
 

❖ Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό 

Προσωπικό)  

Δικαιώματα, Υποχρεώσεις και Καθήκοντα 

1. Στα Μέλη της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. ανατίθεται εργαστηριακό – εφαρμοσμένο διδακτικό 

έργο, το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών 

ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής 

των οικείων επιστημών. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, είτε στα Μέλη της 

καταληκτικής βαθμίδας, μπορεί να ανατίθεται αυτοδύναμο διδακτικό έργο, διδασκαλία 

μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών υπό την εποπτεία των Καθηγητών της 

σχολής και δύνανται να συμμετέχουν στην επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών. 

2. Αρμόδιο όργανο για όλα τα θέματα που αφορούν τα Μέλη Ε.ΔΙ.Π. είναι η Συνέλευση του 

Τμήματος. Στις περιπτώσεις που οι θέσεις ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυμα, η αρμοδιότητα 

αυτή ασκείται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή από τη Σύγκλητο αντίστοιχα, ο δε 

Πρόεδρος του Τμήματος έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της εκτέλεσης των καθηκόντων 

τους, και περιλαμβάνουν ιδίως: 

α) Συνολική παρουσία στο Τμήμα τουλάχιστον 22 ωρών κάθε εβδομάδα. Οι ώρες παρουσίας 

και υποδοχής των φοιτητών πρέπει να κατανέμονται σε τέσσερις τουλάχιστον ημέρες της 

εβδομάδας. 

β) Ανάθεση κάθε μορφής διδακτικού έργου με αριθμό διδακτικών ωρών ανάλογο με αυτό 

των ΔΕΠ. 

γ) Συνεργασία με φοιτητές για θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία και 

την επίβλεψη πτυχιακών εργασιών. Οι ώρες συνεργασίας πρέπει να ανακοινώνονται και να 

μην είναι μόνο πρωινές ή μόνο απογευματινές. 

3. Τα Μέλη Ε.ΔΙ.Π. μπορούν να κάνουν χρήση των εργαστηρίων, βιβλιοθηκών και λοιπών 

εγκαταστάσεων για τη διευκόλυνση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού τους έργου, και να 

συμμετέχουν σε διοικητικά όργανα και επιτροπές, που έχουν σχέση με το αντικείμενο των 

καθηκόντων τους. Η διοίκηση του Τμήματος οφείλει να εξασφαλίζει την εγκατάσταση 

(στέγαση, εξοπλισμό γραφείων) για όλα τα Μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος.  



4. Τα Μέλη Ε.ΔΙ.Π. μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε ερευνητικά 

προγράμματα που εκπονούνται στα Α.Ε.Ι. ή στα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή του 

εξωτερικού. Μπορούν επίσης να αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη ερευνητικών 

προγραμμάτων που εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., μετά από έγκριση της Συνέλευσης του οικείου 

Τμήματος και εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών. 

5. Κάθε Μέλος Ε.ΔΙ.Π. υποβάλλει κατά τον μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους προς τον άμεσο 

προϊστάμενο το πρόγραμμα δράσης του επόμενου έτους και την έκθεση απολογισμού των 

δραστηριοτήτων του στη διάρκεια του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Η έκθεση, καθώς 

και οι προτάσεις που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας, 

κοινοποιούνται στον επικεφαλή της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία υπηρετεί. 

6. Κάθε Μέλος Ε.ΔΙ.Π. υποβάλλει κατά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους, προς τον Πρόεδρο 

του Τμήματος, πρόγραμμα δράσης σε τυποποιημένο έγγραφο της ΜΟΔΙΠ του επόμενου 

έτους και την έκθεση απολογισμού (δελτίο των δραστηριοτήτων του) για το προηγούμενο 

ακαδημαϊκό έτος. Ο Πρόεδρος του Τμήματος υποβάλλει σε τυποποιημένο έγγραφο της 

ΜΟΔΙΠ το πρόγραμμα δράσης και τον απολογισμό του Τμήματος στηριζόμενος στο έργο των 

Μελών Ε.ΔΙ.Π., στον Κοσμήτορα και στη ΜΟΔΙΠ. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. που δεν θα 

ανταποκρίνονται στο πρόγραμμα δράσης και στην έκθεση απολογισμού των 

δραστηριοτήτων τους θα αποκλείονται από την διδασκαλία των μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων και από τη συμμετοχή προγραμμάτων σε προγράμματα στον ΕΛΚΕ.  

7. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. υποχρεούνται να συμπληρώνουν και να επικαιροποιούν το 

Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ (Απογραφικό Δελτίο κ.α.) κατά την έναρξη του 

ακαδημαικού έτους και εως τον Νοέμβριο.  Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. που δεν θα συμπληρώνουν και 

επικαιροποιούν το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ στον προβλεπόμενο χρόνο θα 

αποκλείονται από την διδασκαλία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και από τη 

συμμετοχή σε προγράμματα τον ΕΛΚΕ. 

 


