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Ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε
μέλη της κατηγορίας Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

ΠΡΟΣ
Τους:
- Κοσμήτορες των Σχολών
- Προέδρους των Τμημάτων
του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραμματείες Κοσμητειών
-Γραμματείες Τμημάτων
-Σύλλογο Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Σ.Ε.ΔΙ.Π.)
- του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκη

Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη
συνεδρίασή της με αριθμό 2922/12-2-2016, μετά από ενημέρωση από την Αναπληρώτρια Πρύτανη
Ανθρώπινων Πόρων, καθηγήτρια κ. Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα, και έχοντας υπόψη τις
διατάξεις των παρακάτω άρθρων του Ν. 4009/2011, όπως αυτός ισχύει, και συγκεκριμένα:
α) Άρθρο16 παρ. 1, σύμφωνα με το οποίο: «1. Το διδακτικό και ερευνητικό έργο στα Α.Ε.Ι. ασκείται
από τους καθηγητές, οι οποίοι διακρίνονται σε καθηγητές πρώτης βαθμίδας (καθηγητές),
αναπληρωτές καθηγητές και επίκουρους καθηγητές. Ως διδακτικό έργο νοείται αυτό που ορίζεται
στο άρθρο 31, ενώ το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει ιδίως τη βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα, την
καθοδήγηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών
διατριβών και συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια».
β) Άρθρο 31, στο οποίο αναφέρεται το διδακτικό έργο πρώτου κύκλου σπουδών, σύμφωνα με το
οποίο: «Το διδακτικό έργο κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα. Ως διδακτικό έργο θεωρείται: α) η
αυτοτελής διδασκαλία ενός μαθήματος, β) η αυτοτελής διδασκαλία εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες
φοιτητών, γ) οι εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις και η εν γένει πρακτική εξάσκηση των
φοιτητών, δ) η επίβλεψη εργασιών ή διπλωματικών εργασιών και ε) η οργάνωση σεμιναρίων ή
άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων των
φοιτητών».
γ) Άρθρο 29 παρ. 2α, σύμφωνα με το οποίο: «α) Τα μέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν εργαστηριακό-εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στα
Α.Ε.Ι., 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 μπορεί να ανατίθεται
διδακτικό έργο, διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών και
επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών, υπό την εποπτεία των καθηγητών της σχολής».
Στην παράγραφο 3Α του ίδιου άρθρου (η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 παρ. 27 Ν.
4186/2013) προβλέπεται ότι: «Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση
της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της κατηγορίας
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ....... αυτοδύναμο διδακτικό έργο».
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δ) Άρθρο 10 παρ. 6, σύμφωνα με το οποίο η Συνέλευση του Τμήματος, μεταξύ άλλων
αρμοδιοτήτων, έχει και «γ. τον ορισμό των διδασκόντων των μαθημάτων του προγράμματος
σπουδών» και
ε) τη γνωμοδότηση με αριθμό 1891/2015 της Νομικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου [η οποία έγινε
αποδεκτή από τον Πρύτανη κ. Περικλή Μήτκα (έγγραφο με αριθμό 3721/30-10-2015 του
Γραφείου Πρυτανείας)], σχετικά με: α) τη δυνατότητα ή όχι της ανάθεσης αυτοδύναμου διδακτικού
έργου σε μέλη Ε.ΔΙ.Π. και β) τον «αυτοδύναμο» ή όχι χαρακτήρα του διδακτικού έργου που
επιτελείται από μέλος ΔΕΠ σε συνδιδασκαλία με μέλος Ε.ΔΙ.Π. ή με άλλο μέλος ΔΕΠ,
και το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Οργανισμός του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ
195/τΑ΄/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει,
μετά από συζήτηση, αποφάσισε ότι:
α) είναι δυνατή, με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από πλήρως τεκμηριωμένη εισήγηση της
Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, η ανάθεση «αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε μέλη Ε.ΔΙ.Π.,
κατόχους διδακτορικού διπλώματος, σε συνδυασμό με τα ειδικά προσόντα που διαθέτουν αυτά. Με
τις ίδιες προϋποθέσεις, «αυτοδύναμο διδακτικό έργο» σε μέλη Ε.ΔΙ.Π. μπορεί να ανατίθεται και με τη
μορφή συνδιδασκαλίας με μέλη ΔΕΠ.
Η ανάθεση αυτή μπορεί να ανανεώνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος, όπως και για τα μέλη ΔΕΠ,
μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος και απόφαση της Συγκλήτου.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση συνδιδασκαλίας, θα πρέπει να καθορίζονται τα καθήκοντα
του κάθε διδάσκοντος και η κατανομή των ωρών διδασκαλίας, οι οποίες θα θεωρούνται για κάθε
διδάσκοντα (μέλος ΔΕΠ και ΕΔΙΠ) ως «αυτοδύναμο διδακτικό έργο».
β) οι προτάσεις-εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων για αναθέσεις «αυτοδύναμου
διδακτικού έργου» σε μέλη Ε.ΔΙ.Π., για όσους/ες υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, θα πρέπει να
συνοδεύονται με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών (βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου,
Πρόγραμμα Σπουδών του οικείου Τμήματος, διδακτικές ώρες), προκειμένου να εξετασθούν από τη
Σύγκλητο και
γ) η ανάθεση «αυτοδύναμου διδακτικού έργου» θα πρέπει να αφορά σε κάλυψη διδακτικών
αναγκών υπαρχόντων μαθημάτων των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
-Γραφεία Πρύτανη και Αναπληρωτών Πρύτανη,
-Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών,
-Γραμματεία Νομικής Επιτροπής,
-Γραφείο Πρυτανείας,
-Τμήμα Λοιπού Προσωπικού και
-Γραμματεία Συγκλήτου.
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Περικλής Α. Μήτκας

Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
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