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  ΠΡΟ: ΠΡΤΣΑΝΕΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΕΙ 
 
 

Θζμα: ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΗ ΕΓΚΤΚΛΙΟ ςχετικά με τθν εφαρμογι του άρκρου 55 του Ν. 3966/2011 

(1) Μη υπαγωγή μελών ΔΕΠ ή ΕΠ ςτο πεδίο εφαρμογήσ του άρθρου 55 του ν. 

3966/2011 

Με το άρκρο 55 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) τζκθκαν όροι για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων 

μίςκωςθσ ζργου των φορζων υλοποίθςθσ ζργων ΕΠΑ με εκπαιδευτικοφσ, δθμοςίουσ 

υπαλλιλουσ και λειτουργοφσ που εργάηονται ςε φορείσ του δθμοςίου τομζα, όπωσ ορίηεται 

ςτθν παρ. 1 του άρκρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α’ 247), για τθν παραγωγι εκπαιδευτικοφ, 

επιμορφωτικοφ ι επιςτθμονικοφ ζργου, ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων του 

ΕΠΑ που αφοροφν παρεμβάςεισ ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ  ζρευνασ και τθσ δια βίου 

μάκθςθσ. υγκεκριμζνα, ςτο άρκρο 55 παρ.1 ορίηεται ότι για να είναι δυνατι θ ςφναψθ 

ςυμβάςεων με τισ ανωτζρω κατθγορίεσ προςϊπων απαιτείται να ζχει προθγθκεί για κάκε 

ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ, Δια Βίου μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων, φςτερα από ειςιγθςθ του φορζα υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, θ οποία να 

ορίηει ότι για τθ ςυγκεκριμζνθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ καταρχιν επιτρζπεται να 

παράγουν εκπαιδευτικό, επιμορφωτικό ι επιςτθμονικό ζργο εκπαιδευτικοί, δθμόςιοι 

υπάλλθλοι ι λειτουργοί του δθμοςίου τομζα δυνάμει ςφμβαςθσ και ζναντι εφλογθσ 

αμοιβισ.  

Περαιτζρω ςτθν παράγραφο 2 του ιδίου άρκρου 55 ορίςκθκε ότι τα ανϊτατα όρια αμοιβϊν 

των δθμοςίων υπαλλιλων για ςυγχρθματοδοτοφμενεσ πράξεισ για παραγωγι 

εκπαιδευτικοφ, επιμορφωτικοφ ι εκπαιδευτικοφ ζργου κα οριςκοφν με κοινι απόφαςθ των 

Τπουργϊν Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων,  Οικονομίασ, 
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Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ. 

Διευκρινίηεται ότι ςτισ ανωτζρω ρυκμίςεισ δεν υπάγονται τα μζλθ Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των Α.Ε.Ι., 

τα οποία αποτελοφν μία ειδικι κατθγορία δθμοςίων λειτουργϊν, για τα οποία 

εξακολουκοφν, ωσ προσ τθν απαςχόλθςι τουσ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενεσ πράξεισ του 

ΕΠΑ, να ιςχφουν οι ειδικζσ διατάξεισ που τα διζπουν, οι οποίεσ προβλζπονται ςτα άρκρα 2 

και 8 του Ν. 2530/1997 (Α’ 218). το άρκρο 2 του ν. 2530/1997 προβλζπεται ότι τα μζλθ 

ΔΕΠ μποροφν να αμείβονται από χρθματοδοτοφμενα ερευνθτικά προγράμματα ι από 

Ερευνθτικά Ινςτιτοφτα ι Κζντρα υπό τθν εποπτεία τθσ Γενικισ Γραμματείασ  Ζρευνασ και 

Σεχνολογίασ ι υπό τθν εποπτεία άλλων υπουργείων ι από Ερευνθτικά Πανεπιςτθμιακά 

Ινςτιτοφτα υπό τθν εποπτεία ι τθ ςυνεποπτεία του Τπουργείου Εκνικισ Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων κακϊσ και να αςκοφν ελευκζρια επαγγζλματα και να αμείβονται από κάκε 

είδουσ ζργο, με ςτουσ όρουσ και περιοριςμοφσ που κζτει θ εν λόγω διάταξθ. το άρκρο 8 

περιλαμβάνονται αντίςτοιχεσ ρυκμίςεισ και για τα μζλθ Ε.Π. 

Οι ανωτζρω διατάξεισ των άρκρων 2 και 8 του Ν. 2530/1997 που ρυκμίηουν τουσ όρουσ υπό 

τουσ οποίουσ τα μζλθ Δ.Ε.Π. ι Ε.Π. μποροφν να ςυνάπτουν ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου ςε 

ςυγχρθματοδοτοφμενεσ πράξεισ του ΕΠΑ αποτελοφν ειδικζσ διατάξεισ ςε ςχζςθ με τθ 

διάταξθ του άρκρου 55 παρ. 1 του ν. 3966/2011 που  αναφζρεται γενικά ςε λειτουργοφσ 

του δθμόςιου τομζα και, όπωσ κάκε ειδικι διάταξθ, επικρατοφν κάκε γενικότερθσ ρφκμιςθσ 

και εξακολουκοφν να ιςχφουν μζχρι να καταργθκοφν ρθτά. 

Δεδομζνου ότι η ωσ άνω ρφθμιςη του ν. 3966/2011 δεν καταργεί τισ ρυθμίςεισ των 

άρθρων 2 και 8 του ν. 2530/1997, οι εν λόγω ρυκμίςεισ του ν. 2530/1997 παραμζνουν ςε 

ιςχφ και ωσ εκ τοφτου για να ςυναφκοφν ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου μεταξφ μελϊν Δ.Ε.Π. ι 

Ε.Π. και φορζων που εκτελοφν ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα του ΕΠΑ ςτο χϊρο τθσ 

εκπαίδευςθσ, ζρευνασ και δια βίου μάκθςθσ δεν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρ. 55 του 

ν. 3966/2011 οφτει ιςχφουν οι προχποκζςεισ που το εν λόγω άρκρο κζτει. 

 

(2) Σο άρθρο 55 του Ν. 3966/2011 δεν αφορά ςτουσ όρουσ εργαςίασ του ίδιου 

προςωπικοφ δημοςίων φορζων που υλοποιοφν ςυγχρηματοδοτοφμενα ζργα 

ΕΠΑ 

 

Διευκρινίηεται ότι το άρκρο 55 του Ν. 3966/2011 κζτει όρουσ υπό τουσ οποίουσ 

εκπαιδευτικοί, δθμόςιοι υπάλλθλοι και λειτουργοί παρζχουν υπθρεςίεσ για τθν παραγωγι 

εκπαιδευτικοφ, επιμορφωτικοφ και επιςτθμονικοφ ζργου, ςε φορείσ υλοποίθςθσ 

ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ. Με τον όρο «παροχι υπθρεςιϊν» νοείται θ 

παροχι ζργου δυνάμει ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου μεταξφ του εκπαιδευτικοφ, δθμοςίου 

υπαλλιλου ι λειτουργοφ και του φορζα υλοποίθςθσ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3 

του εν λόγω άρκρου.  

 

Σο άρκρο 55 δεν αφορά τθν υπερωριακι ι επιπλζον, πζραν του κανονικοφ ωραρίου, 

απαςχόλθςθ του ίδιου προςωπικοφ των φορζων υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων 
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ζργων ΕΠΑ, δεδομζνου ότι το νομοκετικό πλαίςιο που διζπει το εργαςιακό κακεςτϊσ του 

προςωπικοφ των εν λόγω φορζων βρίςκεται εκτόσ του πεδίου εφαρμογισ του άρ. 55 του ν. 

3966/2011 και ςυνεπϊσ δεν μεταβάλλεται από αυτό.    

 

Σο ίδιο προςωπικό του φορζα υλοποίθςθσ δφναται να αναλαμβάνει πρόςκετα κακικοντα 

ςτο πλαίςιο τθσ εργαςιακισ του ςχζςθσ με το φορζα υλοποίθςθσ με βάςθ τισ κάκε φορά 

ιςχφουςεσ διατάξεισ που αφοροφν τθν εν λόγω εργαςιακι ςχζςθ.  

Η ρφκμιςθ του άρκρου 55 δεν ικελε να ρυκμίςει τουσ όρουσ εργαςίασ του ίδιου 

προςωπικοφ των φορζων υλοποίθςθσ που εργάηονται ςε αυτό δυνάμει μιασ μόνιμθσ 

ςχζςθσ εργαςίασ, αλλά να κζςει όρουσ υπό τουσ οποίουσ εκπαιδευτικοί, δθμόςιοι 

υπάλλθλοι και λειτουργοί μποροφν ςτο πλαίςιο ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου να παρζχουν 

υπθρεςίεσ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενεσ πράξεισ του Ε..Π.Α. που αφοροφν παρεμβάςεισ ςτο 

χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ ζρευνασ και τθσ δια βίου μάκθςθσ.  

Επιςθμαίνεται ότι ωσ  ίδιο προςωπικό των φορζων νοείται το προςωπικό που απαςχολείται 

μόνιμα ςτουσ φορείσ υλοποίθςθσ υπό οποιοδιποτε κακεςτϊσ (δθμόςιοι υπάλλθλοι, ΙΔΑΧ, 

με απόςπαςθ, με διάκεςθ κλπ). 

 

Με τιμι, 

Ο Ειδικόσ Γραμματζασ  Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 
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