
❖ Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)  

 
Δικαιώματα, Υποχρεώσεις και Καθήκοντα 

1. Τα Μέλη Ε.Ε.Π. επιτελούν ειδικό εκπαιδευτικό - διδακτικό έργο και ανατίθεται σε αυτά 

αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το εκπαιδευτικό προσωπικό που 

διδάσκει ξένες γλώσσες ή την ελληνική γλώσσα ως ξένη, φυσική αγωγή, σχέδιο, καθώς 

επίσης καλές και εφαρμοσμένες τέχνες.  

2. Αρμόδιο όργανο για όλα τα θέματα που αφορούν τα Μέλη Ε.Ε.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 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) Διδασκαλία 10 ωρών κατά μέγιστο την εβδομάδα σε κάθε εξάμηνο. Στις ώρες αυτές 

συμπεριλαμβάνονται οι ώρες αυτοδύναμης διδασκαλίας, οι οποίες τους έχουν ανατεθεί. 

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. 

δ) Συμμετοχή στην επιτήρηση εξετάσεων μαθημάτων του Τμήματος. 

3. Τα Μέλη Ε.Ε.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.Ε.Π. του Τμήματος.  

4. Τα Μέλη Ε.Ε.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 του οικείου Τμήματος.  

5. Κάθε Μέλος Ε.Ε.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 E.E.Π., στον Κοσμήτορα και στη ΜΟΔΙΠ. Τα μέλη Ε.Ε.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 την συμμετοχή σε προγράμματα στον ΕΛΚΕ.  

6. Τα μέλη Ε.Ε.Π.  υποβάλλουν 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.  

7. Τα μέλη Ε.Ε.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.   

8. Τα μέλη Ε.Ε.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 την συμμετοχή σε προγράμματα στον ΕΛΚΕ. 

 


