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Βαθµολογική και µισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των 
µελών του Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.∆Ι.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 13, παρ. 2, εδ. στ'του Ν. 2817/2000 (Α' 78) 

"Εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές* ανάγκες 
και άλλες διατάξεις". 
β) Του άρθρου 29 Α' του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προσετέθη 

µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροποποιήθηκε 
µε το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α' 38). 
γ) Της υπ' αριθ. ∆Ι∆Κ/Φ. Ί/ 2/22875/31.10.2001 Απόφασης 

του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης "Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης11 (Β' 1480). 
δ) Της υπ' αριθ. 11100383/1330/Α0006/31.10.2001 

Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο-
νοµικών "Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονοµικών" (Β' 1485). 

2. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων του 
παρόντος διατάγµατος προκαλείται ετησίως δαπάνη 
ύψους 341.220.000 δρχ. η οποία για το τρέχον έτος πε- 
ριορίζεται στο ποσό των 250.000.000 δρχ. που θα καλυ- 
φθεί από την πίστωση του ΚΑΕ 5184 του Φ. 19-110. Για την 
επόµενη πενταετία 2002-2006, δεδοµένου ότι οι δαπάνες 
µισθοδοσίας του προσωπικού των ΑΕΙ βαρύνουν τον τα 
κτικό προϋπολογισµό του ΥΠΕΠΘ σύµφωνα µε το 
ν. 1238/82 θα λαµβάνεται µέριµνα για την εγγραφή των 
σχετικών πιστώσεων στους οικείους προϋπολογισµούς 
του ΥΠΕΠΘ (Φ. 19-250, ΚΑΕ της οµάδας 0200-0300). 

3. Τις υπ' αριθ. 561 /2001 και 152/2002 γνωµοδοτήσεις 
του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του Υπουρ- 
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και των Υφυ- 
πουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέ- 
ντρωσης και Οικονοµικών, αποφασίζουµε 

Αρθρο 1 Βαθµολογική 
διάρθρωση θέσεων Ε.Ε.∆Ι.Π. 

1. Οι θέσεις του Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.∆ί.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυµάτων των κλάδων Ι και II, διακρίνονται, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παράγραφο 2 εδάφια β' και γ' του άρθρου 13 
του Ν. 2817/2000, στις κατηγορίες Πανεπιστηµιακής 
Εκπαίδευσης (Π Ε) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). 

2. Οι θέσεις των κατηγοριών του Ε.Ε.∆Ι.Π. της προη- 
γούµενης παραγράφου κατατάσσονται συνολικά σε τέσ- 
σερις (4) βαθµίδες ως ακολούθως: 
Βαθµίδα ∆ 
Βαθµίδα Γ 
Βαθµίδα Β 
Βαθµίδα Α 
3. Εισαγωγική βαθµίδα για όλες τις κατηγορίες και για 

όλους τους κλάδους είναι η βαθµίδα ∆ και καταληκτική εί 
ναι η βαθµίδα Α. Οι θέσεις είναι οργανικά ενιαίες από την 
εισαγωγική µέχρι την καταληκτική βαθµίδα και για µεν τις 
εισαγωγικές βαθµίδες οι θέσεις είναι µε πενταετή θητεία, 
ενώ για τις λοιπές βαθµίδες οι θέσεις είναι µόνιµες. 

Άρθρο 2 
Βαθµολογική εξέλιξη µελών Ε.Ε.∆Ι.Π. 

1. Για την εξέλιξη µέλους Ε.Ε.∆Ι.Π. από βαθµίδα σε βαθ- 
µίδα απαιτείται συµπλήρωση πενταετούς υπηρεσίας σε 
κάθε βαθµίδα. 

2. α) Τρεις µήνες πριν από της συµπλήρωση τριετούς 
υπηρεσίας από το διορισµό στην εισαγωγική βαθµίδα τα 
µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π. υποβάλλουν αίτηση για να κριθούν για εξέ- 
λιξη. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης παραµένουν στη θέ- 
ση τους µέχρι την εξάντληση της πενταετούς θητείας 
οπότε κρίνονται εκ νέου για εξέλιξη στην επόµενη βαθµί- 
δα. Η αίτηση για τη δεύτερη αυτή κρίση υποβάλλεται 
τρεις µήνες πριν από τη συµπλήρωση της πενταετίας. 
β) Τα µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π. των εισαγωγικών βαθµίδων που 

κρίνονται τελικώς αρνητικά για την εξέλιξη τους στην επόµενη 
βαθµίδα αποχωρούν αυτοδίκαια από το Ίδρυµα µετά τη λήξη 
της θητείας τους. 

3. α) Τα µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π. που υπηρετούν σε βαθµίδες πέ- 
ραν των εισαγωγικών υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην 
επόµενη βαθµίδα τρεις µήνες πριν από τη συµπλήρωση 
της πενταετίας. Η αίτηση τους συνοδεύεται από αναλυτι- 
κό υπόµνηµα, στο οποίο αναφέρεται το έργο που επιτέ- 
λεσαν στη βαθµίδα στην οποία υπηρετούν όπως επίσης 
και κάθε άλλο στοιχείο (συγγραφικό έργο και εν γένει επι- 
στηµονική δραστηριότητα) το οποίο κατά την κρίση τους 
συνηγορεί για την εξέλιξη τους στην επόµενη βαθµίδα. 
β) Η αίτηση και το αναλυτικό υπόµνηµα διανέµονται σε όλα 

τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος ή της Γενικής 
Συνέλευσης της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα µε τη 
µονάδα στην οποία ανήκει το υπό εξέλιξη µέλος Ε.Ε.∆Ι.Π. Το 
κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο έχει τη δυνατότητα να 
αποφασίσει, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 20 ηµερών από 
την υποβολή της αίτησης, την ενεργοποίηση της διαδικασίας 
κρίσης για εξέλιξη σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις 
επόµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Εάν το αρµόδιο 
όργανο δεν αποφασίσει την ενεργοποίηση της διαδικασίας 
κρίσης για εξέλιξη ή εάν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω 
προθεσµία, η αίτηση για εξέλιξη θεωρείται ότι έχει γίνει 
αυτοδικαίως δεκτή. 
γ) Μέλη Ε.Ε.∆Ι.Π. που κρίνονται αρνητικά για εξέλιξη στις 

βαθµίδες της παρούσας παραγράφου έχουν δικαίωµα να 
υποβάλουν µία και µόνο νέα αίτηση για εξέλιξη µετά τη 
συµπλήρωση τουλάχιστον τριών ετών από την πρώτη αρνητική 
κρίση. 
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δ) Τα µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π. κλάδου II της παρούσας παραγράφου 
µπορούν να εξελιχθούν στην επόµενη βαθµίδα και πριν από 
τη συµπλήρωση του προβλεπόµενου κατά την παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου χρόνου υπηρεσίας, εφ' όσον στο µεταξύ 
έχουν αποκτήσει ανώτερους τίτλους σπουδών οι οποίοι 
θεµελιώνουν δικαίωµα ένταξης σε υψηλότερη βαθµίδα 
σύµφωνα µε το συνολικό χρόνο υπηρεσίας. Η εξέλιξη στην 
υψηλότερη βαθµίδα γίνεται µε τις διαδικασίες και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο. 

4. Αρµόδιο όργανο για τις κρίσεις των µελών Ε.Ε.∆Ι.Π. 
είναι η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος ή η Γενική Συνέ-
λευση της Σχολής ή η Σύγκλητος, ανάλογα µε τη µονάδα στην 
οποία ανήκει το µέλος, η οποία αποφασίζει ύστερα από ειδικά 
αιτιολογηµένη έκθεση που υποβάλλει τριµελής εισηγητική 
επιτροπή. Στο αρµόδιο αυτό όργανο συµµετέχουν µε δικαίωµα 
ψήφου 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 της 
ίδιας ή ανώτερης βαθµίδας για την οποία κρίνεται ο 
ενδιαφερόµενος 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. αρµοδίου οργάνου. Αν τα προστιθέµενα 
µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π. που υπηρετούν στην ακαδηµαϊκή µονάδα είναι 
λιγότερα των τριών, ο αριθµός συµπληρώνεται µε µέλη 
Ε.Ε.∆Ι.Π. των ιδίων χαρακτηριστικών τα οποία ανήκουν σε άλλες 
ακαδηµαϊκές µονάδες του Ιδρύµατος. 

5. Η τριµελής εισηγητική επιτροπή συγκροτείται µε " 
απόφαση του αρµοδίου οργάνου και αποτελείται από τον 
∆ιευθυντή του Τοµέα, ή τον Πρόεδρο του Τµήµατος εφό 
σον δεν υπάρχουν Τοµείς, ή τον Κοσµήτορα ή τον Πρύτα 
νη ανάλογα µε την µονάδα στην οποία ανήκει το µέλος 
από ένα µέλος ∆.Ε.Π. και ένα µ;έλος  Ε.Ε.∆Ι.Π. του ιδίου 
κλάδου και του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντι 
κειµένου ανώτερης ή της ιδίας βαθµίδας µε εκείνη για την 
οποία κρίνεται ο ενδιαφερόµενος. 
6. Η εισηγητική επιτροπή µέσα σε αποκλειστική προθε 

σµία είκοσι (20) ηµερών από τον ορισµό των µελών της 
υποβάλλει στο αρµόδιο όργανο της ακαδηµαϊκής µονά 
δας την έκθεση της η οποία κοινοποιείται στους υποψη- 
φίους για να υποβάλουν, εφόσον το επιθυµούν σχετικό 
υπόµνηµα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, η 
διαδικασία συνεχίζεται χωρίς εισηγητική έκθεση. 

7. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών 
από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης ή µετά την 
άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσµίας, το αρµόδιο 
για την κρίση όργανο συνέρχεται στη συνεδρίαση. Τη δια 
δικασία κινεί και προεδρεύει της συνεδρίασης ο Πρόε- 
δρος του αντίστοιχου οργάνου. Μετά από σχετική συζή- 
τηση µεταξύ των µελών του ως άνω οργάνου γίνεται ψη- 
φοφορία. Τα µέλη αιτιολογούν ειδικά την ψήφος τους. 
Στην αρχή της συνεδρίασης οι υποψήφιοι µπορούν να 
αναπτύξουν τις απόψεις τους για το περιεχόµενο της έκ- 
θεσης, απαντούν στις ερωτήσεις των µελών και αποχω- 
ρούν. 

8. Ως κριτήριο για την εξέλιξη λαµβάνεται υπόψη η ικα- 
νότητα και ο βαθµός ανταπόκρισης στο επιτελούµενο έρ 
γο και η εν γένει επιστηµονική δραστηριότητα. Στην περί- 
πτωση ειδικά των µελών Ε.Τ.Ε.Π., κατηγορίας ∆Ε, τα 
οποία εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις Ε.Ε.∆Ι.Π. 
κλάδου II, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο γ της 

παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 2817/2000, ως κριτήριο για την 
εξέλιξη τους λαµβάνεται υπόψη µόνο η ικανότητα και ο 
βαθµός ανταπόκρισης στο επιτελούµενο έργο. 

9. Για εξέλιξη σε ανώτερη βαθµίδα εκδίδεται πρυτανική 
πράξη η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως. 

Άρθρο 3 
Αποδοχές µελών Ε.Ε.∆Ι.Π. 

1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των µελών Ε.Ε.∆Ι.Π. κα- 
θορίζεται ανά βαθµίδα σε ποσοστό επί του εκάστοτε βα- 
σικού µισθού του µέλους ∆.Ε.Π. A.E.I, της βαθµίδας του 
Λέκτορα, ως εξής: 
Βαθµίδα Κλάδος Ι Κλάδος 11 

ΠΕ ΠΕ ΤΕ 
∆ 0,86 0,80 0,75 
Γ 0,90 0,85 0,80 
Β 0,94 0,90 0,85 
Α 0,98 0,95 0,90 
2. Πέρα από το βασικό µισθό της προηγούµενης παρα- 

γράφου παρέχονται και τα εξής επιδόµατα και αποζηµιώ- 
σεις κατά µήνα. 
ί) Χρονοεπίδοµα σε ποσοστό επί του βασικού µισθού 

σύµφωνα µε όσα ισχύουν κάθε φορά για τα µέλη ∆.Ε.Π. των 
Α.Ε.Ι. 
ϋ) Μηνιαίο επίδοµα οικογενειακών βαρών, µηνιαίο επίδοµα 

µεταπτυχιακών σπουδών, επίδοµα εορτών Χριστου-γέννων, 
Πάσχα και αδείας, σύµφωνα µε όσα ισχύουν κάθε φορά για 
τους µόνιµους δηµόσιους διοικητικούς υπαλλήλους. 

iii) Επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτι-κής 
πανεπιστηµιακής απασχόλησης εντός του Πανεπιστηµίου 
οριζόµενο στο ποσό των 91.000 δραχµών µηνιαίως για την 
κατηγορία Π Ε του κλάδου Ι, στο ποσό των 70.000 δραχµών 
για την κατηγορία Π Ε του κλάδου II και στο ποσό των 63.000 
δραχµών για την κατηγορία Τ.Ε του κλάδου II. 
ίν) Πάγια µηνιαία αποζηµίωση για δηµιουργία και ενη-

µέρωση βιβλιοθήκης και συµµετοχής σε συνέδρια οριζόµενη 
στο ποσό των 39.000 δραχµών για την κατηγορία Π.Ε του 
κλάδου Ι, στο ποσό των^30.000 δραχµών για την κατηγορία ΠΕ 
του κλάδου II και στο ποσό των 24.000 δραχµών για την 
κατηγορία ΤΕ του κλάδου II. 

3. Οι διατάξεις.της παραγράφου 4του άρθρου 13του Ν. 
2530/1997 εξακολουθούν να ισχύουν και για τα µέλη 
Ε.Ε.∆Ι.Π. 

4. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος χορηγεί 
ται ειδικό ερευνητικό επίδοµα για την εκτέλεση µεταδιδα- 
κτορικής έρευνας οριζόµενο στο ποσό των 52.000 δραχ- 
µών µηνιαίως για τα µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π. κλάδου Ι και στο ποσό 
των 40.000 δραχµών για τα µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π. κλάδου II. 

5. Τα σύµφωνα µε τα στοιχεία (iii) και (ίν) της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου χορηγούµενα επιδόµατα και µηνιαίες 
αποζηµιώσεις, όπως επίσης και το χορηγούµενο ειδικό 
ερευνητικό επίδοµα κατά την παρ. 4 του παρόντος άρ- 
θρου, προσαυξάνονται κατά 5.000 δραχµές για κάθε πε- 
νταετία πραγµατικής υπηρεσίας που συµπληρώνεται 
στην καταληκτική βαθµίδα ύστερα από την µε οποιονδή- 
ποτε τρόπο ένταξη σε αυτή. 

6. α) Τα µέλη Ε.Τ.Ε.Π., κατηγορίας ∆Ε, τα οποία εντάσ- 
σονται σε προσωποπαγείς θέσεις Ε.Ε.∆Ι.Π. κλάδου II, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο γ της παρ. 4 του άρ- 
θρου 13 του Ν. 2817/2000, διατηρούν µετά την ένταξη 
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τους σας εν λόγω προσωποπαγείς θέσεις τη διάρθρωση τους σε 
µισθολογικές βαθµίδες όπως επίσης και τους βασικούς 
µισθούς που αντιστοιχούν σε κάθε βαθµίδα. 
β) Πέρα από το βασικό µισθό του προηγούµενου εδαφίου, 

παρέχονται στους ανωτέρω και τα εξής επιδόµατα και 
αποζηµιώσεις κατά µήνα. 

i) Χρονοεπίδοµα σε ποσοστό επί του βασικού µισθού 
σύµφωνα µε όσα ισχύουν κάθε φορά για τα µέλη ∆.Ε.Π. των 
Α.Ε.Ι. 
ϋ) Μηνιαίο επίδοµα οικογενειακών βαρών, µηνιαίο επίδοµα 

µεταπτυχιακών σπουδών, επίδοµα εορτών Χριστουγέννων, 
Πάσχα και αδείας, σύµφωνα µε όσα ισχύουν κάθε φορά για 
τους µόνιµους δηµόσιους διοικητικούς υπαλλήλους. 

iii) Επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτι-κής 
πανεπιστηµιακής απασχόλησης εντός του Πανεπιστηµίου 
οριζόµενο στο ποσό των 49.000 δραχµών µηνιαίως. 
ίν) Πάγια µηνιαία αποζηµίωση για δηµιουργία και ενη-

µέρωση βιβλιοθήκης και συµµετοχή σε συνέδρια οριζόµενη 
στο ποσό των 18.000 δραχµών. 

Άρθρο 4 
Εντάξεις µελών Ε.Ε.∆Ι.Π. 

1. Τα υπηρετούντα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος 
µόνιµα µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π, εντάσσονται αυτοδίκαια στις ορι-
ζόµενες µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος βαθµίδες. Για 
την ένταξη στις βαθµίδες του κλάδου Ι λαµβάνεται υπ' όψη ο 
συνολικός χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας 
' για άσκηση εκπαιδευτικού έργου σε οποιαδήποτε βαθµίδα 
της εκπαίδευσης. Για την ένταξη στις βαθµίδες του κλάδου 
II λαµβάνεται υπ' όψη ο συνολικός χρόνος πραγµατικής 
υπηρεσίας στις θέσεις ή µε τις ιδιότητες βάσει των οποίων 
θεµελιώνεται το δικαίωµα ένταξης στον κλάδο II του 
Ε.Ε.∆Ι.Π. σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των εδ. γ' και ζ 
της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 2817/2000. 
' Στις περιπτώσεις των εντάξεων σε βαθµίδες του κλάδου II, ο 
κατά τα ανωτέρα) συνολικός χρόνος πραγµατικής 
υπηρεσίας πιστοποιείται από τα αρµόδια όργανα στο · 
πλαίσιο της γενικότερης αρµοδιότητας τους για την πι-
στοποίηση του επιτελούµενου από τους ανωτέρω έργου. 

2. Τα υπηρετούντα µη µόνιµα µέλη εντάσσονται αυτοδί- 
καια στις εισαγωγικές βαθµίδες, υπολογιζόµενου του 
χρόνου υπηρεσίας τους κατά την παράγραφο 1 του πα 
ρόντος άρθρου. 

3. Ο χρόνος που αποµένει µετά τις εντάξεις των παρα- 
γράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου υπολογίζεται για 
την εξέλιξη στην επόµενη βαθµίδα. 

4. Για τον προσδιορισµό της βαθµίδας στην οποία θα γί- 
νουν οι κατά τις προηγούµενες παραγράφους του παρό- 
ντος άρθρου εντάξεις, η διάρκεια της θητείας στην εισα- 
γωγική βαθµίδα υπολογίζεται ως τριετής. 

5. Για την ένταξη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρά 
γραφο 1 του παρόντος άρθρου εκδίδεται Πρυτανική Πρά- 
ξη. 

Άρθρο 5 
Έναρξη ισχύος 

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευση του 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων της εποµένης παραγράφου. 

2. Το σύνολο των προβλεπόµενων νέων αποδοχών θα 
καταβληθεί από 1.2.2002. 

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγµατος. 

Αθήνα, 22 Απριλίου 2002 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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