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Α.2.2: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

1.  Θεσμικό πλαίσιο 

1.1 Οι θέσεις του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ανήκουν στο 

ίδρυμα και κατανέμονται από τον πρύτανη στις Σχολές ή στα Τμήματα, ύστερα από 

εισήγησή του ή των κοσμητόρων. Τυπικά προσόντα για το διορισμό σε θέσεις αυτής 



της κατηγορίας προσωπικού Α.Ε.Ι. είναι πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. σχετικό με το 

γνωστικό αντικείμενο της θέσης και συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. 

 

1.2 Τα μέλη της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. επιτελούν εργαστηριακό ή εφαρμοσμένο 

διδακτικό έργο στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών, το οποίο συνίσταται 

κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών, κλινικών, πρακτικών ή 

φροντιστηριακών ασκήσεων. Επίσης, με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου 

Τμήματος ή Σχολής, στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. κατόχων διδακτορικού διπλώματος ή 

υπηρετούντων στην καταληκτική βαθμίδα, μπορεί να ανατίθεται  και αυτοδύναμο 

διδακτικό έργο στα προπτυχιακά μαθήματα. Όσον αφορά στα Προγράμματα 

Σπουδών Διά Βίου Μάθησης και στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Ιδρύματος, στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. με διδακτορικό ή καταληκτικής βαθμίδας, μπορεί να 

ανατίθεται  και αυτοδύναμο διδακτικό έργο, σύμφωνα με τον κανονισμό του 

εκάστοτε Προγράμματος. Στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα ή 

που υπηρετούν στην καταληκτική βαθμίδα, μπορεί να ανατίθεται από τον οικείο 

Τομέα και επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών, υπό την εποπτεία των καθηγητών 

της Σχολής.  

 

 2. Βασικές Υποχρεώσεις των μελών ΕΔΙΠ 

Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π.: 

α) έχουν  υποχρέωση να παρέχουν εκπαιδευτικό έργο, μέρος του οποίου είναι το 

εφαρμοσμένο ή/και αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Ειδικότερα, έχουν υποχρέωση να 

διδάσκο υν το ν αριθμό  των ωρών πο υ προ βλέπεται από  την Γ. Σ.  κάθε Τμήματο ς ή 

Σχολής για την διδασκαλία των οικείων μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο. Οι συνολικές 

ώρες διδασκαλίας δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 8 ώρες την εβδομάδα, στις οποίες 

περιλαμβάνονται και οι ώρες της αυτοδύναμης διδασκαλίας που τους έχουν τυχόν 

ανατεθεί. Το εβδομαδιαίο διδακτικό έργο μπορεί να καλύπτεται από τον μέσο όρο της 

διδακτικής απασχόλησης και στα δύο εξάμηνα σπουδών.  

 

β) έχουν υποχρέωση να εξετάζουν και να βαθμολογούν τις ασκήσεις και εργασίες που 

εκπονούν οι σπουδαστές, στο πλαίσιο του εφαρμοσμένου εργαστηριακού διδακτικού 

έργου. 

 



γ) που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος όπως και όσα μέλη βρίσκονται στην 

καταληκτική βαθμίδα, έχουν την δυνατότητα επίβλεψης πτυχιακών ή άλλων 

εργασιών, σύμφωνα με την παράγραφο 1.2 του παρόντος άρθρου.  Στην περίπτωση 

αυτή και  μετά από εισήγηση του επιβλέποντος μέλους  Δ.Ε.Π., δύναται να 

αναγράφεται το όνομα του μέλους Ε.ΔΙ.Π, ως συνεπικουρούντος ή συνεπιβλέποντος 

στην εργασία. 

 

δ) έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν στο έργο της επιτήρησης των μαθημάτων της 

ειδικότητάς τους κατά τις εξεταστικές περιόδους. 

 

ε) έχουν υποχρέωση να δέχονται τους φοιτητές τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες την 

εβδομάδα για θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι ώρες αυτές 

πρέπει να ανακοινώνονται και να μην είναι συγκεντρωμένες σε μία ημέρα. 

 

στ) δύνανται να συμμετέχουν σε διοικητικά όργανα και επιτροπές, σύμφωνα με το 

έργο τους και  κατ’ αναλογία με τα μέλη Δ.Ε.Π.  

 

ζ) έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση των φοιτητών. 

 

η) δύνανται να συγγράφουν σημειώσεις, διδακτικά βοηθήματα ή βιβλία. 

 

3. Φυσική παρουσία , άδειες των μελών Ε.ΔΙ.Π 

3.1 Φυσική παρουσία 

Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π έχουν υποχρέωση συνολικής παρουσίας στο Ίδρυμα είκοσι 

τεσσάρων (24) ωρών κάθε εβδομάδα. Στις ώρες συνολικής παρουσίας 

συνυπολογίζονται η εξέταση και βαθμολόγηση των εργασιών και των ασκήσεων, η 

επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών, η επιτήρηση των μαθημάτων της ειδικότητάς 

τους, η υποδοχή των σπουδαστών προς επίλυση αποριών και υποστήριξη του 

εργαστηριακού διδακτικού έργου, οι συνολικές ώρες διδασκαλίας, καθώς και η 

συμμετοχή στα διοικητικά όργανα και επιτροπές του Ιδρύματος. Οι ώρες πρέπει να 

κατανέμονται σε τέσσερις τουλάχιστον ημέρες της εβδομάδος. 

 

 

3.2  Άδειες των μελών Ε.ΔΙ.Π: 



α) Οι άδειες των θερινών διακοπών και εορταστικών περιόδων (Πάσχα, 

Χριστούγεννα) για τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. αρχίζουν με το πέρας της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και τελειώνο υν με την έναρξή της ό πως και για τα μέλη ΔΕΠ, 

ακολουθώντας το ισχύον ακαδημαϊκό ημερολόγιο.  

 

β) Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. δικαιούνται να απουσιάσουν και εντός της περιόδου του 

ακαδημαικού  έτους κατόπιν αδείας, για προσωπικούς-οικογενειακούς λόγους, με 

απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος/Σχολής. Στη περίπτωση αυτή χορηγείται, άδεια 10 

εργάσιμων ημερών με αποδοχές. Για τους ίδιους λόγους είναι δυνατό να χορηγηθεί και 

πρόσθετη άδεια 10 εργασίμων ημερών, μετά από αιτιολογημένη αίτηση. 

 

γ) Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. δικαιούνται να απουσιάσουν και εντός της περιόδου του 

ακαδημαικού  έτους κατόπιν αδείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε επιστημονικά 

συνέδρια, σεμινάρια, βραχύχρονη διδασκαλία σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού και 

για ερευνητικούς σκοπούς κατ’ αναλογία με τα μέλη Δ.Ε.Π.. Στην περίπτωση αυτή 

εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις των νόμων.  

 

δ) Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. δικαιούνται εκπαιδευτικών αδειών σύμφωνα με το άρθρο 6 του 

Π.Δ. 147/2009.   

ε) Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. δικαιούνται  άδειες μητρότητας σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία για τους δημόσιους υπαλλήλους ν. 3528/2007 (μητρότητα). 

 

στ)  Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π δικαιούνται άδεια απουσίας άνευ αποδοχών, ύστερα από αίτησή 

τους και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου.. 

  

ζ) Για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών και λοιπές άδειες των μελών Ε.ΔΙ.Π 

εφαρμόζονται οι συναφείς διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

 

4. Άλλες διατάξεις για τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. 

α) Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. δύνανται να παρακολουθούν, χωρίς την υποχρέωση καταβολής 

διδάκτρων, συναφή με το γνωστικό τους αντικείμενο, Μεταπτυχιακά Προγράμματα 

Σπουδών του οικείου Ιδρύματος ή Προγράμματα Διά Βίου μάθησης ως υπεράριθμοι, 

ύστερα από αίτησή τους και διατύπωση γνώμης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου 



της ακαδημαϊκής μο νάδας στην ο πο ία υπηρετεί το  μέλο ς για τη συνάφεια το υ 

γνωστικού αντικειμένου τους και του προγράμματος σπουδών. 

 

β) Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και ύστερα από πρόταση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συλλόγου Ε.ΔΙ.Π., μπορεί να οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο ή 

και σε συνεργασία με άλλους φορείς, προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης 

των μελών Ε.ΔΙ.Π., προγράμματα νέων τεχνολογιών, διδακτικής των επιστημών, 

ξένων γλωσσών, εκπαίδευσης στην υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και 

ηλεκτρονικών υπολογιστών Η/Υ , επιδοτούμενα ή όχι. 

 

γ) Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. δύνανται να συμμετέχουν, ως μέλη ερευνητικών ομάδων, σε 

ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται στα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα 

της χώρας ή του εξωτερικού. Δύνανται επίσης να αναλαμβάνουν, έπειτα από έγκριση 

του αρμόδιου οργάνου στο οποίο ανήκουν, την επιστημονική ευθύνη προγραμμάτων 

βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας που εκπονούνται στο Ίδρυμα που υπηρετούν, 

εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή υπηρετούν στην καταληκτική 

βαθμίδα. 

 

5.  Πειθαρχικές διατάξεις 

Οι πειθαρχικές διατάξεις που αφορούν όλα τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού 

του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις κείμενες νομικές διατάξεις. 

 

 

 

Άρθρο ΧΧΧΧΧΧΧ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

1. Προκήρυξη θέσεων/ Διαδικασία επιλογής 

Η προκήρυξη των θέσεων των μελών Ε.ΔΙ.Π. γίνεται από τη Γενική Συνέλευση της 

Σχολής ή τη Σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει κάθε 

θέση. Στην προκήρυξη αναφέρονται η κατηγορία στην οποία ανήκει η θέση και τα 

τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψή της. Εφόσον υπάρχουν Τομείς, 

αρχική προϋπόθεση για την προκήρυξη είναι η σχετική εισήγηση της Γενικής 

Συνέλευσης του οικείου Τομέα. Η εισήγηση για την προκήρυξη θέσης πρέπει να είναι 



πλήρως αιτιολογημένη ως προς την αναγκαιότητά της, την κατηγορία και το 

γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο να αφορά.  

 

Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τουλάχιστον δύο 

φορές σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, σε δύο της Θεσσαλονίκης και σε 

δύο των εδρών των Α.Ε.Ι. της χώρας, εφόσον κυκλοφορούν.  

 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία της αρμόδιας 

ακαδημαϊκής μονάδας μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται 

στην προκήρυξη, στην οποία αναφέρεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να 

κατατεθούν τα δικαιολογητικά. Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά υποβαλλόμενα 

μαζί με την αίτηση είναι: α) Αντίγραφο των πτυχίων και των λοιπών τίτλων σπουδών. 

Σε περίπτωση έκδοσης των πτυχίων και των τίτλων σπουδών από Α.Ε.Ι. του 

εξωτερικού, πρέπει να υποβάλλονται και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της 

ισοτιμίας, με υποχρέωση προσκόμισης της βεβαίωσης ισοτιμίας το αργότερο κατά 

τον χρόνο της κρίσης, β) Βιογραφικό σημείωμα, γ) Ειδικά για τις θέσεις των μελών 

Ε.ΔΙ.Π. αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής ή της διπλωματικής εργασίας, εφόσον 

πρόκειται για μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αντίστοιχα, δ) Άλλα δικαιολογητικά τα 

οποία ορίζονται στην προκήρυξη ως απαραιτήτως συνυποβαλλόμενα με την αίτηση. 

Το υπό γ στοιχείο, υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο μέσο 

αποθήκευσης) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη 

Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής 

Επιλογής. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες 

μεταφράσεις. 

 

Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων των υποψηφίων, συγκροτείται από τη Σύγκλητο ή τον Κοσμήτορα, ύστερα 

από εισήγηση της Γ.Σ. της Σχολής ή της Συγκλήτου, τριμελής Επιτροπή Επιλογής 

που αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας 

προσωπικού, κατά περίπτωση, της ειδικότητας που απαιτείται για την προκηρυχθείσα 

θέση, ανάλογα με τη μονάδα που έχει προκηρύξει/έχει κατανεμηθεί τη θέση. Αν δεν 

υπηρετεί μέλος του αντίστοιχου προσωπικού  Ε.ΔΙ.Π. στον οικείο τομέα, σχολή ή 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, η επιτροπή συμπληρώνεται από μέλος του αντίστοιχου 



προσωπικού, άλλου τομέα, τμήματος, σχολής του οικείου ή άλλου Ιδρύματος, με ίδιο 

ή συγγενέστερο πεδίο με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης. Στην περίπτωση αυτή, ο 

ορισμός του εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. αντιστοίχως, γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από 

την υποβολή του σχετικού αιτήματος στον οικείο τομέα/τμήμα/σχολή ή εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα, και πάντως όχι αργότερα από την προθεσμία που ορίζεται στην ανωτέρω 

παράγραφο. Ως μέλη της Επιτροπής δεν ορίζονται σύζυγοι των υποψηφίων ή 

συγγενείς τους μέχρι και του τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Ως 

γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Γραμματείας της οικείας Σχολής. 

 

Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Κοσμήτορα, επιλέγει τον 

Πρόεδρο μεταξύ των εσωτερικών της μελών και ορίζει ως εισηγητές δύο μέλη της 

Επιτροπής, ένα εκ των οποίων είναι το μέλος Ε.ΔΙ.Π. Η εισηγητική έκθεση 

κοινοποιείται στους υποψηφίο υς δια της ο ικείας Σχο λής ή δια της Συγκλήτο υ 

τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες, πριν την συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής 

για κρίση. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα προς το 

αρμόδιο όργανο που προκήρυξε τη θέση αυτή, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη 

συνεδρίαση της Επιτροπής για τη διενέργεια της κρίσης επιλογής. Τα μέλη της 

Επιτροπής Επιλογής, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση, διαβουλεύονται, αξιολογούν 

όλους τους υποψηφίους και αποφασίζουν. Υποδεικνύουν, επίσης, με χωριστή 

ψηφοφορία τον δεύτερο καταλληλότερο υποψήφιο, εφόσον υπάρχει. Για την επιλογή 

συντάσσεται αιτιολογημένο πρακτικό.  

 

Ο Κοσμήτορας διαβιβάζει άμεσα το πρακτικό της επιλογής στον Πρύτανη για τον 

έλεγχο νομιμότητας και το διορισμό του επιλεγέντος. Η διαδικασία διορισμού 

ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της οικείας πράξης του Πρύτανη στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. Αν ο πρώτος επιλεγείς δεν αποδεχθεί το διορισμό του ή ανακληθεί 

η πράξη διορισμού του ή συντρέχει αντικειμενικό κώλυμα διορισμού του, διορίζεται 

ο δεύτερος.  

 

Επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσης Ε.ΔΙ.Π. είναι δυνατή: (α) Αν δεν υποβλήθηκαν 

αιτήσεις μετά από σχετική προκήρυξη, (β) αν αιτιολογημένα κηρύχθηκε άγονη η 

διαδικασία επιλογής υποψηφίου για την κάλυψη της προκηρυχθείσας θέσης και αν γ) 

ο  πρώτο ς ή και ο δεύτερος υποψήφιος που επιλέχθηκε δεν ανέλαβε υπηρεσία ή 

υπέβαλε στο οικείο Ίδρυμα δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη αποδοχής του 



διορισμού του στη θέση για την οποία επελέγη. Η ως άνω επαναπροκήρυξη γίνεται 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τον χρόνο κατά τον οποίο 

διαπιστώνεται η συνδρομή μιας εκ των προηγουμένων προϋποθέσεων α), β) και γ) 

και εφόσον διατηρείται η σχετική πίστωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

3. Βαθμολογική εξέλιξη  –  Αξιoλόγηση  

α) Για την εξέλιξη μέλους Ε.ΔΙ.Π. από βαθμίδα σε βαθμίδα απαιτείται συμπλήρωση 

πενταετούς υπηρεσίας σε κάθε βαθμίδα.  

 

β) Τρεις μήνες πριν από της συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από το διορισμό στην 

εισαγωγική βαθμίδα τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. υποβάλλουν αίτηση για να κριθούν για 

εξέλιξη. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης παραμένουν στη θέση τους μέχρι την 

εξάντληση της πενταετούς θητείας οπότε κρίνονται εκ νέου για εξέλιξη στην 

επόμενη βαθμίδα. Η αίτηση για τη δεύτερη αυτή κρίση υποβάλλεται τρεις μήνες 

πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας. β) Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των εισαγωγικών 

βαθμίδων που κρίνονται τελικώς αρνητικά για την εξέλιξη τους στην επόμενη 

βαθμίδα αποχωρούν αυτοδίκαια από το Ίδρυμα μετά τη λήξη της θητείας τους.  

 

 γ) Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. που υπηρετούν σε βαθμίδες πέραν των εισαγωγικών υποβάλλουν 

αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα τρεις μήνες πριν από τη συμπλήρωση της 

πενταετίας. Η αίτηση τους συνοδεύεται από αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο 

αναφέρεται το έργο που επιτέλεσαν στη βαθμίδα στην οποία υπηρετούν όπως επίσης 

και κάθε άλλο στοιχείο (συγγραφικό έργο και εν γένει επιστημονική δραστηριότητα) 

το οποίο κατά την κρίση τους συνηγορεί για την εξέλιξη τους στην επόμενη βαθμίδα.  

 

δ) Η αίτηση και το  αναλυτικό  υπόμνημα διανέμονται σε όλα τα μέλη της Γενικής 

Συνέλευσης του Τμήματος ή της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή της Συγκλήτου, 

ανάλογα με τη μονάδα στην οποία ανήκει το υπό εξέλιξη μέλος Ε.ΔΙ.Π. Το κατά 

περίπτωση αρμόδιο όργανο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει, μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την υποβολή της αίτησης, την 

ενεργοποίηση της διαδικασίας κρίσης για εξέλιξη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Εάν το αρμόδιο όργανο δεν 

αποφασίσει την ενεργοποίηση της διαδικασίας κρίσης για εξέλιξη ή εάν παρέλθει 



άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η αίτηση για εξέλιξη θεωρείται ότι έχει γίνει 

αυτοδικαίως δεκτή.  

 

ε) Μέλη Ε.ΔΙ.Π. που κρίνονται αρνητικά για εξέλιξη στις βαθμίδες της παρούσας 

παραγράφου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο νέα αίτηση για εξέλιξη μετά 

τη συμπλήρωση τουλάχιστον τριών ετών από την πρώτη αρνητική κρίση.  

 

στ) Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. μπορούν να εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα και πριν από τη 

συμπλήρωση του προβλεπόμενου κατά την παρ.(α) του παρόντος άρθρου χρόνου 

υπηρεσίας, εφ' όσον στο μεταξύ έχουν αποκτήσει ανώτερους τίτλους σπουδών οι 

οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα ένταξης σε υψηλότερη βαθμίδα σύμφωνα με το 

συνολικό χρόνο υπηρεσίας. Η εξέλιξη στην υψηλότερη βαθμίδα γίνεται με τις 

διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους. 

 

ζ)  Αρμόδιο όργανο για τις κρίσεις των μελών Ε.ΔΙ.Π. είναι η Γενική Συνέλευση του 

Τμήματος ή η Γενική Συνέλευση της Σχολής ή η Σύγκλητος, ανάλογα με τη μονάδα 

στην οποία ανήκει το μέλος, η οποία αποφασίζει ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη 

έκθεση που υποβάλλει τριμελής εισηγητική επιτροπή. Στο αρμόδιο αυτό όργανο 

συμμετέχο υν με δικαίωμα ψήφο υ ό λα τα μέλη Δ. Ε. Π. και όλα τα μό νιμα μέλη 

Ε.ΔΙ.Π. του οργάνου, καθώς και τρία μέλη Ε.ΔΙ.Π. του ιδίου κλάδου και του ιδίου ή 

συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας για την οποία 

κρίνεται ο ενδιαφερόμενος τα οποία υπηρετούν στη μονάδα αυτή. Τα τρία αυτά μέλη 

Ε.ΔΙ.Π. στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το μέλος που συμμετείχε στην εισηγητική 

επιτροπή, ορίζονται με απόφαση του. αρμοδίου οργάνου. Αν τα προστιθέμενα μέλη 

Ε.ΔΙ.Π. που υπηρετούν στην ακαδημαϊκή μονάδα είναι λιγότερα των τριών, ο 

αριθμός συμπληρώνεται με μέλη Ε.ΔΙ.Π. των ιδίων χαρακτηριστικών τα οποία 

ανήκουν σε άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος.  

 

η) Η τριμελής εισηγητική επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου 

και αποτελείται από τον Διευθυντή του Τομέα, ή τον Πρόεδρο του Τμήματος εφόσον 

δεν υπάρχουν Τομείς, ή τον Κοσμήτορα ή τον Πρύτα νη ανάλογα με την μονάδα στην 

οποία ανήκει το μέλος από ένα μέλος Δ.Ε.Π. και ένα μ;έλος Ε.ΔΙ.Π. του ιδίου κλάδου 



και του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου ανώτερης ή της ιδίας 

βαθμίδας με εκείνη για την οποία κρίνεται ο ενδιαφερόμενος.  

 

θ) Η εισηγητική επιτροπή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

τον ορισμό των μελών της υποβάλλει στο αρμόδιο όργανο της ακαδημαϊκής μονάδας 

την έκθεση της η οποία κοινοποιείται στους υποψηφίους για να υποβάλουν, εφόσον 

το επιθυμούν σχετικό υπόμνημα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η 

διαδικασία συνεχίζεται χωρίς εισηγητική έκθεση.  

 

ι) Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της 

εισηγητικής έκθεσης ή μετά την άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσμίας, το 

αρμόδιο για την κρίση όργανο συνέρχεται στη συνεδρίαση. Τη διαδικασία κινεί και 

προεδρεύει της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του αντίστοιχου οργάνου. Μετά από 

σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών του ως άνω οργάνου γίνεται ψηφοφορία. Τα 

μέλη αιτιολογούν ειδικά την ψήφο τους. Στην αρχή της συνεδρίασης οι υποψήφιοι 

μπορούν να αναπτύξουν τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της έκθεσης, απαντούν 

στις ερωτήσεις των μελών και αποχωρούν.  

 

κ) Ως κριτήριο για την εξέλιξη λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα και ο βαθμός 

ανταπόκρισης στο επιτελούμενο έργο και η εν γένει επιστημονική δραστηριότητα.  

 

λ) Για εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα εκδίδεται πρυτανική πράξη η οποία δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερ-νήσεως. 

 

 

1. Η κατοχή θέσης 

Α.2.4:  Κοινές διατάξεις για τα μέλη Δ.Ε.Π./Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. 

Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π.

 

 συνιστά πλήρη απασχόληση του 

μέλους. 

2. Η διοίκηση κάθε μονάδας στο Ε.Μ.Π. που ανήκει ο εργαζόμενος, οφείλει να 

εξασφαλίζει την εγκατάσταση (στέγαση, εξοπλισμό γραφείων) για όλα τα μέλη των 

κατηγοριών Δ.Ε.Π./Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. και να προσφέρει όλα τα μέσα για την 

απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου τους. Στα πλαίσια των αποφάσεων των οικείων 



Ακαδημαϊκών Οργάνων, μπορούν να κάνουν χρήση των εργαστηρίων, υπηρεσιών, 

βιβλιοθηκών, εξοπλισμού και λοιπών εγκαταστάσεων για τη διευκόλυνση του έργου 

τους. 

 

3. Τα μέλη Δ.Ε.Π./Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π

Η εκλογή των εκπροσώπων 

. έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλα 

τα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος με τακτικούς και αναπληρωματικούς 

εκπροσώπους, οι οποίοι συμμετέχουν με λόγο  και ψήφο σε όλα τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, σε όλα τα όργανα διοίκησης (Σύγκλητο, Σχολή, Τμήμα, Τομέα). 

Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π.

4. 

 στην Σύγκλητο γίνεται κάθε 2 

χρόνια με μυστική και καθολική ψηφοφορία. Η εκπροσώπηση στην Σχολή, το Τμήμα 

ή τον Τομέα γίνεται ετήσια με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της οικείας κατηγορίας 

προσωπικού της Σχολής. Οι ψηφοφορίες διοργανώνονται από το Δ.Σ. του οικείου 

Συλλόγου. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π./Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π

5. 

. μπορούν να συμμετέχουν σε 

επιστημονικά συνέδρια και εκθέσεις με κάλυψη της σχετικής δαπάνης, ύστερα από 

βεβαίωση των αρμόδιων οργάνων ότι δεν παρακωλύεται η λειτουργία της οικείας 

ακαδημαϊκής μονάδας. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π./Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π

 

. μπορούν να συμμετέχουν σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια που οργανώνονται στον κύκλο των 

ενδιαφερόντων τους και σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα κινητικότητας με 

σκοπό τη διδασκαλία ή την επιμόρφωση καθώς και σε βραχύχρονη διδασκαλία σε 

πανεπιστήμια του εξωτερικού 

6. Στα μέλη Δ.Ε.Π./Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π

 

. μπορεί να δοθεί έγκριση για 

απασχόληση εκτός του Ιδρύματος (βάσει της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας) από την 

Σύγκλητο ή τη Γ.Σ. της Σχολής/Τμήματος, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα που 

το μέλος ανήκει, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον δεν παρακωλύεται 

το εκπαιδευτικό και διδακτικό έργο τους. 


