
Π.∆. 31 της 16/31.1.84: ∆ιαδικασία και προϋποθέσεις 
µετάταξης στην Εκπαίδευση των µελών του ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. (Α' 8). 
 

      Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 21 (παρ 7) του Ν. 1268/1982 
    "για τη δοµή και λειτουργία των ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων" 
    (Φ.Ε.Κ. 87 τ.Α ) κ.λ.π. (γν.Σ.Τ.Ε.). 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
                                Αρθρο 1 
 
      Τα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού των ανωτάτων 
    Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν τη µετάταξή τους 
    σε όλες τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
                                Αρθρο 2. 
 
      Ειδικότερα για την Ανώτατη Εκπαίδευση τα µέλη Ε.Ε.Π. µπορούν να 
    ζητήσουν τη µετάταξή τους είτε από µια Ακαδηµαϊκή µονάδα σε άλλη 
    Ακαδηµαϊκή µονάδα του ίδιου ή άλλου Α Ε.Ι. είτε από ένα Α.Ε.Ι σε άλλο 
    Α.Ε.Ι. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
                                Αρθρο 3 
 
      1. Προϋποθέσεις για τη µετάταξη είναι: α) ο ενδιαφερόµενος να είναι 
    µόνιµο µέλος Ε.Ε.Π., β) να υπάρχει κενή θέση αντίστοιχης ειδικότητας 
    στη µονάδα υποδοχής γ) να συντρέχουν λόγοι επιστηµονικοί, ερευνητικοί 
    και Εκπαιδευτικοί και δ) ο ενδιαφερόµενος να έχει τα προσόντα της θέσης 
    στην οποία ζητάει να µεταταγεί. 
 
      2. Η προϋπόθεση (α) της προηγούµενης παραγράφου δεν ισχύει για όσους 
    υπηρετούσαν στα Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 1268/1982 και 
    εντάχθηκαν σε θέσεις Ε.Ε.Π. Τα µέλη αυτά του Ε.Ε.Π. όταν  µετατάσσονται 
    διατηρούν την υπηρεσιακή τους κατάσταση στη νέα τους υπηρεσία. 
 
      3. Οι Επιστηµονικοί και Ερευνητικοί λόγοι του εδαφίου γ της 
    παραγράφου 1 τεκµηριώνονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο, οι δε 
    Εκπαιδευτικοί από την Ακαδηµαϊκή µονάδα υποδοχής. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
                                 Αρθρο 4. 
 
      Μετάταξη από µια Ακαδηµαϊκή µονάδα σε άλλη Ακαδηµαϊκή µονάδα του 
    ίδιου Α.Ε.Ι. µπορεί να γίνει και ύστερα από απόφαση της συγκλήτου του 
    οικείου Α.Ε.Ι. µετά από γνώµη των ∆ιοικητικών οργάνων των αντίστοιχων 



    Ακαδηµαϊκών µονάδων, όταν το επιβάλλουν Εκπαιδευτικοί λόγοι. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
                                 Αρθρο 5 
 
      Η πλήρωση θέσεων µε µετάταξη δεν µπορεί να υπερβαίνει το 40% των 
    εκάστοτε κενών οργανικών θέσεων της µονάδας υποδοχής. Το ποσοστό αυτό 
    υπολογίζεται επί του αριθµού των εκάστοτε κενών θέσεων της αντίστοιχης 
    ειδικότητας στην οποία ανήκει ο µετατασσόµενος. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
                                 Αρθρο 6 
 
      Μέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης του 
    ενδιαφερόµενου αποφασίζει σχετικά µε την µετάταξη του το ∆ιοικητικό 
    όργανο της Ακαδηµαϊκής µονάδας στην οποία υπηρετεί το µέλος Ε.Ε.Π. Μέσα 
    σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την έκδοση θετικής απόφασης, η απόφαση 
    αυτή και ο σχετικός φάκελλος διαβιβάζεται στο ∆ιοικητικό όργανο της  
    Ακαδηµαϊκής µονάδας υποδοχής όταν πρόκειται για Α.Ε.Ι. ή υπο αρµόδιο 
    υπηρεσιακό συµβούλιο όταν πρόκειται για άλλη βαθµίδα της Εκπαίδευσης, 
    που αποφαίνεται σχετικά µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες αφότου έλαβε την 
    απόφαση και το σχετικό φάκελλο. 
    
      Σε περίπτωση θετικής απόφασης η µετάταξη πιστοποιείται µε σχετική 
    πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται 
    στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
                                Αρθρο 7. 
 
      Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
    Κυβερνήσεως. 

 


