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Ύστερα από τη δημοσίευση του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-5-2016 τ. Α΄) και
προκειμένου να προβούμε στην εφαρμογή διατάξεων του κεφ. Β΄ «Ρυθμίσεις για την
Ανώτατη Εκπαίδευση», παρακαλούμε να έχουμε τις απόψεις σας για τα παρακάτω
θέματα:
Α) Στην παρ. 3, εδ. 2 και 4 του άρθρου 27 του 4386/2016 αναφέρεται αντίστοιχα ότι
«Τα µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστηµίων, από τη δηµοσίευση του παρόντος,
και µέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του
ν.4009/2011 προεδρικού διατάγµατος κατατάσσονται αυτοδίκαια σε βαθµίδες της
παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 118/2002 (Α΄99)» και «Τα µέλη Ε.Τ.Ε.Π. των
Πανεπιστηµίων, από τη δηµοσίευση του παρόντος, και µέχρι την έκδοση του κατά τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγµατος
κατατάσσονται αυτοδίκαια σε βαθµίδες του π.δ. 117/2002 (Α΄99)».
Ερωτάται εάν για την Πρυτανική πράξη κατάταξης των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. στις 11-5-2016, απαιτείται η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Β) Με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ως άνω νόμου αντικαθίσταται η
υποπαράγραφος 1 της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/11-2-2014
τ. Α΄). Ερωτάται
α) εάν οι Πρυτανικές πράξεις αυτοδίκαιης ένταξης από 11-2-2014 των
υπηρετούντων, κατά την ημερομηνία αυτή, μελών των κατηγοριών ΕΕΔΙΠ
(κλάδων Ι και ΙΙ) και ΕΤΕΠ σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπομένων στο άρθρο
29 του Ν.4009/2011 κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, τροποποιούν τις αρχικές
Πρυτανικές πράξεις που εκδόθηκαν κατόπιν της δημοσίευσης του Ν.4235/2014,
1) με τη συμπλήρωση των Βαθμίδων στις οποίες εντάσσονται αυτοδίκαια,
σύμφωνα με τα Π.Δ. 118/2002 και 117/2002, λαμβανομένου όλου του
αναγνωρισμένου χρόνου προϋπηρεσίας τους στο Ίδρυμα
2) ως προς τις θέσεις αυτοδίκαιης ένταξης των υπηρετούντων μελών των
κατηγοριών ΕΕΔΙΠ (κλάδων Ι και ΙΙ) και ΕΤΕΠ, που διαθέτουν τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 τυπικά προσόντα των
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κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ αντίστοιχα και σε θετική περίπτωση, τι θέσεις
καταλαμβάνουν, διότι από το κείμενο του νόμου δεν προκύπτει με σαφήνεια
i) εάν μετατρέπουν τη δική τους, δηλαδή τη θέση που κατείχαν ως ΕΕΔΙΠ
κλάδου Ι, ΕΕΔΙΠ κλάδου ΙΙ και ΕΤΕΠ αντίστοιχα σε ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ ή
ii) εάν καταλαμβάνουν κενές θέσεις (εφόσον υπάρχουν στο Ίδρυμα) και τι
γίνεται με τις θέσεις που κατείχαν,
β) εάν από 11-2-2014 μέχρι 10-5-2016 (την ημερομηνία που προηγείται της
δημοσίευσης του Ν.4386/2016) τα μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ
συνεχίζουν να εξελίσσονται βαθμολογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ.
118/2002 και 117/2002 και σε θετική απάντηση εάν μπορεί να προηγηθεί χρονικά
η κατάταξη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.4386/2016.
γ) εάν θα χορηγηθούν τα επιδόματα χρόνου υπηρεσίας στα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ από
11-2-2014 και εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2002.
ε) εάν τα υπηρετούντα μέλη των κατηγοριών ΕΕΔΙΠ (κλάδων Ι και ΙΙ) και ΕΤΕΠ, που
δεν διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του Ν.4009/2011 τυπικά προσόντα
των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ αντίστοιχα, εντάσσονται σε συνιστώμενες
προσωποπαγείς θέσεις, αφήνοντας ως κενές στο Ίδρυμα τις οργανικές τους
θέσεις ή με αντίστοιχη κατάργηση της κατεχόμενης πριν από την ένταξη θέσης
τους
στ) εάν σε περίπτωση απόκτησης των τυπικών προσόντων των κατηγοριών ΕΕΠ,
ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, τα μέλη εντάσσονται σε οργανικές θέσεις από την ημερομηνία
απόκτησης των προσόντων αυτών, από την ημερομηνία κατάθεσης των τίτλων
τους ή από την ημερομηνία συνέλευσης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου για τη
συνάφεια των τίτλων με το αντικείμενο απασχόλησης των μελών
ζ) Με ποιο όργανο και με ποια διαδικασία θα πιστοποιούνται τα γνωστικά αντικείμενα
εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας
Γ) Με την παρ. 5 του άρθρου 27 του ως άνω νόμου αντικαθίσταται η παρ. 2 του
άρθρου 55 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/15-5-2014 τ. Α΄).
Ερωτάται :
α) τι ισχύει σχετικά με τις θέσεις που κατείχαν τα µέλη της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του
άρθρου 29 του Ν.4009/2011, οι µόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των Α.Ε.Ι.
1) µετατρέπονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπόµενων στο
άρθρο 29 του ν. 4009/2011 µελών κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., µε «αντίστοιχη κατάργηση
της κατεχόµενης πριν από την ένταξη θέσης τους». Τι εννοεί το τελευταίο αυτό
εδάφιο, αφού ήδη έχουν μετατραπεί οι θέσεις που κατείχαν σε αντίστοιχες θέσεις
ΕΔΙΠ
2) εντάσσονται σε κενές θέσεις,
3) εντάσσονται σε συνιστώµενες µε µετατροπή των θέσεών τους οργανικές
θέσεις Ε.ΔΙ.Π.,
δεδομένου ότι όλοι όσοι εντάχθηκαν με την ως άνω διαδικασία σε θέσεις ΕΔΙΠ
διέθεταν τα τυπικά προσόντα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού
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β) εφόσον διευκρινιστεί το προηγούμενο ερώτημα, εάν για τις εντάξεις των
περιπτώσεων 2 και 5 της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν.4235/2014, απαιτούνται
νέες Πρυτανικές πράξεις, τροποποιητικές των αρχικών,
γ) ως προς τις περιπτώσεις 2 και 5 της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν.4235/2014, εάν
εξακολουθούν να γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για ένταξη σε θέσεις ΕΔΙΠ, μετά τη
δημοσίευση του Ν. 4386/2016
i) των υπηρετούντων το 2011 στο Ίδρυμα που είτε ήδη έχουν είτε αποκτούν στο
μέλλον τα τυπικά προσόντα για την ένταξη σε θέση ΕΔΙΠ
ii) των διοικητικών υπαλλήλων, κατόχων διδακτορικού διπλώματος που στο
άμεσο μέλλον είτε θα διοριστούν στο Ίδρυμα είτε θα μεταταχθούν σ΄αυτό από
άλλες υπηρεσίες του δημοσίου
Δ) Στην παρ. 12, εδ. δ του άρθρου 27 του ως άνω νόμου αναφέρεται ότι «Για τα
υπηρετούντα στις 31.12.2015 µέλη Ε.Τ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστηµίων, τα οποία
υπηρετούσαν την 1.11.2011 ως Ε.Τ.Ε.Π., η µισθολογική τους κατάσταση και εξέλιξη,
µε την εφαρµογή των διατάξεων του Α΄ µέρους του ν. 3205/2003 µέχρι τις
31.12.2015 θεωρείται νόµιµη, λαµβάνοντας υπόψη όλου του αναγνωρισµένου
χρόνου υπηρεσίας τους. Οι καταβληθείσες αποδοχές του ανωτέρω προσωπικού
µέχρι τις 31.12.2015 θεωρούνται νόµιµες και τυχόν διαφορές δεν αναζητούνται, ενώ
για την εφαρµογή του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 υπολογίζονται οι καταβληθείσες
αποδοχές στις 31.12.2015. Από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
της ένταξής τους στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., σύµφωνα µε τις διατάξεις των
περιπτώσεων 2 και 5 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄32), τα µέλη
Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστηµίων εξακολουθούν να αµείβονται µέχρι τις 31.12.2015,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3205/2003 και του ν. 4024/2011, αντίστοιχα. Από
1.1.2016 και µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, τα υπηρετούντα µέλη Ε.ΔΙ.Π. τα
οποία εντάχθηκαν στην κατηγορία αυτή από την κατηγορία των µελών Ε.Τ.Ε.Π. ή
των µονίµων διοικητικών υπαλλήλων ή των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, υπάγονται στις µισθολογικές ρυθµίσεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015».
Ερωτάται
α) εάν τα υπηρετούντα στις 31-12-2015 μέλη ΕΤΕΠ ή ΕΔΙΠ, που υπηρετούσαν την 111-2011 ως ΕΤΕΠ, εξελίσσονται μισθολογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α΄
μέρους του Ν.3205/2003, από 1-11-2011 έως και 31-12-2015, με καταβολή όλων
των μισθολογικών κλιμακίων που δικαιούνται
β) εάν οι διοικητικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος που εντάχθηκαν σε θέσεις ΕΔΙΠ
(περίπτωση 5 της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4235/2014) εξελίσσονται
μισθολογικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4024/2011, από την ημερομηνία
ένταξης σε θέση ΕΔΙΠ έως και 31-12-2015, με καταβολή όλων των μισθολογικών
κλιμακίων που δικαιούνται
γ) εάν με την υπαγωγή στις µισθολογικές ρυθµίσεις του Κεφαλαίου Β΄ του
Ν.4354/2015 από 1-1-2016 έως 10-5-2016, των υπηρετούντων µελών Ε.ΔΙ.Π. τα
οποία εντάχθηκαν στην κατηγορία αυτή από την κατηγορία µελών Ε.Τ.Ε.Π. ή
µόνιμων διοικητικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων ΙΔΑΧ, είναι δυνατόν να γίνουν
δεκτές αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει προσφερθεί σε φορείς της
παρ. 1 του άρθρου 7 του 4354/2016 (Α΄ 176), που δεν αναγνωριζόταν με το
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προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.3205/2003 για τους πρώην ΕΤΕΠ,
Ν.4024/2011 για τους πρώην διοικητικούς υπαλλήλους).
Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. αριθμ. πρωτ.
2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016, για τις παραπάνω προϋπηρεσίες, «τόσο η αναγνώριση
του χρόνου όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα θα ισχύουν από 1-1-2018»,
ημερομηνία κατά την οποία το προσωπικό αυτό θα έχει ήδη καταταχθεί στις
μισθολογικές ρυθμίσεις του Π.Δ. 118/2002 (Α΄99), βάσει του οποίου δεν είναι
δυνατή η αναγνώριση των εν λόγω προϋπηρεσιών.
δ) εάν τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. (πρώην ΕΕΔΙΠ κλάδου ΙΙ, κλάδος στον οποίο εντάχθηκαν από
μέλη ΕΤΕΠ, κατόπιν δικαστικής απόφασης), κατηγορίας ΔΕ και ΤΕ χωρίς πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ, για τα οποία ελλείψει ειδικού μισθολογίου ίσχυαν οι διατάξεις του Α΄
μέρους του Ν.3205/2003, υπάγονται από 1-1-2016 και εφεξής στις μισθολογικές
ρυθμίσεις του κεφ. Β΄ του Ν.4354/2016.
Σημειώνουμε ότι τα εν λόγω μέλη δεν μπορούν να υπαχθούν από 11-5-2016
(ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4386/2016) στις βαθμολογικές και μισθολογικές
ρυθμίσεις του Π.Δ.118/2002, λόγω του ότι στο διάταγμα αυτό ρυθμίζονται μόνο οι
κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ.
Ε) Στην παρ. 7 του άρθρου 33 του ως άνω νόμου αναφέρεται η δυνατότητα
μετάταξης μονίμων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε θέσεις της προβλεπόµενης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστηµίων
και των Τ.Ε.Ι. Ερωτάται
α) εάν η προϋπόθεση των δύο (2) ακαδημαϊκών ετών, απαιτεί έργο επιτελούμενο για
πλήρη ακαδημαϊκά έτη από : 1/9 έως 31/8 και με ποιο τρόπο αποδεικνύεται το
έργο που επιτελέστηκε μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος
β) εάν απαιτείται η δημοσίευση στην ΕτΚ της διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη για
την ένταξη του εκπαιδευτικού σε θέση ΕΔΙΠ στο Ίδρυμα, η οποία θα έπεται
χρονικά της απόφασης του Υπουργού για τη μετάταξή του.
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