
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

ΘΕΜΑ : «Εγκύκλιος επί της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων µελών Ε.Π. στα Τ.Ε.Ι και στην ΑΣΠΑΙΤΕ» 
 

 Με αφορµή ενστάσεις επί προκηρύξεων που προέρχονται κυρίως από αιτήσεις εξέλιξης µελών Ε.Π. 

στα Τ.Ε.Ι. και αφορούν στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων µελών Ε.Π. από τα αρµόδια 

όργανα των Ιδρυµάτων διευκρινίζουµε τα ακόλουθα :  

1) Ο επιλεγείς για την πλήρωση της θέσης θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να διαθέτει τα προσόντα της 

ανώτερης βαθµίδας όπως αυτά καταγράφονται στην ισχύουσα νοµοθεσία καθώς και να υπερισχύει έναντι 

τυχόν συνυποψήφιων του κατόπιν αιτιολογηµένης συγκριτικής αξιολόγησης του συνόλου των υποψηφίων. 

Εάν δε ο επιλεγείς είναι ο αιτών την εξέλιξη της θέσης, το οικείο Ε.Σ. κατά την κρίση του συνεκτιµά την 

προσφορά του στο Ίδρυµα κατά τη διάρκεια της θητείας του στις προηγούµενες βαθµίδες.  

2) Η επαγγελµατική προϋπηρεσία εκτός του διδακτικού έργου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση από το 

νόµο για όλες τις βαθµίδες και εποµένως η ύπαρξη µόνο διδακτικής προϋπηρεσίας στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα καθιστά αυτοµάτως µη εκλόγιµο το συγκεκριµένο υποψήφιο.  

3) ∆ιδακτικό έργο στα Τ.Ε.Ι. θεωρείται το έργο που ανατίθεται από τα Ιδρύµατα στα µέλη Ε.Π. στο 

πλαίσιο των καθηκόντων τους όπως προσδιορίζεται από τις αρµοδιότητές τους, το υποχρεωτικό τους 

ωράριο και την εκάστοτε προβλεπόµενη αµοιβή και περιλαµβάνει διδασκαλία, εργαστήριο και κλινική 

άσκηση σε ειδικότητες που προβλέπεται από το αντίστοιχο Π.∆. ειδικοτήτων. 

4) Ως προς την απόδειξη του προσόντος της επαγγελµατικής προϋπηρεσίας, θα πρέπει να προσκοµίζονται 

βεβαιώσεις, οι οποίες να αναφέρουν σαφώς το χρονικό διάστηµα και το αντικείµενο απασχόλησης, το 

ωράριο εργασίας (πλήρες ή µειωµένο), τη σχέση εργασίας, τον τρόπο µισθοδοσίας καθώς και το ύψος της 

αµοιβής. Αν οι βεβαιώσεις προέρχονται από δηµόσιο φορέα, αρκούν από µόνες τους για την απόδειξη 

επαγγελµατικής δραστηριότητας, αρκεί να εκδίδονται από τις ∆/νσεις ή τµήµατα Προσωπικού και εφόσον 

καλύπτονται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση των ερευνητικών προγραµµάτων, η 

σχετική βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί από την Επιτροπή Ερευνών (Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ειδικού 

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗTΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α΄  ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Αθήνα, 06 ∆εκεµβρίου 2012 
Αριθµ. Πρωτ. :                             Βαθµ. Προτερ. :  
Φ11/154259/Ε5                           ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ  
 
 
ΠΡΟΣ :  Τα Γραφεία των κ.κ. Προέδρων των Τ.Ε.Ι. 
              και των ∆ιοικουσών Επιτροπών του Τ.Ε.Ι.  
              Ιονίων Νήσων και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
    

----- 
Ταχ. ∆/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37   
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80   Μαρούσι                 
Ιστοσελίδα: : http://www.minedu.gov..gr  
E-mail: eptei@minedu.gov.gr    
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

----- 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: Β4ΜΠ9-2ΨΕ



 2 

Λογαριασµού) του οικείου Ιδρύµατος, ή την αρµόδια υπηρεσία άλλου φορέα και όχι απλώς από τον 

επιστηµονικό υπεύθυνο του έργου.  

5) Καθώς το ύψος των αµοιβών επαγγελµατικής δραστηριότητας των υποψηφίων αποτελεί κριτήριο 

ποιότητας, σύγκρισης και τελικής αξιολόγησης της επαγγελµατικής δραστηριότητάς τους θα πρέπει, σε 

κάθε περίπτωση, να διαπιστώνονται µε ασφάλεια και χωρίς καµία αµφισβήτηση οι ανθρωποµήνες 

πραγµατικής απασχόλησης των υποψηφίων για τις υπό πλήρωση θέσεις.  

Για το λόγο αυτό, το Ε.Σ. οφείλει σε περιπτώσεις που δεν καταγράφονται στις σχετικές επίσηµες 

προσκοµισθείσες βεβαιώσεις οι ανθρωποµήνες επαγγελµατικής απασχόλησης και οι αµοιβές που 

εµφανίζονται είναι κατά πολύ χαµηλότερες από αυτές που καθορίζονται στους πίνακες της  Εθνικής 

Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας να προχωρεί σε αναγωγή σε πλήρη απασχόληση, µε οµοιόµορφο τρόπο 

για όλους τους υποψήφιους, του χρόνου των συµβάσεών τους βάσει αντίστοιχου ωραρίου και αµοιβής την 

εκάστοτε χρονική περίοδο λαµβάνοντας υπόψη τους προαναφερόµενους πίνακες της Εθνικής Συλλογικής 

Σύµβασης Εργασίας.  

6) Τα αρµόδια όργανα των Ιδρυµάτων οφείλουν να αναζητούν όλα τα απαιτούµενα διασαφηνιστικά 

στοιχεία επί των νοµότυπα κατατεθειµένων δικαιολογητικών προς αποφυγή ασαφειών και ύπαρξης 

ολοκληρωµένου φακέλου των υποθέσεων που περιέρχονται στην Υπηρεσία µας σε περιπτώσεις Ελέγχου 

Νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδείας. 

7) Τέλος, το οικείο Ε.Σ. θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να προβαίνει σε πλήρη, επαρκή και 

εµπεριστατωµένη αιτιολόγηση των αποφάσεων του όπως απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία.  

  Η τήρηση των προαναφερόµενων από τα αρµόδια όργανα των Ιδρυµάτων κρίνεται απαραίτητη προς 

αποφυγή αναποµπών πρακτικών Ε.Σ. και ακυρώσεων εξελίξεων ή διορισµών από την Υπηρεσία µας, ώστε 

να µην υπόκεινται σε ταλαιπωρία τόσο οι υποψήφιοι όσο και οι Υπηρεσίες των Ιδρυµάτων. 
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