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    ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β’ - ΛΟΙΠΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

----- 

Αθήνα, 06-04-2017 
Αρ. πρωτοκόλλου: 59950 /Ζ2  
 

Ταχ. Δ/νση       : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη      : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα       : http://www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες  : ΄Ελ. Εμμανουηλίδου  
                             Στ. Μυλωνάκου 
                             Μ. Προμπονά 
Τηλέφωνα       : 210 344 3328, 3467, 3440  
FAX       : 210 344 2314 
Email       : dpa2@minedu.gov.gr 
 

   
  ΠΡΟΣ:  Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Α.,  
               Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.   

           (όπως ο πίνακας αποδεκτών) 

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχόμενων στο 
άρθρο 20 του νόμου 4452/2017 (Α’ 17) διατάξεων, που αφορούν στις κατηγορίες 
προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της 
Χώρας». 
 
 Προκειμένου να καταστεί απρόσκοπτη η εφαρμογή των περιεχόμενων στο άρθρο 20 
του νόμου 4452/2017 (Α’ 17) διατάξεων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:  
 
  Α. Διαδικασία ένταξης μονίμων και με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου υπαλλήλων σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.  
 
Σχετικά με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017, με την οποία 
αντικαταστάθηκε η περίπτωση α’ του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 (Α' 159), και με την 
οποία ρυθμίζεται η διαδικασία της ένταξης  μονίμων και με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου υπαλλήλων σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., σας γνωρίζουμε τα εξής:  
[1]   Οι υποβληθείσες αιτήσεις  για τις οποίες η ένταξη δεν έχει ολοκληρωθεί με την έκδοση 
σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη και  τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως κατά το χρόνο δημοσίευσης του ν. 4452/2017 (Α’ 17/15.2.2017) 
καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.  
[2] Η προβλεπόμενη από τη διάταξη εξάμηνη αποκλειστική προθεσμία άρχεται από της 
δημοσιεύσεως του ν. 4452/2017 δηλαδή από την 15.2.2017, και αφορά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης. Με δεδομένο ότι η ως άνω προθεσμία λήγει κατά την αργία της  15ης 
Αυγούστου 2017, μετατίθεται η λήξη της στην επόμενη μη εξαιρετέα ημέρα δηλαδή την 16η 
Αυγούστου 2017. 
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Β. Διαδικασία ένταξης του προσωπικού της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. σε κατηγορία του 
προσωπικού Ε.Δ.Ι.Π.  
[1] Με τη διάταξη της παρ. 2 του ίδιου άρθρου αίρονται τα ερμηνευτικά προβλήματα που 
είχαν διαπιστωθεί και καθίσταται σαφές με ρητή διάταξη νόμου ότι το προβλεπόμενο στην 
περ. 2 της παρ.3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 δικαίωμα των μελών της κατηγορίας του 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. να ζητήσουν την ένταξή 
τους στην κατηγορία  του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), αφορά και 
πρόσωπα/υπαλλήλους που εντάχθηκαν στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. μετά τη δημοσίευση του εν 
λόγω νόμου (11.2.2014). Αποτελεί δηλαδή πάγιο δικαίωμα υπέρ των εκάστοτε 
υπηρετούντων σε θέση Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 να ζητούν την ένταξή τους 
στην κατηγορία Ε.Δ.Ι.Π. του ίδιου νόμου, το οποίο μπορεί να ασκηθεί στο διηνεκές από 
όποιον αποκτά τα ελάχιστα τυπικά προσόντα διορισμού σε θέση Ε.Δ.Ι.Π. Η ίδια διάταξη 
παραπέμποντας στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 ρυθμίζει τη 
διαδικασία της ένταξης.  
Αυτόθροη συνέπεια της ρύθμισης είναι ότι η βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των 
εντασσόμενων στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του ν.4386/2016, λαμβάνοντας υπόψη τον 
αναγνωρισμένο συνολικό χρόνο υπηρεσίας, του ανωτέρω εντασσόμενου προσωπικού, στο 
δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Το εντασσόμενο προσωπικό στην κατηγορία 
Ε.ΔΙ.Π. κατατάσσεται αυτοδίκαια σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 118/2002. 
Για την κατάταξη αυτή σε βαθμίδες η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα 
υπολογίζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στις 
επόμενες βαθμίδες. Τυχόν εκκρεμούσες διαδικασίες ένταξης συνεχίζονται και 
ολοκληρώνονται σύμφωνα με το περιεχόμενο της ως άνω διάταξης. 
[2] Διευκρινίζεται ότι οι εντάξεις του προσωπικού της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. στην κατηγορία 
του προσωπικού Ε.Δ.Ι.Π. των Α.Ε.Ι. είναι δυνατές πέραν των Τμημάτων και σε οποιαδήποτε 
Σχολή του οικείου Α.Ε.Ι.  
 
Γ. Διαδικασία μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις της κατηγορίας του  Ε.Δ.Ι.Π. και του 
Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.  
 
Με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 με την οποία αντικαταστάθηκε η 
παρ. 7 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Α΄ 83), ρυθμίζεται εκ νέου η διαδικασία μετάταξης 
εκπαιδευτικών σε θέσεις της κατηγορίας Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.  Όπως προκύπτει τόσο 
από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης όσο και από την τελολογική της ερμηνεία, 
σκοπός της θέσπισης της, ήταν η άρση των ερμηνευτικών προβλημάτων που προέκυψαν 
κατά την υλοποίηση της διαδικασίας της ένταξης των εκπαιδευτικών στην κατηγορία αυτή 
του προσωπικού των Α.Ε.Ι. και γενικότερα η άρση των προβλημάτων που υπήρξαν κατά την 
εφαρμογή της αντικατασταθείσης διάταξης. 
Σχετικά με τη διαδικασία αυτή, σας γνωρίζουμε τα εξής :  
1. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος : Με την ως άνω διάταξη, περιέρχεται στην 
αρμοδιότητα και κατά συνέπεια στην κυριαρχική κρίση της Συνέλευσης του Τμήματος του 
Α.Ε.Ι., η αποδοχή της αίτησης της μετάταξης του εκπαιδευτικού προσωπικού στην 
κατηγορία Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Ε.Π. του Τμήματος υπό τις τασσόμενες στη ρύθμιση προϋποθέσεις. 
Κριτήρια για τη διαπίστωση των αναγκών του Τμήματος για τη κάλυψη της θέσης της 
κατηγορίας αυτής του προσωπικού όπως αυτά περιγράφονται στη διάταξη, είναι τα  
γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα, η εύρυθμη λειτουργία του και η υλοποίηση 
του προγράμματος σπουδών που εκπονεί. Για την τεκμηρίωση των αναγκών αυτών κρίνεται 
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σκόπιμη η αναφορά στις διατάξεις που αφορούν το αντικείμενο και τα καθήκοντα του 
Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Ε.Π., καθώς και των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος και των 
λειτουργούντων σε αυτό ακαδημαϊκών μονάδων (τομείς, εργαστήρια, κλινικές, μουσεία 
κ.λπ.). 
2. Η συγκρότηση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής : Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
δεν υπηρετεί στο Τμήμα μέλος της κατηγορίας Ε.Δ.Ι.Π. ή Ε.Ε.Π. αντίστοιχα (ανάλογα με το 
γνωστικό αντικείμενο και την υπό κρίση αίτηση του εκπαιδευτικού), η επιτροπή μπορεί να 
συμπληρωθεί με Καθηγητή ή υπηρετούντα Λέκτορα του Τμήματος, για λόγους που 
αφορούν την εγγύτητα των γνωστικών αντικειμένων και την ορθή ακαδημαϊκή κρίση των 
επιτροπών. 
3. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και αιτούνται τη 
μετάταξή τους σε θέση Ε.Δ.Ι.Π. ή Ε.Ε.Π. Τμημάτων των Α.Ε.Ι. με γνωστικά αντικείμενα 
εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας . 
Δυνατότητα υποβολής αίτησης μετάταξης στα Τμήματα που θεραπεύουν γνωστικά 
αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στα οποία δεν είναι δυνατή ή 
συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, έχουν και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν 
κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της πλήρωσης των λοιπών 
όρων της διατάξεως. 
4. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι δεύτερου διδακτορικού διπλώματος. 
Για τους κατόχους δεύτερου διδακτορικού διπλώματος τεκμαίρεται ότι πληρούται  η 
προϋπόθεση της περ. γ) της διετούς ερευνητικής και επιστημονικής εμπειρίας, με δεδομένο 
ότι όπως και από την γραμματική διατύπωση της διάταξης προκύπτει οι προϋποθέσεις της  
περ. γ) τίθενται διαζευτικά και όχι σωρευτικά.   
5. Προθεσμίες για τη διαδικασία της μετάταξης . 
Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη,  η αίτηση υποβάλλεται έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους. 
Με δεδομένο ότι, τόσο το ακαδημαϊκό όσο και το σχολικό (η υποχρέωση παρουσίας των 
εκπαιδευτικών στα σχολεία) έτος αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, οι διαδικασίες 
που ακολουθούν την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να ολοκληρώνονται το ταχύτερο 
δυνατόν, με ευθύνη τόσο των προέδρων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. όσο και των προέδρων 
των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους.  
Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο η διαδικασία της κρίσης των αιτήσεων από τα Τμήματα να 
ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατό. 
6. Μεταβατικές διατάξεις:  
Σύμφωνα με την πρόνοια της ως άνω διάταξης, σε αυτήν υπάγονται και οι εκκρεμείς κατά 
τη δημοσίευση του νόμου αιτήσεις μετάταξης. Με δεδομένο ότι η μη ολοκλήρωση της 
διαδικασίας οφείλεται στη μεταβολή του νομικού καθεστώτος, οι υποβληθείσες αιτήσεις 
μαζί με κάθε σχετικό με αυτές έγγραφο θα πρέπει να αποσταλούν από τις Κοσμητείες στα 
Τμήματα οίκοθεν, για την αποφυγή περαιτέρω καθυστέρησης στη λήψη της απόφασης από 
τη Συνέλευση του Τμήματος. Διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί της ειδικότητας ξένων 
γλωσσών, φυσικής αγωγής και καλλιτεχνικών, που μπορούν να καταλάβουν θέσεις Ε.Ε.Π., 
θα πρέπει να επικαιροποιήσουν την αίτησή τους, στην οποία θα αιτούνται τη μετάταξη σε 
θέση της κατηγορίας Ε.Ε.Π. και όχι σε αυτή της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π.  
Με δεδομένο ότι, για την υλοποίηση της αίτησης μετάταξης κριτήριο είναι η κάλυψη των 
αναγκών του Τμήματος και για την αποφυγή αντιφατικών (σε σχέση με τις υπό κρίση 
αιτήσεις) αποφάσεων ή επικαλύψεων,  η κρίση της Συνέλευσης θα πρέπει να έπεται της 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 
31ης Μαρτίου.  
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Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει καταθέσει πέραν της μιας αίτησης σε Τμήματα του ίδιου 
ή διαφορετικών Ιδρυμάτων και υπάρχουν θετικές εισηγήσεις από περισσότερα του ενός 
Τμήματα, υποχρεούται να αποστείλει ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση με σειρά 
προτίμησης των Τμημάτων σε ψηφιοποιημένη μορφή pdf στο Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης 
Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpa2@minedu.gov.gr, προκειμένου να ληφθεί υπόψη 
κατά την έκδοση της Υπουργικής απόφασης. 
Σύμφωνα, τέλος, με τη ως άνω διάταξη, οι θετικές κρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών 
συμβουλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα θα ληφθούν υπόψη για την έκδοση της 
προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης, ενώ είναι προφανές ότι  τα Ιδρύματα θα πρέπει να 
αποστείλουν στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τις 
αποφάσεις των Τμημάτων, με τις οποίες γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων 
και όχι εκείνες με τις οποίες απορρίπτονται.  
7. Με την παρούσα τροποποιείται η υπ’ αριθμόν 100513/Ε2/17-6-2016 εγκύκλιος του 
Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά το 
μέρος που αντίκειται στις αναφερόμενες στην παρούσα διατάξεις και στην παρούσα. 
  

 
 
 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
2. Δ/νσεις Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.                             

- Τμήματα Γ΄    
3. Δ/νση Ειδικής Αγωγής 

- Τμήμα Β΄ 
4. Δ/νση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης 
     - Τμήμα Β΄                                                                                   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 

Α.  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
  1.  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
  2.  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
  3.  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
  4.  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
  5.  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
  6.  Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 
  7.  Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών 
  8.  Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
  9.  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
10.  Πανεπιστήμιο Πατρών 
11.  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
12.  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
13.  Πανεπιστήμιο Κρήτης 
14.  Πολυτεχνείο Κρήτης 
15.  Πανεπιστήμιο Αιγαίου  
16.  Ιόνιο Πανεπιστήμιο  
17.  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
18.  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
19.  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  
20.  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  
21.    Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
22.  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 
 
Β.  Τ.Ε.Ι - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
  1. Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
  2. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 
  3. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
  4. Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 
  5. Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
  6. Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 
  7. Τ.Ε.Ι. Κρήτης 
  8. Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας  
  9. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
10. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 
11. Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 
12. Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
13. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων 
14. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
 
Γ.     ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 
  1. Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών 
  2. Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης 
  3. Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ιωαννίνων 
  4. Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης 
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