Kυρία Μυλωνάκου,
Σε ςυνζχεια τησ ςημερινήσ τηλεφωνικήσ μασ επικοινωνίασ, διατυπϊνω και εγγράφωσ τα
ερωτήματα που ςασ ζθεςα κατά τη ςυνομιλία μασ και τα οποία αφοροφν την με αριθμό
πρωτοκόλλου 126603/Η2/29-07-2016 Εγκφκλιο του Υπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και
Θρηςκευμάτων «Οδθγίεσ ςχετικά με τθν υλοποίθςθ και τθν εφαρμογι των περιεχομζνων
ςτο άρκρο 27 και ςτο άρκρο 64 του νόμου 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83) «Ρυκμίςεισ για τθν
ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ» που αφοροφν ςτισ κατθγορίεσ προςωπικοφ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Σ.Ε.Π.»:

(1) Άρθρο 27, παράγραφος 4
Θ Εγκφκλιοσ αναφζρει:
«Σζλοσ, από τισ 11-2-2014 ζωσ και την 10-5-2016 (θμερομθνία που προθγείται τθσ
δθμοςίευςθσ του ν. 4386/2016 τθν 11-5-2016) τα μζλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των
Πανεπιςτθμίων ςυνεχίηουν να εξελίςςονται βακμολογικά και μιςκολογικά ςφμφωνα με το
π.δ. 118/2002, χωρίσ να απαιτείται διαδικαςία κρίςθσ ςτισ περιπτώςεισ εξζλιξθσ ςε
ανώτερθ βακμίδα κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα και να λαμβάνουν τισ αποδοχζσ και τα
επιδόματα που αναλογοφν ςτο διάςτθμα αυτό, ςυνυπολογιςμζνθσ και τυχόν
αναδρομικότθτασ, ενώ τα μζλη Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιςτθμίων ςυνεχίηουν να εξελίςςονται
βακμολογικά ςφμφωνα με το π.δ. 117/2002, χωρίσ να απαιτείται επίςθσ διαδικαςία κρίςθσ
ςτισ περιπτώςεισ εξζλιξθσ ςε ανώτερθ βακμίδα για το ίδιο χρονικό διάςτθμα».
Η περιγραφόμενθ ςτθν παροφςα διάταξθ τθσ παρ. 4 διαδικαςία προηγείται τθσ διαδικαςίασ
που περιγράφεται ςτθν παρ. 3 και κατά ςυνζπεια τα Ιδρφματα οφείλουν πρώτα να προβοφν
ςτισ εξελίξεισ των μελών και ακολοφκωσ ςτθν αναγνώριςθ τθσ διάρκειασ τθσ ειςαγωγικισ
κθτείασ ωσ τριετοφσ και ςε τυχόν αναγνώριςθ του ςυνολικοφ χρόνου υπθρεςίασ του
προςωπικοφ ςτο δθμόςιο (ςε φορείσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 7 του ν. 4354/2015)».

Ερώτημα:
Με ποια διαδικαςία θα πρζπει να εφαρμοςτεί, για τα μεν μζλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. η
πρόβλεψη για βαθμολογική και μιςθολογική εξζλιξη, για τα δε μζλη Ε.Τ.Ε.Π. η πρόβλεψη
για βαθμολογική εξζλιξη, κατά το διάςτημα από 11-2-2014 (ημερομηνία κατά την οποία
ςταμάτηςε η αποςτολή από το Κδρυμά μασ προσ το Υπουργείο των φακζλων εξελίξεων των
μελϊν Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., βάςει του με αρ. πρωτ. 76439/Β2/16-05-2014 εγγράφου του
Υπουργείου Παιδείασ) μζχρι την 10η-5-2016;
Καθϊσ δεν απαιτείται διαδικαςία κρίςησ, ποιεσ είναι οι ςυγκεκριμζνεσ διοικητικζσ
ενζργειεσ ςτισ οποίεσ θα πρζπει να προβεί το Κδρυμά μασ, ϊςτε να αποτυπωθοφν οι
εξελίξεισ των μελϊν Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. κατά το εν λόγω διάςτημα, και, ωσ εκ τοφτου,
ςτη ςυνζχεια να προχωρήςει ςτην εφαρμογή των προβλεπομζνων ςτην παράγραφο 3 του
άρθρου 27 (ζτςι όπωσ αυτά εξειδικεφονται περαιτζρω ςτο αντίςτοιχο χωρίο τησ Εγκυκλίου);
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(2) Άρθρο 27, παράγραφος 5
Θ Εγκφκλιοσ αναφζρει:
«Με τθ διάταξθ τθσ παρ. 5 οι κζςεισ των μελών τθσ κατθγορίασ Ε.Σ.Ε.Π., των μονίμων
διοικθτικών υπαλλιλων και των υπαλλιλων ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
που υπθρετοφν ςτα Α.Ε.Ι. μετατρζπονται αυτοδίκαια ςε αντίςτοιχεσ θζςεισ Ε.ΔΙ.Π. του
άρκρου 29 του ν. 4009/2011. Σο προςωπικό αυτό εντάςςεται ςε οργανικζσ θζςεισ Ε.ΔΙ.Π.
κενζσ ή ςυνιςτώμενεσ κατά την ζνταξη, εφόςον δεν υφίςτανται κενζσ οργανικζσ κζςεισ
(όπωσ προθγουμζνωσ) με αντίςτοιχθ κατάργθςθ τθσ κζςθσ που κατείχε ωσ Ε.Σ.Ε.Π. ι
μόνιμου διοικθτικοφ υπαλλιλου ι υπαλλιλου ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου εφόςον θ
κζςθ αυτι ιταν οργανικι. φμφωνα με τα παραπάνω απαιτείται νζα τροποποιθτικι Πράξθ
του Πρφτανθ που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ».

Ερωτήματα:
(α) Όςον αφορά τα αναφερόμενα ςτην παράγραφο 5 του άρθρου 27 μζλη προςωπικοφ
(Ε.Τ.Ε.Π., μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνουΙ.Δ.Α.Χ.), ςφμφωνα με τον Νόμο θα γίνει αυτοδίκαιη μετατροπή των θζςεϊν τουσ ςε
αντίςτοιχεσ θζςεισ Ε.ΔΙ.Π. ή θα γίνει ζνταξή τουσ ςε κενζσ οργανικζσ (ή ςυνιςτϊμενεσ κατά
την ζνταξή) θζςεισ Ε.ΔΙ.Π.;
Με άλλα λόγια, ζνα μζλοσ Ε.Τ.Ε.Π., λ.χ., που είχε οργανική θζςη, με την ζνταξή του ςτην
κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. θα μετατρζψει την οργανική θζςη που κατείχε ςε αντίςτοιχη οργανική
θζςη Ε.ΔΙ.Π. ή θα καταλάβει κενή οργανική θζςη Ε.ΔΙ.Π.;
(β) Στην περίπτωςη κατά την οποία, κατόπιν των διευκρινίςεων που θα μασ δοθοφν εκ
μζρουσ του Υπουργείου, γίνει αυτοδίκαιη μετατροπή των θζςεων των μελϊν ςε αντίςτοιχεσ
θζςεισ Ε.ΔΙ.Π. (και, επομζνωσ, δεν καταλάβουν κενζσ οργανικζσ), εξακολουθεί να απαιτείται
η ζκδοςη τροποποιητικήσ διαπιςτωτικήσ πράξησ ωσ προσ την ζνταξή τουσ, δεδομζνου ότι το
Κδρυμά μασ ζχει ήδη προβεί, από το 2014, ςε ςχετικζσ διαπιςτωτικζσ πράξεισ (οι οποίεσ
δημοςιεφθηκαν ςτο ΦΕΚ 1989/22-07-2014, τ. Β’) κατά τισ οποίεσ τα παραπάνω μζλη
εντάχθηκαν, ονομαςτικά, ςε θζςεισ Ε.ΔΙ.Π. με αυτοδίκαιη μετατροπή των θζςεων που
κατείχαν;

(3) Άρθρο 27, παράγραφος 12δ
Θ Εγκφκλιοσ αναφζρει:
«Με τθ διάταξθ τθσ περ. δ τθσ ίδιασ παραγράφου ορίηεται ότι τα υπθρετοφνται μζλθ τθσ
κατθγορίασ του Ε.Σ.Ε.Π. των Πανεπιςτθμίων και τα υπθρετοφνται μζλθ τθσ κατθγορίασ του
Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιςτθμίων τα οποία εντάχκθκαν ςτθν κατθγορία Ε.ΔΙ.Π. από τθν κατθγορία
Ε.Σ.Ε.Π., εξελίςςονται μιςκολογικά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Α’ μζρουσ του ν.
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3205/2003 από 1-11-2011 ζωσ και 31-12-2015, υπολογιςμζνων όλων των μιςκολογικών
κλιμακίων που δικαιοφνται χωρίσ να αναηθτοφνται μιςκολογικζσ διαφορζσ».

Ερώτημα:
Το Κδρυμά μασ θα πρζπει να προβεί, αναδρομικά, ςτη χορήγηςη ςτα υπηρετοφντα ςτισ 3112-2015 μζλη Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Πανεπιςτημίου, τα οποία υπηρετοφςαν την 1-11-2011
ωσ Ε.Τ.Ε.Π., μιςθολογικϊν κλιμακίων που δικαιοφνταν κατά το διάςτημα 1-11-2011 ζωσ και
31-12-2015, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Α’ μζρουσ του ν. 3205/2003;
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