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Περιφερειακή Δ/νση Σύρου
Πληροφορίες: Ελένη Γουρνέλου
Τηλ. 22810-97002
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Προς: Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμίου & Β/μίου Εκπαίδευσης

Θέμα: «Μετατάξεις κλάδου εκπαιδευτικών Α/θμίου & Β/μίου Εκπαίδευσης στο 
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. (παρ. 4 του άρθρου 20   του 
Ν.4452/2017) στο Τμ. ΜΣΠΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου».

Αξιότιμες/οι κκ:

Σύμφωνα με τη διάταξη  της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.4452/2017 και την 
ισχύουσα νομοθεσία του άρθρου 20 παρ. 4  «Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης 
του προσωπικού των Α.Ε.Ι.», προσφέρεται δυνατότητα μετάταξης από τον κλάδο 
εκπαιδευτικών της Α/θμίου Εκπαίδευση  σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των 
Α.Ε.Ι. (παρ. 4 του άρθρου 20   του Ν.4452/2017).

Συγκεκριμένα:

4. α) Η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μπορούν να μεταταγούν σε 
θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α΄195) κατηγοριών 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανώτατων 
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της 
δαπάνης της μισθοδοσίας τους και σύστασης της θέσης στο οικείο Α.Ε.Ι. εφόσον 
σωρευτικώς:
α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή 
συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα ένταξης,
β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, 
σχετικό με τα αντικείμενα αυτά, και
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γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει 
για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της 
αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτωσης Α΄ 
επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν 
εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό 
έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό 
πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.

Για την ανωτέρω μετάταξη απαιτείται: α) Σχετική αίτηση του 
ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία στην οποία 
ανήκει, καθώς και στο οικείο Α.Ε.Ι., έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, και αφορά 
το επόμενο της ημερομηνίας υποβολής ακαδημαϊκό ή διδακτικό έτος αντίστοιχα. 
β) Έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου 
υπάγεται ο εκπαιδευτικός. γ) Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του οικείου 
Α.Ε.Ι., ύστερα από σχετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής, τα μέλη της οποίας 
έχουν συναφές προς τη θέση γνωστικό αντικείμενο και η οποία αποτελείται από 
δύο Καθηγητές και ένα μέλος της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Ε.Π. ανά περίπτωση που 
ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Για την ανωτέρω απόφαση η 
Συνέλευση λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες του Τμήματος στα γνωστικά 
αντικείμενα που αυτό θεραπεύει, την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και την 
υλοποίηση του προγράμματος σπουδών. Αν υποβληθούν περισσότερες από μια 
αιτήσεις για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με την απόφασή της η Συνέλευση θα 
προβαίνει σε αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων. Προϋπόθεση για την έγκριση 
του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο 
εκπαιδευτικός είναι η προηγούμενη της έγκρισης απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι.. 

Η μετάταξη του εκπαιδευτικού σε θέση των ανωτέρω κατηγοριών 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η 
ένταξη του εκπαιδευτικού σε θέση Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. στο οικείο Ίδρυμα 
διενεργείται με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, η οποία εκδίδεται το αργότερο 
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. 

Το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις περί 
βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των μελών Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. . Για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των 
μετατασσομένων εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας 
στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και μέχρι την έκδοση του κατά την 
παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος εντάσσονται 
αυτοδικαίως σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 118/2002. Η διάρκεια της 
θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογίζεται ως τριετής και ο απομένων 
χρόνος λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες. Μετά την 
ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. το προσωπικό που μετατάσσεται 
διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και όσες διατάξεις αφορούν 
όλα τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.. 



Η μετάταξη μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το χρονικό 
διάστημα που έχει παρέλθει από προηγούμενη μετάταξη του αιτούντος 
εκπαιδευτικού σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης ή του χρόνου διορισμού του.»

Για τους παραπάνω λόγους, το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων 
και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφάσισε την αποστολή της 
παρούσας επιστολής προς ενημέρωση και ενθάρρυνση αίτησης εκπαιδευτικών 
της Α/θμίου & Β/θμίου Εκπαίδευσης για μετάταξή τους σε κλάδους Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Ε.Π, εφόσον τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Οι επιστημονικές εξειδικεύσεις εκπαιδευτικών που συνάδουν με γνωστικό 
αντικείμενο υποψηφίων ίδιο ή συναφές με γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει 
το Τμήμα ένταξης είναι οι εξής:

 Σχεδίαση
 Πληροφορική
 Μαθηματικά και Επιχειρησιακή Έρευνα
 Επιστήμες Μηχανικών
 Επιστήμη Υλικών
 Τεχνολογίες Παραγωγής
 Γνωστική Ψυχολογία
 Επιστήμες της Διοίκησης
 Επιστημολογία
 Ιστορία της Τέχνης
 Καλές Τέχνες με έμφαση στη Ζωγραφική, τις Ψηφιακές Τέχνες και το 

Σχέδιο

Παρακαλούμε για τη κοινοποίηση/ διακίνηση της παρούσας επιστολής στους 
εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς σας καθώς και στην ανάρτησή της σε πίνακες 
ενημέρωσης που διαθέτει η υπηρεσία σας.

Παραμένοντας στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Εκ μέρους του Προέδρου του Τμήματος

Η Αν. Προϊσταμένη Περιφερειακής Δ/νσης Σύρου

Γουρνέλου Ελένη
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