Π.∆. 394 της 4/11.1Ο.83: ∆ιαδικασία και προϋποθέσεις
πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης
εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.
- (ΦΕΚ Α' 145).
Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 21 (παρ. 7) του Ν 1268/82 "για
τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων" (ΦΕΚ 87
τ.Α) κλπ (γν. Σ.Τ.Ε)
_____________________________________________________________________

'Αρθρο 1
Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ
1 Το ∆ιοικητικό όργανο της ακαδηµαϊκής µονάδας στην οποία ανήκει η
θέση ΕΕΠ σύµφωνα µε τις παρ 2.3 και 4 του άρθρου 21 του Ν. 1268
συνεκτιµώντας τις ανάγκες της µονάδας σε ορισµένη ειδικότητα αποφασίζει
την προκήρυξη της θέσης.
2 Στην προκήρυξη αναφέρεται, ρητά ότι, πρόκειται, για θέση ΕΕΠ µε
ειδικότητα α) στη διδασκαλία ορισµένης ξένης γλώσσας ή β) στη
διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας ως ξένης ή γ) στη διδασκαλία
σχεδίου ή δ) στη διδασκαλία µουσικής ή ε) στη διδασκαλία γυµναστικής ή
στ) στη διδασκαλία άλλης συγκεκριµένης ειδικότητας σύµφωνα και µε την
παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν 1268/1 982.
3 Στην προκήρυξη αναφέρονται, και τα τυπκά προσόντα που απαιτούνται
για την κατάληψη της αντίστοιχης θέσης σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 1 του
διατάγµατος αυτού
4. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
τουλάχιστον δύο φορές σε τρείς ηµερήσιες εφηµερίδες της Αθήνας σε δύο
της Θεσ/νίκης και σε δύο των εδρών των ΑΕΙ της χώρας εφ όσον
κυκλοφορούν.
5 Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα ηµερών από την ηµέρα της
τελευταίας δηµοσίευσης στον ηµερήσιο τύπο υποβάλλονται στη γραµµατεία
της αρµόδιας ακαδηµαϊκής µονάδας οι αιτήσεις των υποψηφίων µαζί µε όλα
τα αναγκαία για την κρίση στοιχεία όπως το βιογραφικό σηµείωµα και
αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων.
_____________________________________________________________________

'Αρθρο 2
Εισηγητικές Επιτροπές
1 α) Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία 15 ηµερών από το τέλος της 3Ο
ήµερης προθεσµίας συγκροτείται µε απόφαση του διοικητικού όργανου της
ακαδηµαϊκής µονάδας που αποφάσισε την προκήρυξη τριµελής εισηγητική
επιτροπή αποτελουµένη από δύο µέλη ∆ΕΠ και ένα µόνιµο µέλος του ΕΕΠ της
ίδιας ή συγγενέστερης ειδικότητας. Στην περίπτωση που δεν υπηρετεί
µέλος του ΕΕΠ στην ακαδηµαϊκή µονάδα τότε η εισηγητική επιτροπή
συγκροτείται από τρία µέλη ∆ΕΠ
β) Στα τµήµατα ξένων γλωσσών συµµετέχουν στις περιπτώσεις αυτές και

οι εκπρόσωποι του ΕΕΠ σύµφωνα µε την παράγραφο 2 (α) του άρθρου 8 του Ν
1268/82
2 Η εισηγητική επιτροπή µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 2Ο ηµερών από
τον ορισµό των µελών της υποβάλλει στο διοικητικό όργανο της αρµοδίας
ακαδηµαίκής µονάδας ειδικά αιτιολογηµένη έκθεση που περιλαµβάνει ( )
γνώµη για το βαθµό ανταπόκρισης των υποψηφίων στα απαιτούµενα νόµιµα
προσόντα (") αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων
3 Η έκθεση κοινοποιείται στους υποψήφιους οι οποίοι, µπορούν να
υποβάλουν σχετικό υπόµνηµα.
4. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή η διαδικασία συνεχίζεται,
χωρίς εισηγητική έκθεση.
_____________________________________________________________________

'Αρθρο 3
Εκλέκτορες - Ψηφοφορίες.
1.α) ∆ικαίωµα ψήφου έχουν όλα τα µέλη ∆ΕΠ και, ΕΕΠ του διοικητικού
οργάνου της ακαδηµαϊκής µονάδας η οποία προκήρυξε τη θέση καθώς και,
τώρα µόνιµα µέλη ΕΕΠ της ιδίας ή συγγενέστερης ειδικότητας εφόσον
υπάρχουν και, υπηρετούν στη µονάδα αυτή στα οποία συµπεριλαµβάνεται,
και το µέλος ΕΕΠ που συµµετείχε στην εισηγητική επιτροπή τα τρία µέλη
ΕΕΠ ορίζοντα, µε απόφαση της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ.
β) Στα Τµήµατα ξένων γλωσσών συµµετέχουν στις περιπτώσεις αυτές και
οι εκπρόσωποι του ΕΕΠ σύµφωνα µε την παρ. 2 (α) του άρθρου 8 του Ν
1268/82.
2.Αν τα µέλη ∆ΕΠ και ΕΕΠ είναι λιγότερα απο πέντε το σώµα των
εκλεκτόρων απαρτίζεται από πέντε µέλη µε συµπλήρωση που γίνεται από
µέλη ∆ΕΠ των συγγενέστερων τοµέων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ και µέλη ΕΕΠ
της ίδιας ή συγγενέστερης ειδικότητας του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι
αντίστοιχα. Την απόφαση για τη συµπλήρωση παίρνει το διοικητικό
όργανο της ακαδηµαϊκής µονάδας η οποία προκηρύξει τη θέση.
3 Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία 1Ο ηµερών από την υποβολή της
εισηγητικής έκθεσης ή µετά την άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσµίας
συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση το αρµόδιο διοικητικό όργανο και το
εκλεκτορικό σώµα της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού τη διαδικασία κινεί
και προεδρεύει της συνεδρίασης ο πρόεδρος του αντίστοιχου διοικητικού
οργάνου Μετά από σχετική συζήτηση µεταξύ των εκλέκτορων γίνεται
ψηφοφόρα. Οι εκλέκτορες αιτιολογούν ειδικά την ψήφο τους. Στην αρχή της
συνεδρίασης οι υποψήφιοι µπορούν να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις
τους για το περιεχόµενο της έκθεσης απαντούν στις ερωτήσεις των µελών
των δυο σωµάτων και αποχωρούν.
4 Στα εκλέκτορ και σώµατα µπορούν να συµµετέχουν διακόπτοντας την
άδεια τους µέλη του ∆ΕΠ τα οποία βρίσκονται σε άδεια σύµφωνα µε τις παρ
3.4 και 5 του άρθρου 17 του Ν. 1268/82 και µέλη του ΕΕΠ τα οποία
βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια.
5 Υποψήφιος που συγκέντρωσε υπέρ αυτού την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων εκλέκτορων θεωρείται οτι έχει επιλεγεί.
6. Τα επιλεγόµενα µέλη διορίζονται για τριετή θητεία µε πράξη του
Πρύτανη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

_____________________________________________________________________

'Αρθρο 4
Προϋποθέσεις
1. Προϋποθέσεις για κατάληψη θέσης ΕΕΠ είναι α) η κατοχή πτυχίου Α Ε
Ι σχετικού µε την ειδικότητα που αναγράφεται στην προκήρυξη και β) η
κατοχή µεταπτυχιακού διπλώµατος σχετικού µε την ειδικότητα αυτή η
τριετής επαγγελµατική η εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε σχετικό µε την
ειδικότητα του πεδίου ή τρείς δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά ή
µονόγραφα σχετική µε την ειδικότητα του ή συνδυασµός των παραπάνω.
2. Στοιχεία τα οποία συνεκτιµώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για
κατάληψη θέσης ΕΕΠ είναι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τους
φοιτητές το δηµοκρατικό ήθος η προσωπικότητα του υποψηφίου και η
κοινωνική του προσφορά.
3. Για την αξιολόγηση των δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά
λαµβάνονται καταρχήν υποψήφιο, κατάλογο που προβλέπονται στο άρθρο 4
παρ. 6 του Ν 1268/82
4 Ειδικά για τα µέλη ΕΕΠ που το εκπαιδευτικό τους έργο συνιστάται στη
διδασκαλία της γυµναστικής η προϋπόθεση κατοχής πτυχίου Α.Ε Ι
καλύπτεται και από την κατοχή πτυχίου Ε.Α Σ.Α. ενώ για τα µέλη ΕΕΠ που
το εκπαιδευτικό τους έργο συνιστάται στη διδασκαλία της µουσικής η
προϋπόθεση κατοχής πτυχίου Α.Ε.Ι. καλύπτεται από τα προσόντα για
διορισµό στη Μέση Εκπαίδευση.
_____________________________________________________________________

'Αρθρο 5
Μονιµοποίηση.
1 Τρείς µήνες πρίν από τη συµπλήρωση της τριετούς θητείας τα µέλη του
ΕΕΠ υποβάλλουν αίτηση για να κριθούν για µονιµοποίηση. Η αίτηση
υποβάλλεται στη γραµµατεία του διοικητικού οργάνου της ακαδηµαϊκής
µονάδας στην οποία υπηρετούν.
2. α) Η κρίση για µονιµοποίηση γίνεται από το διοικητικό όργανο της
ακαδηµαϊκής µονάδας στην οποία υπηρετεί το µέλος ΕΕΠ στο οποίο
συµµετέχουν µε δικαίωµα ψήφου όλα τα µέλη ∆ΕΠ και όλα τα ήδη µόνιµα
µέλη ΕΕΠ καθώς και τρία µόνο µέλη ΕΕΠ της ίδιας ή συγγενέστερης
ειδικότητας εφόσον υπάρχουν και υπηρετούν στη µονάδα αυτή στην οποία
συµπεριλαµβάνεται και το µέλος ΕΕΠ που συµµετείχε στην Εισηγητική
Επιτροπή Τα τρία µέλη ΕΕΠ ορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου του
οικείου Α.Ε.Ι.
β) Στα Τµήµατα ξένων γλωσσών συµµετέχουν στις περιπτώσεις αυτές και
οι εκπρόσωποι του ΕΕΠ σύµφωνα µε την παράγραφο 2 (α) του άρθρου 8 του Ν
1268/82.
3. Τη σχετική εισήγηση συντάσσει τριµελής Επιτροπή αποτελούµενη απο
δύο µέλη ∆ΕΠ και ένα µέλος ΕΕΠ της ίδιας η συγγενέστερης ειδικότητας.

Αν δεν υπηρετεί µέλος ΕΕΠ στην ακαδηµαϊκή µονάδα τότε η εισηγητική
επιτροπή συγκροτείται από τρία µέλη ∆ΕΠ Η επιτροπή συγκροτείται µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία 15 ηµερών από την υποβολή της αίτησης.
4. Η εισηγητική επιτροπή µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 2Ο ηµερών απο
τον ορισµό των µελών της υποβάλλει στο διοικητικό όργανο της αρµοδίας
ακαδηµαϊκής µονάδας την έκθεση της η οποία κοινοποιείται στους
υποψηφίους για να υποβάλλουν εφόσον το επιθυµούν σχετικό υπόµνηµα. Αν
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς
εισηγητική έκθεση.
5. Στην κρίση για µονιµοποίηση ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις των
παραγρ 2.3 κα, 4 του άρθρου 3 του διατάγµατος αυτού
6. Κριτήριο για τη µονιµοποίηση είναι η εκπαιδευτική ικανότητα και η
εν γένει επιστηµονική δραστηριότητα των υποψηφίων
7.Υποψήφιος που συγκέντρωσε υπέρ αυτού την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων εκλέκτορων θεωρείται ότι έχει µονιµοποιηθεί
8.Η Πρυτανική Πράξη της µονιµοποίησης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως
9.Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης τερµατίζεται η υπηρεσία του µέλους ΕΕΠ
στο ΑΕΙ
_____________________________________________________________________

'Αρθρο 6
Χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας
Κάθε µόνιµο µέλος ΕΕΠ δικαιούται εκπαιδευτική άδεια µε πλήρεις
αποδοχές µέχρι 2 χρόνια µετά τη συµπλήρωση 6 τουλάχιστον ετών υπηρεσίας
ως ΕΕΠ στην ακαδηµαϊκή µονάδα ή 3 ετών από τη µονιµοποίηση του τα µη
νόµιµα µέλη ΕΕΠ δικαιούνται εκπαιδευτική άδεια µέχρι 6 µήνες µετά τη
συµπλήρωση 18 τουλάχιστον µηνών υπηρεσίας ως ΕΕΠ στην ακαδηµαϊκή µονάδα
2. Σκοπός της άδειας είναι η απόκτηση µεταπτυχιακού ή διδακτορικού
διπλώµατος ή ο εµπλουτισµός των γνώσεων του αδειούχου µε τη συµµετοχή
του σε ερευνητικό ή εκπαιδευτικό έργο αλλού Α.Ε Ι ή επιστηµονικού φορέα
της χώρας ή του εξωτερικού
3. Για το διάστηµα παραµονής και εργασίας του σε Α.Ε.Ι ή
επιστηµονικού φορέα του εξωτερικού καταβάλλονται στο µέλος ΕΕΠ διπλές
αποδοχές εφόσον δεν µισθοδοτείται από το ΑΕΙ ή το ίδρυµα του εξωτερικού
4. Για τα µέλη του ΕΕΠ που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος
ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις της παραγρ 3 του άρθρου 17 του Ν 1268/82
5. Την εκπαιδευτική άδεια χορηγεί το διοικητικό όργανο της
ακαδηµαϊκής µονάδας στην οποία υπηρετεί το µέλος ΕΕΠ µετά από αίτηση
του ενδιαφερόµενου που συνοδεύεται µε το προτεινόµενο πρόγραµµα
επιστηµονικής δραστηριότητας. Τροποποίηση του προγράµµατος αυτού από
τον αδειούχο µπορεί να γίνει µετά από άδεια του παραπάνω οργάνου
6. Ο αδειούχος µετά τη λήξη της αδείας του υποβάλλει στον αρµόδιο
Αντιπρύτανη έκθεση µε την υλοποίηση του προγράµµατος που είχε εγκριθεί
σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγρ 5 του άρθρου αυτού

7. Ο συνολικός αριθµός των µελών ΕΕΠ της ακαδηµαϊκής µονάδας που
µπορεί να βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1
/7 των µελών ΕΕΠ που υπηρετούν στη µονάδα αυτή. Στην περίπτωση που το
ποσοστό αυτό δεν επιτρέπει να δοθεί άδεια σε κανένα µέλος ΕΕΠ το
διοικητικό όργανο της ακαδηµαϊκής µονάδας συνεκτιµώντας τις
εκπαιδευτικές ανάγκες µπορεί να χορηγήσει εκπαιδευτική άδεια σε ενα
µόνο µέλος ΕΕΠ µε ειδικα αιτιολογηµένη απόφαση του
8. Το Πρυτανικό συµβούλιο µπορεί να χορηγήσει σε µέλος ΕΕΠ άδεια µε
αποδοχές µεχρι 2 µήνες για συµµετοχή σε επιστηµονικά συνέδρια δια
πανεπιστηµιακές ανταλλαγές και παρουσίαση σεµιναρίων σε άλλα Α Ε Ι..
ύστερα από τεκµηριωµένη αίτηση του ενδιαφεροµένου µε απόφαση του
διοικητικού οργάνου της µονάδας στην οποία υπηρετεί και εφόσον δεν
παρακωλυεται η εκπαιδευτική διαδικασία
_____________________________________________________________________

Αρθρο 7
Η ισχύς του διατάγµατος αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

