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Άρθρο Ε29  

Καθήκοντα, υποχρεώσεις και όροι απασχόλησης Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)  

1. Τα μέλη της κατηγορίας του Ε.Ε.Π. επιτελούν ειδικό εκπαιδευτικό-διδακτικό 
έργο στο Ίδρυμα και μπορεί να 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, καθώς επίσης 
καλές και εφαρμοσμένες τέχνες. 

2. Τα μέλη της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. επιτελούν εργαστηριακό-εφαρμοσμένο 
διδακτικό έργο, το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή 
εργαστηριακών 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 Καθηγητή της οικείας Σχολής. Με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της οικείας Σχολής μπορεί να ανατίθεται 
στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος αυτοδύναμο 
διδακτικό έργο.  

3. Οι υποχρεώσεις των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. ορίζονται από την  Γενική 
Συνέλευση της οικείας Σχολή σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα και 
περιλαμβάνουν:  

α) Διδακτικό έργο έως δώδεκα ώρες την εβδομάδα σε κάθε εξάμηνο. Στις 
ώρες αυτές συμπεριλαμβάνονται οι ώρες της αυτοδύναμης διδασκαλίας, οι 
οποίες τους έχουν τυχόν ανατεθεί, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται οι ώρες 
επίβλεψης των πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών 

β) Ακρόαση φοιτητών τουλάχιστον τέσσερις ώρες την εβδομάδα για θέματα 
που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι ώρες αυτές δεν θα πρέπει 
να είναι συγκεντρωμένες σε μία ημέρα. Οι ημέρες και ώρες υποδοχής των 
φοιτητών πρέπει να ανακοινώνονται. Οι ανακοινώσεις με τις ημέρες και τις 
ώρες της υποδοχής των φοιτητών πρέπει να αναρτώνται στην αρχή κάθε 
εξαμήνου έξω από το χώρο υποδοχής, στον ιστότοπο της Σχολής και να 
κοινοποιούνται στη Γραμματεία της οικείας Σχολής.  

γ) Συμμετοχή στην επιτήρηση εξετάσεων μαθημάτων της Σχολής. 

δ) Προετοιμασία και συγγραφή σημειώσεων, εκπαιδευτικού και ενημερωτικού 
υλικού. 

ε) Διόρθωση και βαθμολόγηση ασκήσεων, εργαστηριακών αναφορών, και 
εργαστηριακών εξετάσεων των φοιτητών. Σε περίπτωση αυτοδύναμης 
διδασκαλίας περιλαμβάνεται η διόρθωση των γραπτών εξέτασης. 

στ) Για τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. που διαθέτουν διδακτορικό, επίβλεψη πτυχιακών ή 
διπλωματικών  εργασιών υπό την εποπτεία καθηγητή της Σχολής στην οποία 
ανήκουν. 
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4. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. μπορούν να κάνουν χρήση των εργαστηρίων, 
βιβλιοθηκών και λοιπών εγκαταστάσεων για τη διευκόλυνση του 
εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου τους, και να συμμετέχουν σε διοικητικά 
όργανα και επιτροπές, που έχουν σχέση με το αντικείμενο των καθηκόντων 
τους.  

5.  Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. μπορούν να συμμετέχουν με αμοιβή σε 
ερευνητικά, αναπτυξιακά και δια βίου εκπαίδευσης προγράμματα του 
Ιδρύματος καθώς και να αναλαμβάνουν οι ίδιοι ερευνητικά, αναπτυξιακά και 
δια βίου εκπαίδευσης προγράμματα του Ιδρύματος ως επιστημονικοί 
υπεύθυνοι. 

6. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. υποχρεούνται να έχουν συνολική παρουσία στο 
Πολυτεχνείο τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ωρών κάθε εβδομάδα στις ημέρες 
και ώρες λειτουργίας του Ιδρύματος. Οι ώρες αυτές πρέπει να κατανέμονται 
σε τέσσερις τουλάχιστον ημέρες της εβδομάδος.  

7. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. μπορούν να συμμετέχουν έως είκοσι (20) 
συνολικά ημέρες ανά ακαδημαϊκό έτος σε επιμορφωτικά προγράμματα, 
συνέδρια ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό 
στον τομέα των ενδιαφερόντων τους. Η συμμετοχή τους γίνεται μετά από 
αίτημα του ενδιαφερομένου, βεβαίωση του Κοσμήτορα ότι δεν παρακωλύεται 
η λειτουργία της Σχολής, στην οποία προσφέρει τις υπηρεσίες του, και 
έγκριση της Κοσμητείας.  

8. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. δύνανται να παρακολουθούν Μεταπτυχιακά 
Προγράμματα Σπουδών ή Προγράμματα δια Βίου Μάθησης ή Προγράμματα 
Διδακτορικών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης ως υπεράριθμοι, ύστερα 
από αίτησή τους και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης  της Σχολής στην οποία 
υπηρετούν. 

9. Η διοίκηση του Πολυτεχνείου οφείλει να εξασφαλίζει την εγκατάσταση 
(στέγαση, εξοπλισμό γραφείων) για όλα τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. Τα μέλη 
Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του 
Ιδρύματος, σύμφωνα προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

10. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. μπορούν να απουσιάζουν έως 30 εργάσιμες 
ημέρες ανά έτος κατά τα χρονικά διαστήματα διακοπής των εκπαιδευτικών, 
διδακτικών και εξεταστικών διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 
εκπληρώσει όλες τις εκπαιδευτικές και διδακτικές τους υποχρεώσεις μετά από 
αίτηση τους που εγκρίνεται από τον κοσμήτορα, αλλά υποχρεούνται να 
συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων όταν συγκαλούνται 
εκτάκτως.  

11. Στα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. χορηγούνται με απόφαση του Πρύτανη, κατ’ 
αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, οι 
προβλεπόμενες από αυτόν αναρρωτικές άδειες, άδειες τοκετού, λοχείας, 
ανατροφής τέκνου.  

12. Με απόφαση της Κοσμητείας, κατόπιν εισήγησης του Κοσμήτορα, μπορεί 
να χορηγείται σε μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. άδεια για έκτακτους προσωπικούς 
λόγους μέχρι δέκα ημερών (10) ανά ακαδημαϊκό έτος κατά τα χρονικά 



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

(Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π.Π.Κ) 

Πολυτεχνειούπολη, Χανιά, dseedip@isc.tuc.gr 

 

5 Ιουνίου 2014 

Συνημμένο του εγγράφου με Α.Π. 183/5-6-2014 Σελίδα 3 από 7 

διαστήματα των εκπαιδευτικών, διδακτικών και εξεταστικών διαδικασιών, μετά 
από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία καθορίζεται ο 
τρόπος αναπλήρωσης της διδασκαλίας των μαθημάτων. Μεγαλύτερη άδεια 
για τους παραπάνω λόγους τελεί υπό την έγκριση της Συγκλήτου και δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι ημέρες ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. 

13. Άδεια ασθενείας. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ασθενείας με υποβολή 
υπεύθυνης δήλωσης για 8 ημέρες στο ακαδημαϊκό έτος. 

 

Άρθρο Ε31  

Προσόντα και καθεστώς θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), και Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)  

1. Απαραίτητα τυπικά προσόντα για το διορισμό σε κατηγορίες προσωπικού 
Ε.Ε.Π, Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. είναι:  

α) Για τις θέσεις Ε.Ε.Π.: πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σχετικό με το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης και συναφές διδακτορικό δίπλωμα,  

β) Για τις θέσεις Ε.ΔΙ.Π.: πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., σχετικό με το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης και συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 

γ) Για τις θέσεις Ε.Τ.Ε.Π.: πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σχετικό με το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης. 

2. Ειδικότερα προσόντα καθορίζονται με την προκήρυξη της θέσης.  

3. Οι θέσεις Ε.Ε.Π, Ε.Δ.Ι.Π. , Ε.Τ.Ε.Π. είναι πλήρους απασχόλησης, ανήκουν 
στο Ίδρυμα και κατανέμονται από τον Πρύτανη κατά Σχολή μετά από 
εισήγηση της Επιτροπής Κοσμητόρων.  

 

Άρθρο Ε32  

Προκήρυξη θέσεων/ διαδικασία επιλογής Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), και Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)  

1. Η πρόσληψή προσωπικού θέσεων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π γίνεται από 
τον Πρύτανη με ανοιχτή διαδικασία, μετά από έλεγχο νομιμότητας, με 
πρόταση της Κοσμητείας της Σχολής. Η εισήγηση για την προκήρυξη θέσης 
πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη ως προς την αναγκαιότητά της, την 
κατηγορία και το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και τα τυπικά προσόντα που 
απαιτούνται για την κάλυψή της.  

2. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το Ίδρυμα 
ανακοινώνει με έγγραφό του στον ημερήσιο τύπο, όπως ο νόμος ορίζει, την 
προκήρυξη της θέσης, με προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας 
δημοσίευσης της ανακοίνωσης. Η ανακοίνωση γίνεται σε 3 εφημερίδες 
πανελλήνιας κυκλοφορίας, κοινοποιείται σε όλα τα Α.Ε.Ι. και Ερευνητικά 
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Κέντρα της Χώρας καθώς και σε συναφείς με το αντικείμενο της θέσης 
επιστημονικούς φορείς, και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.  

3. Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά που 
περιλαμβάνονται στην προκήρυξη, υποβάλλονται στην Γραμματεία της οικείας 
Σχολής.  

4. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων των υποψηφίων, συγκροτείται από τον Κοσμήτορα τριμελής 
Επιτροπή Επιλογής, αποτελούμενη από δύο (2) Καθηγητές της Σχολής και 
ένα μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, κατά περίπτωση, της 
ειδικότητας που απαιτείται για την προκηρυχθείσα θέση και ορίζεται ως 
Πρόεδρος ένας εξ αυτών. Το μέλος Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. της Τριμελούς Επιτροπής 
Επιλογής οφείλει να είναι συναφούς ειδικότητας ή γνωστικού αντικειμένου με 
αυτό που απαιτείται για την προκηρυχθείσα θέση. Αν δεν υπηρετεί μέλος του 
αντίστοιχου προσωπικού στον Τομέα, Τμήμα ή Σχολή, η Επιτροπή 
συμπληρώνεται από μέλος του αντίστοιχου προσωπικού, άλλου Τομέα, 
Τμήματος ή Σχολής με ίδιο ή συγγενούς αντικειμένου με αυτό της 
προκηρυχθείσας θέσης. Η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει έκθεση 
αξιολόγησης των υποψηφίων. Στο έργο της αυτό η Επιτροπή μπορεί να 
υποστηριχθεί από εξωτερικούς αξιολογητές που η ίδια ορίζει. 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.  

5. Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου της 
κατατάσσει τους υποψηφίους κατά αξιολογική σειρά και συντάσσει 
αιτιολογημένο πρακτικό επιλογής το οποίο διαβιβάζει στον Κοσμήτορα.  

6. Στη συνέχεια ο Κοσμήτορας διαβιβάζει το πρακτικό επιλογής στον 
Πρύτανη, από τον οποίο γίνεται η πρόσληψή του επιλεγέντος, μετά από 
έλεγχο νομιμότητας. 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.  

 

Άρθρο Ε33  

Περιοδική Αξιολόγηση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), και Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)  

1. Τα μέλη του προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. αξιολογούνται κάθε 
τριετία με βάση την ποιότητα και ποσότητα του έργου τους. Για τη 
συμπλήρωση της τριετίας δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που διανύθηκε σε 
άδεια απουσίας από τα καθήκοντα του ενδιαφερομένου. Η αξιολόγηση 
πραγματοποιείται από Επιτροπή αποτελούμενη από τον Κοσμήτορα και δύο 
(2) Καθηγητές της Σχολής που έχουν γνώση του έργου του αξιολογούμενου 
και ορίζονται από την Κοσμητεία.  
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2. Η αξιολόγηση στηρίζεται ιδίως σε έκθεση δραστηριοτήτων για την 
παρελθούσα τριετία και έκθεση προγραμματισμού για την επόμενη τριετία 
που συντάσσει και υποβάλλει ο αξιολογούμενος. Η έκθεση προγραμματισμού 
για την επόμενη τριετία, συνεκτιμάται για την επόμενη αξιολόγηση του 
αξιολογουμένου στο τέλος της επόμενης τριετίας. Λαμβάνεται επίσης υπόψη 
και η αξιολόγηση από τους φοιτητές του διδακτικού έργου του αξιολογουμένου 
εφόσον υπάρχει.  

3. Μέλη των παραπάνω κατηγοριών, των οποίων η αξιολόγηση είναι 
αρνητική, επαναξιολογούνται εντός ενός έτους από την αρνητική αξιολόγηση.  

4. Αν κατά την αξιολόγηση προκύψουν στοιχεία για παραμέληση των 
υπηρεσιακών καθηκόντων ή τη διάπραξη άλλου πειθαρχικού παραπτώματος, 
ο Κοσμήτορας υποχρεούται να ενημερώσει τον Πρύτανη, ο οποίος προβαίνει 
στις πειθαρχικές ενέργειες που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.  

5. Προβλέπονται επιβραβεύσεις με την μορφή βραβείων και πρόσθετων 
παροχών από ίδιους πόρους του Ιδρύματος στα μέλη των ανωτέρω 
κατηγοριών που έχουν λάβει θετική αξιολόγηση.  

α) Βραβείο διδασκαλίας σύμφωνα με την αξιολόγησή της διδακτικής τους 
ικανότητας από τους φοιτητές. 

β) Βραβείο έρευνας που με συγκεκριμένο ερευνητικό επίτευγμα συνέβαλαν 
σημαντικά στην ανάδειξη του Ιδρύματος. 

γ) Δαπάνες συμμετοχής σε εξέχοντα επιστημονικά συνέδρια από πόρους του 
Ιδρύματος. 

δ) Στην περίπτωση επαναλαμβανόμενων και εξαιρετικά θετικών 
αξιολογήσεων τα μέλη μπορούν να προταθούν για θέσεις ευθύνης. 

 

Άρθρο Η3  

Πειθαρχικά παραπτώματα για τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.  

1. Πειθαρχικά παραπτώματα για τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 
Ιδρύματος συνιστούν:  

α) Η παραβίαση αποφάσεων και κανονιστικών διατάξεων των οργάνων 
διοίκησης του Ιδρύματος, 

β) Η παραβίαση των υποχρεώσεών τους, όπως ορίζονται στον παρόντα 
Οργανισμό,  

γ) Η παραβίαση των κείμενων διατάξεων της νομοθεσίας για τα Α.Ε.Ι.,  

δ) Η διάπραξη των αδικημάτων κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ή αδικημάτων σχετικών με την υπηρεσία ή κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας,  

ε) Η επίδειξη ασυνέπειας, ανεπάρκειας ή αδιαφορίας για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους,  
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στ) Η παράλειψη δήλωσης οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων 
αναφορικά με την τελική έκβαση συγκεκριμένης έρευνας, στην οποία 
συμμετέχουν,  

ζ) Η χρησιμοποίηση χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών του Ιδρύματος με 
τρόπο αντίθετο προς τον προορισμό τους και τους κανονισμούς που διέπουν 
τη λειτουργία τους ή χωρίς τη νόμιμη άδεια του αρμόδιου οργάνου του 
Ιδρύματος, 

η) Η επίδειξη συμπεριφοράς που κατ` ανάλογη εφαρμογή του Υπαλληλικού 
Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τους 
δημοσίους υπαλλήλους,  

θ) Η χρησιμοποίηση φοιτητών σε έργα άσχετα προς τα πανεπιστηµιακά τους 
καθήκοντα, ιδίως δε για σκοπούς προσπορισµού οποιασδήποτε ωφέλειας εκ 
µέρους των διδασκόντων, 

ι) Η επίδειξη μεροληψίας απέναντι στους φοιτητές με βάση το φύλο τους, την 
εθνική τους προέλευση, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις τους, 

ια) Η έλλειψη αντικειμενικότητας κατά την εξέταση και βαθμολογία των 
φοιτητών, 

ιβ) Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο σε παροχή σκιώδους εκπαίδευσης 
(παραπαιδείας) σε φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης ή άλλων ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,  

ιγ) Η για σκοπούς προσπορισμού οποιασδήποτε ωφέλειας υποβοήθηση 
φοιτητών για την εκπόνηση εργασιών ή διατριβών, 

ιδ) Η χρησιμοποίηση της πανεπιστημιακής τους ιδιότητας κατά τρόπο ο 
οποίος μπορεί να εκθέσει το Πολυτεχνείο Κρήτης ή προκειμένου να 
αποσπάσουν οφέλη για λόγους που δεν σχετίζονται με τις επιστημονικές τους 
ιδιότητες, 

ιε) Η ενσωµάτωση σε έργο ιδεών, αποσπασµάτων ή και µεµονωµένων 
φράσεων έργου τρίτου προσώπου, χωρίς αναφορά της σχετικής πηγής 
(λογοκλοπή), ιδιαίτερα όταν απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως 
πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους, 

ιστ) Η υπόθαλψη ή συγκάλυψη πράξεων και συμπεριφορών που συνιστούν 
πειθαρχικά παραπτώματα. 

 

Άρθρο Η6  

Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.  

1. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης λειτουργεί Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Ε.Ε.Π. και 
Ε.ΔΙ.Π., το οποίο ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη και αποτελείται από:  

α) έναν (1) Πρόεδρο Εφετών Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ο οποίος ορίζεται 
αρμοδίως με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρος,  

β) τον Πρύτανη ή τον Αναπληρωτή Πρύτανη που ορίζεται από αυτόν,  
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γ) τους Κοσμήτορες των Σχολών του Ιδρύματος, που αναπληρώνονται από 
τους νόμιμους αναπληρωτές τους και  

δ) ένα (1) Καθηγητή που κατέχει τη βαθμίδα του καθηγητή, του αναπληρωτή 
καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή, ο οποίος κληρώνεται, με τον 
αναπληρωματικό του ίδιας βαθμίδας, από το σύνολο των Καθηγητών και με 
θητεία δύο (2) ετών, η οποία αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου 
ακαδημαϊκού έτους από αυτό που ορίζονται, 

ε) ένα (1) μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Δ.Ι.Π. που εκλέγεται από το σύνολο των μελών 
της κατηγορίας εκείνης στην οποία ανήκει ο πειθαρχικώς διωκόμενος. 

2. Χρέη γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου των μελών Ε.Ε.Π. και 
Ε.ΔΙ.Π. ασκεί διοικητικός υπάλληλος του Ιδρύματος, που ορίζεται από τον 
Πρύτανη.  

3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του ή τον νόμιμο 
αναπληρωτή του, με πρόσκληση, η οποία επιδίδεται στα τακτικά και 
αναπληρωματικά μέλη, πέντε πλήρεις ημέρες, πριν τη συνεδρίαση.  

4. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. συνεδριάζει 
νόμιμα, αν τα τακτικά μέλη που παρίστανται ή και οι νόμιμοι αναπληρωτές 
τους είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Εάν δεν επιτευχθεί η 
απαρτία αυτή, το πειθαρχικό συμβούλιο συνεδριάζει εκ νέου την επόμενη 
ημέρα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Αν και στη συνεδρίαση αυτή δεν 
επιτυγχάνεται η απαρτία, το πειθαρχικό συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση 
του προέδρου, η οποία επιδίδεται τρείς ημέρες πριν τη συνεδρίαση μετά δέκα 
πέντε ημέρες. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία των 
παρόντων μελών του.  

5. Μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., τα οποία 
έχουν ασκήσει πειθαρχικά καθήκοντα ή έχουν ενεργήσει προκαταρκτική 
έρευνα σε μία υπόθεση, δεν μετέχουν στη συνεδρίαση που εισάγεται η 
υπόθεση αυτή και αντικαθίστανται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.  

6. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο για τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος συγκροτείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου».  

7. Τα πειθαρχικά συμβούλια επιλαμβάνονται υποθέσεων, οι οποίες 
παραπέμφθηκαν μετά από έγγραφο του Πρύτανη ή μετά από ένσταση του 
διωκόμενου.  
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