
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Φ.253/11812/Α5/2020 
(Β΄ 345) υπουργικής απόφασης με θέμα: Κατάτα-
ξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγι-
κών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά 
Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α΄ 193),
όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 
100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

2 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«Προηγμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντί-
δα» (Advanced Pediatric Nursing Care).

3 Ρύθμιση των όρων και προϋποθέσεων χορήγη-
σης εκπαιδευτικής άδειας για μεταδιδακτορική 
έρευνα των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τε-
χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ.253/99129/Α5 (1)
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Φ.253/11812/Α5/2020 

(Β΄ 345) υπουργικής απόφασης με θέμα: Κατάτα-

ξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγι-

κών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά 

Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α΄ 193),

όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 

100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδι-

άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4
του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 

και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70) και αντικαταστάθηκε εκ 
νέου με το άρθρο 165 παρ. 1 του ν. 4635/2019 «Επενδύω 
στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013, όπως 
αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του
ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

3. Το υπ΄ αρ. 21/10-1-2020 έγγραφο του Τμήματος 
Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος.

4. Το υπ΄ αρ. 2421.6/75867/18-10-2019 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού Λιμενικού Σώμα-
τος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

5. Το υπ΄ αρ. 77174/25-11-2019 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου του Πυροσβε-
στικού Σώματος.

6. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 13Δ
(παρ. 1 στ΄) του ν. 4186/2013, όπως αυτό προστέθηκε με την
παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 και αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

8. Την υπ΄ αρ. Φ.1/Γ/358/98404/Β1/23-7-20 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), κατ΄ 
εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. Φ.253/11812/Α5/2020 
υπουργικής απόφασης με θέμα: Κατάταξη των Σχολών, 
των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων 
Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την 
παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), ως ακο-
λούθως:

Άρθρο ΜΟΝΟ

1. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 
της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΑ», προστίθεται:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 
(ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2. Στο τέλος του εδαφίου 3. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1 
της ανωτέρω απόφασης, προστίθεται:

ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ Σ.Π.Α.
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Σ.Π.Α.

ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟ-
ΦΥΛΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)

Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - 
ΕΛ.ΑΚΤ.

ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - 
ΕΛ.ΑΚΤ.

3. Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχί-
ζει από το διδακτικό έτος 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

Αριθμ. απόφ.     278/21-07-2020 (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 

«Προηγμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντί-

δα» (Advanced Pediatric Nursing Care).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν,

2. την υπ΄ αρ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. την υπ΄ αρ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφα-
ση (Β΄ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»,

4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την
παρ. 3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,

5. τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α΄ 102),

6. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

7. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν,

8. το π.δ. 85/2013 (Α΄ 124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανα-
συγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,

9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

10. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ (7η συνεδρίαση
30-04-2020),

11. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ ( συνεδρίαση 28-05-2020),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(19η συνεδρίαση 19-06-2020),

13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του 
ΕΚΠΑ, με τίτλο «Προηγμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική 
Φροντίδα»(Advanced Pediatric Nursing Care) από το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) με τίτλο «Προηγμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική 
Φροντίδα»(Advanced Pediatric Nursing Care) σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστη-
μονικών γνώσεων στους πτυχιούχους των παρακάτω 
Ειδικεύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανά-
γκες Φροντίδας Υγείας στην Κοινότητα Νοσηλευτών και 
άλλων επαγγελματιών υγείας.

Σκοπός είναι η εισαγωγή και καθοδήγηση των μετα-
πτυχιακών φοιτητών στην επιστημονική Νοσηλευτική 
έρευνα ώστε αυτοί να αποκτήσουν την ικανότητα να 
κατανοούν να μετέχουν και να ερμηνεύουν ερευνητικά 
προγράμματα και αποτελέσματα, καθώς και να σχεδιά-
ζουν και να εκπονούν έρευνα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Προηγμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική 
Φροντίδα»(Advanced Pediatric Nursing) με ειδικεύσεις:

1. ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙ-
ΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (Advance Emergency and 
Intensive Pediatric Nursing Care) και
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2. ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟ-
ΝΤΙΔΑ (Advance Neonatal Nursing Care).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια 
των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται 
σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επι-
στημονικών εργασιών, άσκηση σε Παιδιατρικά Νοσοκο-
μεία και Παιδιατρικές Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Στο παρόν ΠΜΣ προβλέπεται η δυνατότητα μερικής 
φοίτησης για εργαζόμενους φοιτητές και σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, που ρητά ορίζονται στον οικείο Κανονισμό, 
και για μη εργαζόμενους φοιτητές, η διάρκεια της οποίας 
δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της ορισθείσας διάρκειας 
φοίτησης.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Προηγμένη Παιδι-
ατρική Νοσηλευτική Φροντίδα», θα καλύπτεται από τα 
τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, τα οποία 
ανέρχονται περίπου 45.000 ανά έτος, αναλυτικά 750 ευρώ 
ανά φοιτητή ανά εξάμηνο, καθώς και από τυχόν άλλες 
πηγές όπως δωρεές, χορηγίες, ή κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Η επιβολή τέλους φοίτησης / διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία για την κάλυψη των παγίων εξόδων όπως γραμ-
ματειακή υποστήριξη και κάλυψη αμοιβών μέρους των 
διδασκόντων στο ΠΜΣ και εν γένει των λειτουργικών 
αναγκών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2029-2030 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. 20614 (3)
Ρύθμιση των όρων και προϋποθέσεων χορήγη-

σης εκπαιδευτικής άδειας για μεταδιδακτορική 

έρευνα των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδα-

κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τε-

χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(συν. 1090/20-7-2020, θέμα 4ο)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 746/1970 (Α΄ 267) «Ίδρυση 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 105/2013 (Α΄ 137) «Μετονομα-

σία Τμήματος και ίδρυση, συγκρότηση, κατάργηση και 
ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2009 (Α΄ 189) «Προϋποθέ-
σεις και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, χορήγησης 
εκπαιδευτικών αδειών και μετάταξης των μελών του 
Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π) των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα 
της ανώτατης εκπαίδευσης».

4. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) «Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 27 του ν. 4386/ 
2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις».

6. Τις διατάξεις των παρ. 1-6 του άρθρου 29 του ν. 4009/
2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων» όπως ισχύουν και της παρ. 22.γ
του άρθρου 80 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου 26 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

7. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και ιδίως του άρθρου 13.

8. Την υπ’ αρ. 126603/Ζ2/29-07-2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ4653 
ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση 
και την εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο 27 και 
στο άρθρο 64 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα κ.λπ. διατάξεις») που αφορούν της κατηγορίες 
προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., και Ε.Τ.Ε.Π.

9. Την υπ’ αρ. 131955/Ζ1/3.8.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 465) δια-
πιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντι-
πρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
ομόφωνα εγκρίνει:

Tην εξειδίκευση των όρων και των προϋποθέσεων 
χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας για μεταδιδακτορική 
έρευνα των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού (Ε.Ε.ΔΠ.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (Ε.Τ.Ε.Π.), ως ακολούθως:
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• Η εκπαιδευτική άδεια για εκπόνηση μεταδιδακτορι-
κής έρευνας στα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. χορηγείται με Πράξη του Πρύτανη, ύστερα από: 
α) εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, για όσους/
ες είναι ενταγμένοι σε Τμήμα και β) εισήγηση της Κοσμη-
τείας, για όσους/ες είναι ενταγμένοι σε Σχολή.

• Στην, κατά περίπτωση, εισήγηση πρέπει να διατυ-
πώνεται με σαφή τρόπο ποιος/ποια θα αναπληρώσει 
το μέλος Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που θα απουσιάσει με 
εκπαιδευτική άδεια για μεταδιδακτορική έρευνα, όσο 
και το έργο (διδακτικό κ.λπ.) που θα του/της ανατεθεί για 
το υπόλοιπο του/των ακαδημαϊκού/κών εξαμήνου/ων.

• Το χρονικό διάστημα λήψης της εκπαιδευτικής άδειας 
για μεταδιδακτορική έρευνα, μπορεί να είναι μικρότερο 
των 6 ή των 12 μηνών.

• Συστήνεται η έναρξη και λήξη της εκπαιδευτικής 
άδειας μεταδιδακτορικής έρευνας να συμπίπτει με την 
έναρξη και λήξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου.

• Για τα κατά τη δημοσίευση του ν. 4386/2016 υπηρε-
τούντα ή υπό διορισμό μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., για 
τη συμπλήρωση της εξαετίας ή της τριετίας λαμβάνεται 
υπόψη ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο δημόσιο. Για 
τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.,Ε.Τ.Ε.Π. των οποίων οι θέσεις προ-
κηρύχθηκαν ή θα προκηρυχθούν μετά τη δημοσίευση 

του ν. 4386/2016 για τη συμπλήρωση της εξαετίας ή της 
τριετίας λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία στην αντί-
στοιχη κατηγορία (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.ΕΠ). Για την εφαρμο-
γή των παραπάνω εδαφίων, ως χρόνος υπηρεσίας δεν 
υπολογίζεται: α) το χρονικό διάστημα προηγούμενης εκ-
παιδευτικής άδειας, β) το χρονικό διάστημα αναστολής 
καθηκόντων, γ) το χρονικό διάστημα άδειας άνευ απο-
δοχών, δ) ο χρόνος νόμιμης μακροχρόνιας (πάνω από 
20 ημέρες) άδειας απουσίας όπως αναρρωτική άδεια, 
άδεια κύησης, άδεια ανατροφής τέκνου και ε) ο χρόνος 
αποχής από τα καθήκοντα λόγω απαγόρευσης άσκησης 
των καθηκόντων τους.

• Η αίτηση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας μεταδι-
δακτορικής έρευνας και οι απαιτούμενες αποφάσεις 
οργάνων είναι δυνατόν να προηγούνται του χρόνου θε-
μελίωσης του δικαιώματος λήψης επιστημονικής άδειας. 
Η αντίστοιχη πράξη του Πρύτανη, όμως, εκδίδεται μετά 
το χρόνο θεμελίωσης του δικαιώματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 21 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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