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Τμήμα Η΄ Τριμελές 

Αριθμός απόφασης 1676/2010 
 
Περίληψη 
 
Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) Α.Ε.Ι. – Μισθολογική 
ισότητα κλάδων Ι και ΙΙ - Η σε βάρος των μελών του Ε.Ε.ΔΙ.Π., κλάδου II, επί τα 
χείρω μισθολογική διαφοροποίηση σε σχέση με το προσωπικό του κλάδου Ι, της 
κατηγορίας ΠΕ και της αυτής βαθμίδας, τόσο ως προς το βασικό μισθό και το 
χρονοεπίδομα, όσο και ως προς τα λοιπά επιδόματα (διδακτικής προετοιμασίας και 
εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης εντός του Πανεπιστημίου και ειδικό 
ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας από τους κάτοχους 
διδακτορικού) και την πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση 
βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια, που δεν αιτιολογείται από την αντίστοιχη 
διαφοροποίηση τυπικών προσόντων, των συνθηκών υπό τις οποίες τελούν, ενόψει του 
ότι αμφότεροι οι κλάδοι ασκούν αμιγώς διδακτικό έργο, και της υπηρεσιακής 
κατάστασης και διαδικασίας εξέλιξης σε κάθε κλάδο, συνιστά αδικαιολόγητη 
δυσμενή διάκριση σε βάρος των μελών του Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου ΙΙ, έναντι των 
ενταχθέντων στην ίδια κατηγορία, και δη την κατηγορία ΠΕ, που αποτελεί τη μόνη 
κοινή κατηγορία μεταξύ των δύο κλάδων, και στην ίδια βαθμίδα μελών του κλάδου I. 
 
Κείμενο 
 
Συνεδρίασε δημοσία στο ακροατήριό του, στις 11 Φεβρουαρίου 2010, με δικαστές 
τους: Χριστίνα Ιωσηφίδου, Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, 
Κωνσταντίνο Παπάζογλου και Ευδοξία Κανάκη-εισηγήτρια, Πρωτοδίκες 
Διοικητικών Δικαστηρίων, και γραμματέα την Ευαγγελία Πλατή, δικαστική 
υπάλληλο, 
για να δικάσει την προσφυγή με χρονολογία κατάθεσης 23 Ιουνίου 2004, 
της Δ.Μ. του Χ., κατοίκου Θεσσαλονίκης, η οποία δεν παραστάθηκε, πλην, 
νομιμοποίησε τον υπογράφοντα την προσφυγή δικηγόρο με το από 4.2.2010 ιδιωτικό 
πληρεξούσιο έγγραφο, 
κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» 
(Α.Π.Θ.), που εκπροσωπείται νομίμως από τον Πρύτανή του, ο οποίος παραστάθηκε 
δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Παναγιώτη Μαστροθύμιου. 
Κατά τη συζήτηση ο διάδικος που παραστάθηκε ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και 
ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά. 
Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη. 

Η κρίση του είναι η εξής: 
1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο 
παράβολο (βλ. το 1866028/22.6.2004, Σειράς Α', ειδικό έντυπο παραβόλου), η 
προσφεύγουσα, μέλος του Ε.Ε.ΔΙ.Π., κλάδου ΙΙ και κατηγορίας ΠΕ, του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) ζητεί, παραδεκτώς, την 
ακύρωση της. 43368/26.4.2004 πράξης (αρνητικές απάντησης) του Πρύτανη του 
Α.Π.Θ., που υπογράφηκε με εντολή του από τη Διευθύντρια Οικονομικής 
Διαχείρισης, με την οποία απορρίφθηκε αίτημά της για την καταβολή σ' αυτήν των 
αποδοχών των μελών του Ε.Ε.ΔΙ.Π, κλάδου I και κατηγορίας ΠΕ. Η παρούσα 
συζήτηση χωρεί νομίμως, παρά την απουσία της προσφεύγουσας, η οποία 
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κλητεύθηκε νομίμως για να παρασταθεί σε αυτήν (βλ. σχετ. το από 17.12.2009 
αποδεικτικό του Επιμελητή Δικαστηρίων Παναγιώτη Γκιντσίδη). 
2. Επειδή, η από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Συντάγματος 
καθιερούμενη αρχή της ισότητας, αποτελεί νομικό κανόνα, ο οποίος επιβάλλει την 
ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων, που τελούν υπό τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες. 
Ο κανόνας αυτός δεσμεύει τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας και, ειδικότερα, 
τόσο τον κοινό νομοθέτη κατά την ενάσκηση της ανατεθείσας σε αυτόν από το 
Σύνταγμα λειτουργίας, όσο και την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση. Η παράβαση δε 
της πιο πάνω συνταγματικής αρχής ελέγχεται από τα δικαστήρια εντός του κύκλου 
της δικαιοδοσίας τους, ώστε να διασφαλίζεται η με ίσους όρους πραγμάτωση του 
κράτους και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του καθενός. Κατά τον 
έλεγχο αυτό, που είναι έλεγχος ορίων και όχι έλεγχος των καταρχήν επιλογών ή του 
ουσιαστικού περιεχομένου των νομικών κανόνων, ο κοινός νομοθέτης ή η 
κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση δύναται να ρυθμίσει, κατά ενιαίο ή διαφορετικό 
τρόπο, τις ποικίλες προσωπικές ή πραγματικές καταστάσεις ή σχέσεις, λαμβάνοντας 
υπόψη τις υφιστάμενες κοινωνικές, οικονομικές, επαγγελματικές ή άλλες συνθήκες, 
αφού συνδέονται με τις ρυθμιζόμενες καταστάσεις ή σχέσεις, και με βάση γενικά και 
αντικειμενικά κριτήρια να προβαίνει στη σχετική ρύθμιση μέσα στα όρια της αρχής 
της ισότητας, που αποκλείουν τόσο την έκδηλη άνιση μεταχείριση είτε με τη μορφή 
χαριστικού μέτρου ή προνομίου, που δεν συνδέεται με, αξιολογικά κριτήρια, είτε με 
τη μορφή της επιβολής αδικαιολόγητης επιβάρυνσης, όσο και την αυθαίρετη 
εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την "ενιαία μεταχείριση καταστάσεων, που  
τελούν  υπό| διαφορετικές συνθήκες ή αντιθέτως, τη διαφορετική μεταχείριση των 
αυτών ή παρομοίων καταστάσεων (βλ. Σ.Ε. 992/2004 Ολομ., 3151/2008, 3654/2008 
Ολομ., 2931/2008, 1216/2009 κ.ά.). Εάν δε το Δικαστήριο, κατά τον έλεγχο της 
συνταγματικότητας του νόμου, διαπιστώσει παράβαση της αρχής της ισότητας από το 
ότι ο νομοθέτης ή η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση προέβη σε ειδική ρύθμιση, που 
αφορά σε ορισμένη κατηγορία προσώπων, αποκλείσθηκαν δε από την ειδική αυτή 
ρύθμιση, ρητώς ή σιωπηρώς, πρόσωπα, τα οποία ανήκουν μεν σε άλλη κατηγορία, 
τελούν όμως υπό τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες προς τα πρόσωπα, τα οποία ανήκουν 
στην πρώτη κατηγορία, προς άρση της έτσι διαπιστωθείσας αντισυνταγματικότητας, 
απαιτείται το δικαστήριο να προβεί στην επέκταση της εφαρμογής της ειδικής 
ρύθμισης και στην κατηγορία των προσώπων, τα οποία έχουν αποκλεισθεί της εν 
λόγω ειδικής ρύθμισης. Τούτο δε διότι, η παρ. 1 του άρθρου 4 του Συντάγματος, κατ' 
εφαρμογή της οποίας το δικαστήριο οφείλει να άρει την διαπιστωθείσα παράβαση της 
αρχής της ισότητας, επιβάλλει στις περατώσεις αυτές, την παραπάνω επέκταση (βλ. 
ΣτΕ 1519/1995). 
3. Επειδή, στο άρθρο 21 του ν. 1268/1982 (Φ.Ε.Κ. 87 Α') «Για τη δομή και 
λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ίσχυε πριν την 
τροποποίησή του με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78 Α'), οριζόταν 
ότι: «1. Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) προσφέρουν 
ειδικό εκπαιδευτικό έργο στα Α.Ε.Ι., που συνίσταται κύρια: α) στη διδασκαλία ξένων 
γλωσσών και της νέας ελληνικής γλώσσας ως ξένης και β) στη διδασκαλία σχεδίου, 
μουσικής και γυμναστικής. 2...». Περαιτέρω, με το π.δ. 394/1983 (Φ.Ε.Κ. 145 Α') 
ρυθμίστηκε η βαθμολογική κατάσταση της πιο πάνω κατηγορίας προσωπικού, ενώ, 
με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 1517/1985 (Φ.Ε.Κ. 25 Α'), γ) μισθολογική της κατάσταση 
συνδέθηκε, καταρχήν, με το μισθολόγιο του λοιπού Διδακτικού-Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.. Ακολούθως, με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 
2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78 Α') «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και άλλες διατάξεις», ορίστηκε ότι: «α) Το προβλεπόμενο στο άρθρο 21 του 
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ν. 268/1982 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) μετονομάζεται, σε Ειδικό και 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.). β) Η βαθμολογική και 
μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. καθορίζονται με προεδρικό 
διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με 
πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ζ)...3...4. α) Τα κατά τη 
δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντα μέλη Ε.Ε.Π. εντάσσονται αυτοδίκαια σε 
αντίστοιχες θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου I και ασκούν τα ίδια καθήκοντα που ασκούσαν 
μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος. β) Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
υπηρετούντα μέλη Ε.Δ.Τ.Π. εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. 
και ασκούν τα ίδια καθήκοντα που ασκούσαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος... γ) 
Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντα μέλη Ε.Δ.Τ.Π. με ειδικά 
προσόντα, τα οποία επιτελούν εργαστηριακό διδακτικό έργο, έχουν περαιτέρω τη 
δυνατότητα να ενταχθούν, ύστερα από αίτησή τους, σε αντίστοιχες θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. 
κλάδου II. Η ένταξη γίνεται με πράξη του Πρύτανη, μετά από σύμφωνη γνώμη της 
Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. ... δ)... ε) Τα κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος υπηρετούντα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. τα οποία εντάσσονται σε θέσεις των 
νέων κατηγοριών προσωπικού Ε.Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., εξακολουθούν να διέπονται από 
το προϊσχύον καθεστώς ως προς τη βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και 
εξέλιξη τους μέχρι να εκδοθούν τα προβλεπόμενα προεδρικά διατάγματα για κάθε 
κατηγορία προσωπικού. στ) Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντα μέλη 
Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π., τα οποία εντάσσονται σε θέσεις των νέων κατηγοριών 
προσωπικού Ε.Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., μπορούν να ζητήσουν να μετακινηθούν από τη μία 
κατηγορία προσωπικού στην άλλη και από τον ένα κλάδο του Ε.Ε.ΔΙ.Π. στον άλλο, 
εφόσον αποκτήσουν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για κατάληψη θέσης της αντίστοιχης 
κατηγορίας ...   ζ) Το επιστημονικό προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος υπηρετεί στα Α.Ε.Ι. σε μόνιμες οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις ή σε 
προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ή με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, βάσει 
του ν. 1476/1984, της υπουργικής απόφασης 24/11440/31.12.1986 που κυρώθηκε με 
το ν. 1735/1987 και του άρθρου 91 του ν. 1943/1991, του ν. 2190/1994, του ν. 
2266/1994 και του ν. 2738/1999, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει: (i) την παραμονή σε 
θέσεις Διοικητικού Προσωπικού ή (ii) την ένταξη σε προσωποπαγείς θέσεις Ειδικού 
και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) ή (iii) την ένταξη σε 
προσωποπαγείς θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.). 
Για το ανωτέρω προσωπικό εφαρμόζονται κατ' αναλογία το προβλεπόμενα στο 
εδάφιο ε' της παρούσας παραγράφου. Για όσους από τους ανωτέρω επιλέξουν τις 
περιπτώσεις (ii) ή (iii), η ένταξη γίνεται με πράξη του Πρύτανη, μετά από σύμφωνη 
γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ή της Σχολής ή της Συγκλήτου, 
ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ζητούν να ενταχθούν οι 
ενδιαφερόμενοι...». 
4. Επειδή, εξάλλου, στο προαναφερόμενο άρθρο 21 του ν. 1268/1982 (Φ.Ε.Κ. 87 Α'), 
όπως οι παράγραφοι 1 έως 4 αυτού αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 13 του πιο πάνω ν. 2817/2000, ορίζεται ότι: «Ι. Τα μέλη του Ειδικού και 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΕΔΙ.Π.) επιτελούν ειδικό ή και 
εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι. και διακρίνονται σε δύο 
κλάδους ως εξής:    i) Τον κλάδο του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (κλάδο Ι), τα 
μέλη του οποίου επιτελούν ειδικό διδακτικό έργο, που συνίσταται κατά κύριο λύγο 
στη θεωρητική ή εφαρμοσμένη διδασκαλία των αντικειμένων των ξένων γλωσσών, 
της ελληνικής γλώσσας (διδασκόμενης ως ξένης), του σχεδίου, των καλών τεχνών, 
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των εφαρμοσμένων τεχνών, της μουσικής, του θεάτρου, του χορού, της ρυθμικής 
αγωγής και της φυσικής αγωγής. ii) Τον κλάδο του Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (κλάδο II), τα μέλη του οποίου επιτελούν εργαστηριακό/εφαρμοσμένο 
διδακτικό έργο που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και 
κλινικών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα 
πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 23 παρ. 
1 στοιχείο (iii) του ν. 1268/.1982. 2. Οι θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. μπορεί να ανήκουν οργανικά 
στα Τμήματα .στις, Σχολές ή συνολικά στο Ίδρυμα. Οι θέσεις που ανήκουν στα 
Τμήματα κατανέμονται στους Τομείς. 3. Αρμόδιο όργανο για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή η Γενική 
Συνέλευση της Σχολής ή η Σύγκλητος, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην 
οποία ανήκουν. 4.α) Η προκήρυξη των θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. γίνεται από τη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος ή τη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύγκλητο, 
ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα, στην οποία ανήκει κάθε θέση. Στην προκήρυξη 
αναφέρονται ο κλάδος στον οποίο ανήκει η θέση και τα τυπικά προσόντα που 
απαιτούνται για την κατάληψη κάθε θέσης. β) Για την κατάληψη θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π., το 
οποίο επιτελεί ειδικό διδακτικό έργο, απαιτείται: (i) η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. σχετικού 
με το προς διδασκαλία αντικείμενο και (ii) η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού 
διπλώματος ή τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε 
πεδίο σχετικό με το προς διδασκαλία αντικείμενο ή τρεις συναφείς δημοσιεύσεις σε 
επιστημονικά περιοδικά ή συναφής μονογραφία ή συνδυασμός των παραπάνω. γ) Για 
την κατάληψη θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π., το οποίο επιτελεί εργαστηριακό/εφαρμοσμένο 
διδακτικό έργο, απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σχετικού με το 
αντικείμενο που αφορά το διδακτικό έργο, για το οποίο προορίζεται η θέση. Σε κάθε 
περίπτωση, η κατοχή του πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται 
από τριετή τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε συναφές 
πεδίο». Εξάλλου, με το άρθρο 3 παρ. 23 του ν. 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. Α' 152/28.6.2002), 
ορίστηκε ότι: «Οι μόνιμοι Βοηθοί, Επιστημονικοί Συνεργάτες και Επιμελητές, καθώς 
και τα μόνιμα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις 
της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2517/1997 και υπηρετούν, και στις δύο περιπτώσεις, 
κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μία φορά, 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου 
αυτού, την ένταξή τους, μετά από κρίση, στη βαθμίδα του Λέκτορα. Κατά τα λοιπά, 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2517/1997». 
5. Επειδή, με το π.δ. 118/2002 (Φ.Ε.Κ. 99 Α’), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του 
προαναφερόμενου εδ. στ’ του άρθρου 13 παρ. 2 του ν. 2817/2000, ορίζεται, στο 
άρθρο 1, ότι: «Ι. Οι θέσεις του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των κλάδων I και ΙΙ, 
διακρίνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 εδάφια β’ και γ’ του 
άρθρου 13 του Ν. 2817/2000, στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). 2. Οι θέσεις των κατηγοριών του Ε.Ε.ΔΙ.Π. της 
προηγούμενης παραγράφου κατατάσσονται συνολικά σε τέσσερις (4) βαθμίδες ως 
ακολούθως: Βαθμίδα Δ, Βαθμίδα Γ, Βαθμίδα Β, Βαθμίδα Α. 3. Εισαγωγική βαθμίδα 
για ύλες τις κατηγορίες και για όλους τους κλάδους είναι η βαθμίδα Δ και 
καταληκτική είναι η βαθμίδα Α. Οι θέσεις είναι οργανικά ενιαίες από την εισαγωγική 
μέχρι την καταληκτική βαθμίδα και για μεν τις εισαγωγικές βαθμίδες οι θέσεις είναι 
με πενταετή θητεία, ενώ για τις λοιπές βαθμίδες οι θέσεις είναι μόνιμες.». Περαιτέρω, 
στο άρθρο 2, ορίζεται ότι: «1. Για την εξέλιξη μέλους Ε.Ε.ΔΙ.Π. από βαθμίδα σε 
βαθμίδα απαιτείται συμπλήρωση πενταετούς υπηρεσίας σε κάθε βαθμίδα. 2...3...8. Ως 
κριτήριο για την εξέλιξη λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα και ο βαθμός ανταπόκρισης 
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στο επιτελούμενο έργο και η εν γένει επιστημονική δραστηριότητα. ...9...», στο 
άρθρο 3 παρ. 1 ορίζεται ότι ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π, 
καθορίζεται ανά βαθμίδα σε ποσοστό επί του εκάστοτε βασικού μισθού του μέλους 
Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της βαθμίδας του Λέκτορα, ειδικότερα για τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. της 
βαθμίδας Α του κλάδου I και της κατηγορίας ΠΕ σε ποσοστό 0,98, ενώ, του κλάδου 
II και της κατηγορίας ΠΕ σε ποσοστό 0,95 και της κατηγορίας ΤΕ σε ποσοστό 0,90 
επί του βασικού μισθού του Λέκτορα, ενώ, στην παρ. 2 ορίζεται ότι πέρα από το 
βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται κατά μήνα χρονοεπίδομα 
σε ποσοστό επί του βασικού μισθού, σύμφωνα με όσα ισχύουν κάθε φορά για τα μέλη 
Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. μηνιαίο επίδομα οικογενειακών βαρών, μηνιαίο επίδομα 
μεταπτυχιακών σπουδών, επίδομα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, 
σύμφωνα με όσα ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους δημόσιους. διοικητικούς 
υπαλλήλους, επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής 
απασχόλησης εντός του Πανεπιστημίου, οριζόμενο στο ποσό των 91.000 δραχμών 
μηνιαίως για την κατηγορία Π Ε του κλάδου Ι, στο ποσό των 70.000 δραχμών για την 
κατηγορία Π Ε του κλάδου II και στο ποσό των 63.000 δραχμών για την κατηγορία 
ΤΕ του κλάδου II, πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση 
βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια, οριζόμενη στο ποσό των 39.000 δραχμών 
για την κατηγορία ΠΕ του κλάδου I, στο ποσό των 30.000 δραχμών για την 
κατηγορία ΠΕ του κλάδου II και στο ποσό των 24.000 δραχμών για την κατηγορία 
ΤΕ του κλάδου ΙΙ. Περαιτέρω, στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι οι διατάξεις 
της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2530/1997 εξακολουθούν να ισχύουν και για 
τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π., στη δε παρ. 4, ότι στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος 
χορηγείται ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας, 
οριζόμενο στο ποσό των 52.000 δραχμών μηνιαίως για τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου I 
και στο ποσό των 40.000 δραχμών για τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου II. Τέλος, σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παρ. 2 του ίδιου π.δ/τος, το σύνολο των προβλεπόμενων νέων 
αποδοχών 0α καταβληθούν από 1.2.2002. 
6. Επειδή, από τις παραπάνω διατάξεις, σε συνδυασμό με την αιτιολογική έκθεση του 
ν. 2817/2000, προκύπτει ότι προς εξυπηρέτηση των διευρυμένων διδακτικών 
αναγκών των Α.Ε.Ι. και την αντιμετώπιση ειδικών μορφών διδακτικού έργου (π.χ. 
εξειδικευμένη εργαστηριακή, κλινική ή πρακτική άσκηση σε εφαρμογές της οικείας 
επιστήμης), για τις οποίες απαιτούνται ειδικά τεχνικά προσόντα ή ανάλογη εμπειρία, 
κατέστη απαραίτητη η ένταξη σε μία ενιαία κατηγορία του προσωπικού που επιτελεί 
τόσο θεωρητικό/εφαρμοσμένο όσο και εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο. 
Στη νέα αυτή κατηγορία, που ονομάστηκε Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό 
Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), κατά μετονομασία του πρώην Ειδικού Επιστημονικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), εντάχθηκαν α) αυτοδικαίως, συνιστώντας τον κλάδο I, τα μέλη 
του πρώην Ε.Ε.Π., με σκοπό την παροχή ειδικού διδακτικού έργου, β) κατόπιν 
αίτησης, τα μέλη του Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) με 
ειδικά προσόντα, για την παροχή εργαστηριακού/εφαρμοσμένου διδακτικού έργου, 
συνιστώντας τον κλάδο II, και, τέλος, γ) κατόπιν επιλογής, εντασσόμενα αναλόγως 
των τυπικών προσόντων τους στους κλάδους I και II του Ε.Ε.ΔΙ.Π. και σε 
προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, τα μέλη του επιστημονικού προσωπικού (Ε.Π.) 
των Α.Ε.Ι., που υπηρετούσε κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου αυτού, 
κατέχοντας τυπικώς μόνο διοικητικές θέσεις, ενώ, κατ’ ουσίαν ασκούσε διδακτικό ή 
ερευνητικό έργο. Επομένως, κατά τα παραπάνω, αποσκοπήθηκε και η αποσύνδεση 
των κατηγοριών του προσωπικού της κατηγορίας Ε.Δ.Τ.Π. με ειδικά προσόντα και 
του επιστημονικού προσωπικού που ασκεί διδακτικό έργο από το μισθολόγιο του ν. 
2470/1997, στο οποίο ανήκαν μέχρι τότε, και η διασύνδεσή του με το ειδικό 
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μισθολόγιο του Δ.Ε.Π., που αφορά το προσωπικό που επιτελεί το διδακτικό και 
ερευνητικό έργο και που καταλάμβανε ήδη τις αποδοχές του πρώην Ε.Ε.Π. 
Περαιτέρω, με τις πιο πάνω διατάξεις ορίστηκε χωρίς διάκριση μεταξύ των κλάδων I 
και II του Ε.Ε.ΔΙ.Π., ότι οι θέσεις τους μπορεί να ανήκουν οργανικά στα Τμήματα, 
στις Σχολές ή συνολικά στο Ίδρυμα και ότι αρμόδιο όργανο για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π., μεταξύ των οποίων και η προκήρυξη των σχετικών 
θέσεων, είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή η Γενική Συνέλευση της Σχολής ή 
η Σύγκλητος, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα, στην οποία ανήκει κάθε θέση. 
Εξάλλου, με το π.δ. 118/2002, που καθόρισε τη βαθμολογική και μισθολογική 
κατάσταση και εξέλιξη των μελών του Ε.Ε.ΔΙ.Π, ορίστηκε μεταξύ άλλων, κατά τρόπο 
κοινό μεταξύ των κλάδων I και II, η διάκριση των θέσεων του Ε.Ε.ΔΙ.Π. στις 
κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 
και η κατάταξη σε τέσσερις (4) βαθμίδες, με εισαγωγική για όλες τις κατηγορίες και 
για όλους τους κλάδους τη βαθμίδα Δ και καταληκτική .τη βαθμίδα Α, περαιτέρω δε, 
ορίστηκε ότι οι θέσεις είναι οργανικά ενιαίες, ότι η εξέλιξη μέλους Ε.Ε.ΔΙ.Π. από 
βαθμίδα σε βαθμίδα απαιτεί συμπλήρωση πενταετούς υπηρεσίας σε κάθε βαθμίδα 
και, τέλος, ότι ως κριτήριο για την εξέλιξη λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα και ο 
βαθμός ανταπόκρισης στο επιτελούμενο έργο και η εν γένει επιστημονική 
δραστηριότητα. Από αυτά παρέπεται ότι ουδόλως σκοπήθηκε η μισθολογική 
διαφοροποίηση μεταξύ των καταταχθέντων στην ίδια κατηγορία και βαθμίδα μελών 
του Ε.Ε.ΔΙ.Π, πλην ενταχθέντων σε διαφορετικό κλάδο ανάλογα με το αν επιτελείται 
ειδικό διδακτικό ή εργαστηριακό/εφαρμοσμένο έργο. Και τούτο διότι, καταρχάς, από 
την εξουσιοδοτική διάταξη του εδ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του πιο πάνω ν. 
2817/2000 προς καθορισμό της βαθμολογητής και μισθολογικής κατάστασης και 
εξέλιξης των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π., δεν παρασχέθηκε ρητώς αντίστοιχη ευχέρεια. 
Περαιτέρω, ουδόλως συνάγεται από το πλέγμα των παραπάνω διατάξεων, την 
παράθεση των τυπικών προσόντων για την ένταξη σε κάθε κλάδο, την κατάσταση και 
την εν γένει εξέλιξη, ότι το εργαστηριακό/φροντιστηριακό διδακτικό έργο είναι 
υποδεέστερο του ειδικού διδακτικού ή ότι η κατάληψη θέσης στον κλάδο II 
υπολείπεται προσόντων, ή, τέλος, ότι η ευνοϊκότερη μισθολογική μεταχείριση των 
μελών του κλάδου I συνδέεται με την παροχή κινήτρου για την προσέλκυση 
περισσότερων υποψηφίων στον κλάδο αυτό, ενόψει των μεγαλύτερων αναγκών των 
Α.Ε.Ι. σε ειδικό διδακτικό προσωπικό, ώστε να δικαιολογείται η μισθολογική 
διαφοροποίηση μεταξύ των ανηκόντων στην ίδια κατηγορία και βαθμίδα μελών του 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. μεταξύ των δύο κλάδων. Επομένως, η σε βάρος των μελών του Ε.Ε.ΔΙ.Π., 
κλάδου II, επί τα χείρω μισθολογική διαφοροποίηση σε σχέση με το προσωπικό του 
κλάδου Ι, της κατηγορίας ΠΕ και της αυτής βαθμίδας, τόσο ως προς το βασικό μισθό 
και το χρονοεπίδομα, όσο και ως προς τα λοιπά επιδόματα (διδακτικής προετοιμασίας 
και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης εντός του Πανεπιστημίου και 
ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας από τους 
κάτοχους διδακτορικού) και την πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και 
ενημέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια, που δεν αιτιολογείται από την 
αντίστοιχη διαφοροποίηση τυπικών προσόντων, των συνθηκών υπό τις οποίες τελούν, 
ενόψει του ότι αμφότεροι οι κλάδοι ασκούν αμιγώς διδακτικό έργο, και της 
υπηρεσιακής κατάστασης και διαδικασίας εξέλιξης σε κάθε κλάδο, συνιστά 
αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση σε βάρος των μελών του Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου ΙΙ, 
έναντι των ενταχθέντων στην ίδια κατηγορία, και δη την κατηγορία ΠΕ, που αποτελεί 
τη μόνη κοινή κατηγορία μεταξύ των δύο κλάδων, και στην ίδια βαθμίδα μελών του 
κλάδου I. Προς αποκατάσταση της κατά τα παραπάνω διαταραχθείσας ισότητας, ο 
υπολογισμός των εν γένει αποδοχών τους θα πρέπει να γίνει βάσει των συντελεστών 
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και των ποσών που προσδιορίζουν τις αποδοχές των μελών του Ε.Ε.ΔΙ.Π. του κλάδου 
I, κατηγορίας ΠΕ, και δη από 1.2.2002, οπότε ορίστηκε και η έναρξη καταβολής των 
νέων αποδοχών των μελών του Ε.Ε.ΔΙ.Π.. 
7. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η 
προσφεύγουσα με την Α 14102/6.10.2000 πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Φ.Ε.Κ. 262/6.11.2000, τεύχος Ν.Π.Δ.Δ.), εντάχθηκε 
από τη θέση του μόνιμου υπαλλήλου Π Ε, κατηγορίας του Τμήματος Βιολογίας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών, σε προσωποπαγή θέση Ειδικού και Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), κλάδου II (βλ. την Λ4621/5.12.2000 
ανακοίνωση της Διευθύντριας προσωπικού του Α.Π.Θ.), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 εδ. ζ’ του ν. 2817/2000. Στη θέση αυτή υπηρέτησε έως 12.9.2003, 
καθόσον, με την 4314/22.9.2004 πρυτανική πράξη (Φ.Ε.Κ. 61/21.3.2005, Τεύχος 
Ν.Π.Δ.Δ.), εντάχθηκε σε αυτοδίκαια ιδρυόμενη θέση Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού της βαθμίδας του λέκτορα του Τομέα Ζωολογίας του Τμήματος 
Βιολογίας της Σχολής θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. (βλ. την 40643/28.3.2005 
πράξη ορκωμοσίας και ανάληψης καθηκόντων του Πρύτανη του Α.Π.Θ. και την 
έκθεση απόψεων της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Α.Π.Θ.). Mε την 43368/5.4.2004 αίτηση της προς την προαναφερόμενη Γενική 
Διεύθυνση, η προσφεύγουσα ζήτησε την καταβολή των εν γένει αποδοχών της, ως 
μέλος του Ε.Ε.ΔΙ.Π.; κλάδου II, της κατηγορίας ΠΕ και βαθμίδας Α, βάσει των 
αποδοχών που λαμβάνουν τα μέλη του κλάδου 1 της αυτής κατηγορίας και βαθμίδας, 
προβάλλοντας ότι η επί τα χείρω μισθολογική μεταχείριση της σε σχέση με το 
διδακτικό προσωπικό της αυτής κατηγορίας και βαθμίδας του πιο πάνω κλάδου 
αντίκειται στη συνταγματική αρχή της ισότητας. Η αίτηση αυτή απορρίφθηκε με την 
ήδη προσβαλλόμενη πράξη (αρνητική απάντηση), με την αιτιολογία ότι, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ/τος 118/2002, ορίζεται διαφορετικό ποσοστό ανά 
βαθμίδα επί του βασικού μισθού του λέκτορα μεταξύ των δύο κλάδων Ε.Ε.ΔΙ.Π., η 
διαφοροποίηση δε αυτή εκτείνεται και στα επιδόματα και την πάγια αποζημίωση, που 
ορίζει η εν λόγω διάταξη. Εξάλλου, κατά την αιτιολογία αυτή, κατά τις διατάξεις του 
ν. 2817/2000, οι κλάδοι Ι και II του Ε.Ε.ΔΙ.Π. διαφοροποιούνται τόσο ως προς το 
επιτελούμενο έργο, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα διορισμού και τις συνθήκες 
υπό τις οποίες τελούν τα μέλη των κλάδων αυτών. 
8. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, η προσφεύγουσα βάλλει κατά της πιο πάνω 
αρνητικής απάντησης, προβάλλοντας ότι η πιο πάνω διαφοροποίηση, που επιχειρείται 
με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ/τος 118/2002, είναι αντίθετη στη συνταγματική 
αρχή της ισότητας, καθώς εισάγει έκδηλα άνιση μεταχείριση μεταξύ δύο κατηγοριών 
προσωπικού, που κατέχουν βασικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, ανήκουν στην 
κατηγορία ΠΕ και τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες, εφόσον επιτελούν αμφότερες 
διδακτικό έργο. Επιπλέον, για την κατάληψη θέσης και στους δύο κλάδους, 
απαιτείται η τριετής επαγγελματική ή διδακτική προϋπηρεσία, ενώ, στον κλάδο 1 
ορίζονται διαζευκτικά, κάποια επιμέρους ακαδημαϊκά προσόντα, όχι όμως ως 
επιπλέον απαιτούμενα προσόντα. Προς τούτο δε συνηγορεί και το ότι, με το άρθρο 3 
παρ. 23 του ν. 3027/2002, παρασχέθηκε η δυνατότητα, μεταξύ άλλων, και στα μόνιμα 
μέλη του Ε.Ε.ΔΙ.Π,, ανεξαρτήτως κλάδου στον οποίον έχουν ενταχθεί, να ζητήσουν, 
υπό τις οριζόμενες ειδικώς προϋποθέσεις, την ένταξή τους, μετά από κρίση, στη 
βαθμίδα του Λέκτορα Α.Ε.Ι.. 
9. Επειδή, αντίθετα, το καθού η προσφυγή με την προαναφερόμενη έκθεση απόψεων 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Α.Π.Θ και 
το από 11.2.2010 παραδεκτώς κατατεθέν υπόμνημα, ζητεί την απόρριψη της 
κρινόμενης προσφυγής και υποστηρίζει ότι η μισθολογική διαφοροποίηση μεταξύ 
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των δύο κλάδων του Ε.Ε.ΔΙ.Π. δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας, καθόσον, παρά 
το γεγονός ότι επιτελείται εκατέρωθεν διδακτικό έργο, δεν κωλύεται η 
διαφοροποίηση μεταξύ της θεωρητικής και της εργαστηριακής/εφαρμοσμένης 
διδασκαλίας, ενόψει και των διαφορετικών, ποσοτικά και ποιοτικά, τυπικών 
προσόντων για την κατάληψη θέσης σε κάθε κλάδο, λ.χ. για τον κλάδο I απαιτείται 
μεταπτυχιακός τίτλος, ενώ, η κατοχή πτυχίου Τ.Ε.Ι. δεν αποτελεί προσόν για την 
πρόσληψη στον ίδιο κλάδο. Τέλος, το καθού ισχυρίζεται ότι τυχόν μισθολογική 
εξίσωση των δύο κλάδων 0α απάλειφε το νομοθετημένο κίνητρο της παραγωγής 
διδακτικού έργου και της υποβολής του σε κρίση, προκειμένου να επέλθει η 
περαιτέρω εξέλιξη του μέλους. Οι ισχυρισμοί αυτοί, όμως, είναι απορριπτέοι ως 
αβάσιμοι. Και τούτο διότι, τα πέραν του πτυχίου Α.Ε.Ι. απαιτούμενα προσόντα για 
την κατάληψη θέσης στον κλάδο I απαριθμούνται διαζευκτικά και όχι σωρευτικά, 
γεγονός που απλώς διευρύνει τον κύκλο των υποψηφίων, θεωρητικά δε, σημαίνει ότι 
υποψήφιος διδάσκων με πτυχίο Α.Ε.Ι. και τριετή τουλάχιστον σχετική επαγγελματική 
ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία μπορεί να ενταχθεί τόσο στον Κλάδο I όσο και στον 
Κλάδο II, ενώ, τελικώς, καθοριστικός παράγων για την ένταξη του αποτελεί το αν θα 
επιτελέσει ειδικό διδακτικό έργο ή εργαστηριακό/εφαρμοσμένο. Εξάλλου, τα πιο 
πάνω διαζευκτικώς παρατιθέμενα προσόντα για τον κλάδο I συνάπτονται με την 
αμιγώς θεωρητική φύση της διδασκαλίας, ενώ, σε σχέση με τον κλάδο II, δίδεται 
έμφαση στην επαγγελματική εμπειρία λόγω της εργαστηριακής/εφαρμοσμένης φύσης 
του παρεχόμενου διδακτικού έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, θα έμενε κενή 
περιεχομένου η διάταξη του εδ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2817/2000, με 
την οποία παρασχέθηκε η δυνατότητα στα κατά τη δημοσίευση του νόμου 
υπηρετούντα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π, που εντάσσονται σε θέσεις των νέων 
κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., να μετακινηθούν από τον έναν κλάδο στον άλλο, 
εφόσον αποκτήσουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, δεδομένου ότι τέτοιο κίνητρο 
θα έλειπε στα μέλη του κλάδου I, εφόσον η μετακίνησή τους στον κλάδο II θα 
συνεπαγόταν και την δυσμενέστερη μισθολογική μεταχείρισή τους. 
10. Επειδή με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη όσα έγιναν 
ερμηνευτικώς δεκτά στην 6η σκέψη της παρούσας, σύμφωνα με τα οποία, η 
μισθολογική διαφοροποίηση σε βάρος των μελών του Ε.Ε.ΔΙ.Π, κλάδου II και 
κατηγορίας ΠΕ, η οποία δεν αιτιολογείται από την αντίστοιχη διαφοροποίηση 
τυπικών προσόντων, των συνθηκών, υπό τις οποίες τελούν τα μέλη των δύο κλάδων, 
ενόψει του ότι αμφότεροι οι κλάδοι ασκούν αμιγώς διδακτικό έργο υπό διαφορετικές 
εκφάνσεις, και της υπηρεσιακής κατάστασης και διαδικασίας εξέλιξης σε κάθε 
κλάδο, συνιστά άνιση μεταχείριση τους σε σχέση με τα ενταχθέντα στην κατηγορία 
ΠΕ και στην ίδια βαθμίδα μέλη του κλάδου I και αντίκειται στη συνταγματική 
διάταξη της ισότητας του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος. Κατόπιν αυτών, το 
Δικαστήριο κρίνει ότι η προσφεύγουσα δικαιούται να λάβει τις αποδοχές που 
λαμβάνουν τα μέλη της κατηγορίας ΠΕ και της αντίστοιχης βαθμίδας του κλάδου 1, 
από 1.2.2002 και για όσο χρόνο υπηρέτησε ως μέλος του Ε.Ε.ΔΙ.Π.. Συνεπώς, έσφαλε 
η προσβαλλόμενη πράξη που έκρινε αντίθετα, και για το λόγο αυτό πρέπει να 
ακυρωθεί, κατ’ αποδοχή ως βάσιμου του αντίστοιχου λόγου της προσφυγής. 
11. Επειδή, κατ’ ακολουθία των παραπάνω, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει 
δεκτή, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη και να αναγνωρισθεί ότι η 
προσφεύγουσα δικαιούται να λάβει τις αποδοχές των μελών της κατηγορίας ΠΕ και 
της αντίστοιχης βαθμίδας του Κλάδου I του Ε.Ε.ΔΙ.Π., από 1:2.2002 και εφεξής. 
Τέλος, πρέπει να αποδοθεί το παράβολο που καταβλήθηκε και να απαλλαγεί το 
καθού, κατ’ εκτίμηση των συντρεχουσών περιστάσεων, από τα δικαστικά έξοδα της 
προσφεύγουσας (άρθρα 277 παρ. 9 και 275 παρ. 1 εδ. ε’ του Κ.Δ.Δ.). 
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ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ 
Δέχεται την προσφυγή. 
Ακυρώνει την 43368/26.4.2004 πράξη (αρνητική απάντηση) του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Αναγνωρίζει ότι η προσφεύγουσα δικαιούται να λάβει τις αποδοχές των μελών της 
κατηγορίας ΠΕ και της αντίστοιχης βαθμίδας του Κλάδου I του Ε.Ε.ΔΙ.Π., από 
1.2.2002 και εφεξής. 
Διατάζει την απόδοση του παραβόλου. 
Απαλλάσσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από τα δικαστικά έξοδα 
της προσφεύγουσας. 
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 11.5.2010, και δημοσιεύτηκε σε 
έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 23.6.2010. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 
ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΑΝΑΚΗ 

 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΑΤΗ 
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