά τα πέντε (5)
συνολικά έτη, ακόµη και στις περιπτώσεις πραγµατοποί−
ησης σπουδών για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου
ειδίκευσης και στη συνέχεια διδακτορικού διπλώµατος,
ή σπουδών για την απόκτηση ενός εκ των ανωτέρω
τίτλων και στη συνέχεια συµµετοχής σε εκπαιδευτικό ή
ερευνητικό έργο άλλου ΑΕΙ ή φορέα ή στις περιπτώσεις
που συντρέχουν σωρευτικά όλα τα προαναφερόµενα.
iii. Αν το µέλος Ε.Ε.∆Ι.Π έχει λάβει υποτροφία από το
Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών ή άλλο ίδρυµα ή Οργανισµό
ή άλλο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή διεθνή
φορέα για φοίτηση και απόκτηση ενός εκ των προαναφερό−
µενων τίτλων σπουδών, η χορήγηση της αντίστοιχης άδειας
είναι υποχρεωτική, έστω και αν γίνεται υπέρβαση του πο−
σοστού του εδ. α της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.
γ. Εκπαιδευτική άδεια διάρκειας ενός µηνός χορηγείται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 11 του ν.
2083/1992, για επιµορφωτικούς ή επιστηµονικούς λόγους,
όπως η παρακολούθηση ταχύρυθµων προγραµµάτων
επιµόρφωσης, η συµµετοχή σε σεµινάρια, συνέδρια, συν−
διασκέψεις, ηµερίδες, εκπαιδευτικές ανταλλαγές, διαπα−
νεπιστηµιακές ανταλλαγές και κάθε είδους συναντήσεις
επιστηµονικού χαρακτήρα ή άλλη δραστηριότητα στο
εσωτερικό ή στο εξωτερικό και εφόσον η συµµετοχή του
δεν παρακωλύει την εκπαιδευτική διαδικασία.
δ. Εκπαιδευτική άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις χο−
ρηγείται, εφόσον είναι σπουδαστής ή προπτυχιακός ή
µεταπτυχιακός φοιτητής. Η ανωτέρω άδεια δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες κατ΄ έτος και
χορηγείται είτε συνεχώς είτε τµηµατικά κατά την εξετα−
στική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόµενος και µόνο για
όσο χρόνο διαρκεί το συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών
και µέχρι δύο το πολύ εξάµηνα µετά τη λήξη του.
2. Για τη χορήγηση των εκπαιδευτικών αδειών του
παρόντος άρθρου, είναι απαραίτητη η εκ µέρους του

Pr
os

lip

sis
.g
r

ενδιαφερόµενου υποβολή όλων των απαραίτητων στοι−
χείων που τεκµηριώνουν το σχετικό αίτηµα του και ζη−
τούνται από το αρµόδιο για τη χορήγηση της σχετικής
άδειας όργανο, όπως προγράµµατα σπουδών, εγγραφές
ή βεβαιώσεις σπουδών, υποτροφίες και άλλα.
3. Το µέλος Ε.Ε.∆Ι.Π που τελεί σε εκπαιδευτική άδεια,
σύµφωνα µε το εδάφιο β της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, υποβάλλει µε τη λήξη κάθε ακαδηµαϊκού έτους
φοίτησής του ατοµική έκθεση στην ακαδηµαϊκή µονάδα που
του χορήγησε τη σχετική άδεια, στην οποία καταγράφεται
η πορεία των σπουδών του, συνοδευόµενη από σχετικές
επίσηµες βεβαιώσεις σπουδών του οικείου ιδρύµατος.
Επίσης σχετική έκθεση πεπραγµένων υποβάλλει µε
τη λήξη της άδειάς του, κάθε αδειούχος των εδ. α, β.
και γ του παρόντος άρθρου.
4. ∆ιακοπή κάθε είδους εκπαιδευτικής άδειας µπορεί
να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις µετά από ειδικά
αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για τη χορή−
γηση της οργάνου, κυρίως εφόσον δεν εκπληρώνεται
ο σκοπός για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια ή επειδή
παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία.
5. α. Ο συνολικός αριθµός των µελών Ε.Ε.∆Ι.Π. της
ακαδηµαϊκής µονάδας που µπορεί να βρίσκεται σε άδεια
δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1/6 των µελών Ε.Ε.∆Ι.Π που
υπηρετούν στη µονάδα αυτή. Στο ποσοστό αυτό περι−
λαµβάνονται κατά προτεραιότητα οι υπότροφοι του εδ.
β ii της παρ. 1 του παρόντος.
β. Αν το ποσοστό αυτό δεν επιτρέπει να δοθεί άδεια
σε κανένα µέλος Ε.Ε.∆Ι.Π το αρµόδιο για τη χορήγησή
της όργανο, συνεκτιµώντας και τις ανάγκες λειτουργίας
της οικείας µονάδας, µπορεί να χορηγήσει άδεια σε
ένα µόνο µέλος Ε.Ε.∆Ι.Π καθ΄ υπέρβαση του ποσοστού
αυτού, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του.
γ. Η εκπαιδευτική άδεια του εδ. β της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου χορηγείται µόνο µία φορά. Σε περί−
πτωση διακοπής για οποιοδήποτε λόγο, της σχετικής
άδειας είναι δυνατή η χορήγησή της ξανά, αλλά για το
χρονικό διάστηµα που υπολείπεται για την εξάντληση
της προβλεπόµενης σε κάθε περίπτωση ανώτατης δι−
άρκειάς της.
6. α. Σε µέλος Ε.Ε.∆Ι.Π που τελεί σε εκπαιδευτική άδεια,
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο καταβάλλονται πλήρεις
οι αποδοχές του.
β. Ειδικότερα στο µέλος Ε.Ε.∆Ι.Π που τελεί σε εκπαι−
δευτική άδεια, σύµφωνα µε το εδ. β της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου για το εσωτερικό, οι αποδοχές
του καταβάλλονται προσαυξηµένες κατά 20%, εάν δε
η εκπαίδευση λαµβάνει χώρα εκτός της περιοχής όπου
εδρεύει η ακαδηµαϊκή µονάδα στην οποία ανήκει το
µέλος Ε.Ε.∆Ι.Π µπορεί να ορίζεται προσαύξηση έως και
40% µετά από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του αρµό−
διου οργάνου, εφόσον δε χορηγείται για το εξωτερικό,
οι αποδοχές του καταβάλλονται προσαυξηµένες στο
διπλάσιο, υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση
δεν αµείβεται για το σκοπό που χορηγήθηκε η άδεια
αυτή από άλλο φορέα ή δεν είναι υπότροφος. Αν συ−
ντρέξει τέτοια περίπτωση, τότε οι ως άνω προσαυξη−
µένες αποδοχές µειώνονται αναλόγως και µέχρι του
ύψους των πλήρων αποδοχών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 7
Προϋποθέσεις µετάταξης
1. Μετάταξη µέλους Ε.Ε.∆Ι.Π. των Πανεπιστηµίων από
την ακαδηµαϊκή µονάδα (Τµήµα, Σχολή ή Πανεπιστήµιο)
στην οποία οργανικά ανήκει, σε άλλη ακαδηµαϊκή µονάδα
ίδια ή διαφορετική, σε άλλο κλάδο (Ι ή II), σε ανώτερη
κατηγορία εφόσον πρόκειται για τον κλάδο ii του ιδίου ή
άλλου πανεπιστηµίου ή σε θέση Ειδικού ∆ιδακτικού Προ−
σωπικού (Ε.∆Ι.Π) Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
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ή σε θέση άλλης βαθµίδας της Εκπαίδευσης επιτρέπεται,
ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόµενου εφόσον
συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. να υπάρχει κενή θέση στην ακαδηµαϊκή µονάδα η τον
φορέα υποδοχής, καθώς επίσης και στον κλάδο (I η II) ή
στην κατηγορία (ΠΕ ή ΤΕ), που ζητεί να µεταταγεί.
β. Το ενδιαφερόµενο µέλος Ε.Ε.∆Ι.Π να είναι µόνιµο και
να έχει τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία ζητεί να
µεταταγεί, καθώς και τα ουσιαστικά προσόντα που απαι−
τούνται για να ανταποκριθεί στη φύση του έργου της.
γ. Να συντρέχουν λόγοι επιστηµονικοί, ερευνητικοί
και εκπαιδευτικοί.
2. Εκτός από τις προϋποθέσεις της προηγούµενης
παραγράφου και προκειµένου για µετατάξεις από ακα−
δηµαϊκή µονάδα ενός Πανεπιστηµίου σε ακαδηµαϊκή
µονάδα άλλου Πανεπιστηµίου ή σε Τ.Ε.Ι τα αρµόδια για
τη µετάταξη όργανα, συνεκτιµούν και τους ειδικότερους
λόγους, οικογενειακούς, κοινωνικούς, οικονοµικούς και
υγείας που ενδεχόµενα επικαλείται ο ενδιαφερόµενος
στη σχετική αίτησή του.
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ανάλογα, και η αντίστοιχη Γενική Συνέλευση του Τµήµα−
τος ή της Σχολής ή η Σύγκλητος, εφόσον πρόκειται για
Πανεπιστήµιο ή το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. µετά από γνώµη
του Συµβουλίου του οικείου Κέντρου Ξένων Γλωσσών και
Φυσικής Αγωγής, εφόσον πρόκειται για µετάταξη σε θέση
Ε.∆Ι.Π. ή το αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο, εφόσον πρό−
κειται για µετάταξη σε άλλη βαθµίδα της εκπαίδευσης,
η οποία συνέρχεται µετά από πρόσκληση του Προέδρου
της και εντός τριάντα (30) ηµερών και αποφασίζει σχετι−
κά µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών.
3. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, ο σχετικός φάκε−
λος διαβιβάζεται στην υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που είναι
αρµόδια για τα θέµατα µετάταξης στο φορέα υποδοχής,
ήτοι στη ∆ιεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης
ή στη ∆ιεύθυνση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στις περι−
πτώσεις µετάταξης από πανεπιστήµιο σε πανεπιστήµιο ή
από πανεπιστήµιο σε ΤΕΙ και στις ∆ιευθύνσεις Προσωπικού
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στις περι−
πτώσεις µετάταξης στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 10, 23
και 24 του πδ. 147/1976 (Α 56) όπως ισχύουν και των άρ−
θρων 5 παρ. 11 του ν. 2916/2001 (Α΄ 114) και 13 παρ. 24
του ν. 3149/2003 (Α΄141) η δε σχετική πράξη µετάταξης
εκδίδεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.

Άρθρο 8
∆ιαδικασία µετάταξης
1. Η σχετική αίτηση µετάταξης υποβάλλεται µαζί µε
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ακαδηµαϊκή
µονάδα που ανήκει οργανικά ο ενδιαφερόµενος.
2. α. Μέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµερο−
µηνία υποβολής της αίτησης, η Γενική Συνέλευση του
Τµήµατος ή της Σχολής ή η Σύγκλητος, ανάλογα µε
τη µονάδα που ανήκει ο ενδιαφερόµενος, συνέρχεται
µετά από πρόσκληση του Προέδρου της και αφού λάβει
υπόψη τις προϋποθέσεις του προηγούµενου άρθρου,
αποφασίζει αν εγκρίνει ή όχι τη µετάταξη.
β. Η απόφαση λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των
έγκυρων ψήφων των παρόντων µελών. Σε κάθε περίπτω−
ση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προεδρεύοντος
του οικείου οργάνου. Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δε
λαµβάνονται υπόψη στο αποτέλεσµα της ψηφοφορίας.
Όσοι έδωσαν λευκή ψήφο ή απείχαν σε µία ψηφοφορία
δεν υπολογίζονται στον αριθµό των παρόντων χωρίς
αυτό να έχει καµία επίπτωση σε θέµατα απαρτίας.
γ. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, διαβιβάζεται ο
σχετικός φάκελος στην ακαδηµαϊκή µονάδα του οικείου
Πανεπιστηµίου ή στο Τ.Ε.Ι. ή στο φορέα εκπαίδευσης

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγµατος.
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