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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΕΔΙΠ Π.Κ.        6/7/2011 

 
   Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ΕΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεδρίαση που 
έγινε στις 6/7/2011, συζήτησε το προσχέδιο του Νόμου για «Οργάνωση Ανωτατης 
Εκπαιδευσης, Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διασφάλιση και Πιστοποιηση της Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση» και επισημαίνει/αποφασιζεί τα κάτωθι 
 
   Το προσχέδιο νόμου εισάγει εκτεταμένες αλλαγές σε όλους τους τομείς οργάνωσης και 
λειτουργίας των Πανεπιστημίων και η εσπευσμένη κατάθεση του στη Βουλή δεν αφήνει 
περιθώρια για ουσιαστικό διάλογο με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Επομένως ζητούμε 
την αναβολή της κατάθεσης για τρεις τουλάχιστον μήνες ώστε να δοθεί η δυνατότητα για 
διένεργεια διαλόγου με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. 
 
   Ειδικότερα, σε ότι αφορά το Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό.  
Το προσχέδιο νόμου δεν κάνει καμμία αναφορά σε αυτόν τον διδακτικό κλάδο . 
Επισημαίνουμε  ότι το Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό θεσπίστηκε με τον 
νόμο 2817 το 2000 και σε αυτόν εντάχθηκαν τα μέλη του ΕΕΠ ( ξένες γλώσες , φυσικής 
αγωγής , σχέδιο κ.α. ) καθώς και μέλη του ΕΤΕΠ ( εργαστηριακό και κλινικό διδακτικό έργο) 
με πολυετή διδακτική (και ερευνητική) εμπειρία , με πολλαπλές κρίσεις από την πρόσληψη 
έως τις βαθμολογικές εξελίξεις και εν γένει με  μεγάλη προσφορά στο εκπαιδευτικό έργο των 
παν/μίων  .Τα νεότερα μέλη που προσελήφθηκαν μετά το 2000 επελέγησαν μετά από 
ανοικτές διαδικασίες προκήρυξης  και επιλογής με σαφές διδακτικό αντικείμενο και 
εξελίχθηκαν με αξιολογικές κρίσεις . 
 
   Στη θέση του κλάδου ΕΕΔΙΠ το προσχέδιο προβλέπει έναν νέο κλάδο, το Ειδικό 
Εκπαιδευτικό και Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΕΕΠ), που φαίνεται ότι επιτελεί ταυτόσημο 
έργο με αυτό των ΕΕΔΙΠ (όπως περιγράφεται  στον ν.2817)  . Τα τυπικά προσόντα  
κατάληψης θέσης ΕΕΕΠ  είναι πτυχίο παν/μίου ή ΤΕΙ και συναφής μεταπτυχιακός τίτλος , 
χωρίς να απαιτείται διδακτική ή άλλη επαγγελματική εμπειρία . 
Εμφανίζεται  δηλαδή το παράδοξο , άδικο και πρωτοφανές φαινόμενο,στα πλαίσια της 
αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας ,να απομακρύνεται ( καταργείται) διδακτικό 
προσωπικό (ΕΕΔΙΠ) κάτοχοι πτυχίου παν/μίου ή ΤΕΙ και με πολυετή (έως και 30 έτη ) 
διδακτική (και ερευνητική) εμπειρία εντός των παν/μίων  και στη θέση αυτών να προτείνεται 
νέο προσωπικό με απλά τυπικά προσόντα κατοχή πτυχίου παν/μιου ή ΤΕΙ και μεταπτυχιακό 
τίτλο. 



    Η Γενική Συνέλευση του συλλόγου ΕΕΔΙΠ του παν/μίου Κρήτης θεωρεί ότι δεν υπάρχει 
αναγκαιότητα κατάργησης ενός κλάδου ο οποίος επιτελεί το διδακτικό του έργο επάξια και 
που έχει κριθεί γι’αυτό . 
 
   Στον βαθμό που το υπουργείο επιμένει στην θεσμοθέτηση του Ε.Ε.Ε.Π. τότε το άρθρο 29 
προτείνεται να τροποποιηθεί ως ακολούθως (υπογράμμιση προσθηκών ) : 
 
Άρθρο 29 
Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του 
Ιδρύματος 
 
Α. Ειδικό Εκπαιδευτικό και Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Ε.Ε.Π.): 
1. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 13 του ν. 2817/2000 Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ 
κλάδου Ι και κλάδου ΙΙ ) μετονομάζεται σε Ειδικό Εκπαιδευτικό και Εργαστηριακό Προσωπικό ( ΕΕΕΠ) 
2. Τα μέλη της κατηγορίας αυτού του προσωπικού επιτελούν ειδικό ή και 
εργαστηριακό – εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι. Σε μέλη Ε.Ε.Ε.Π., 
κατόχους διδακτορικού διπλώματος, μπορεί να ανατίθεται αυτοδύναμο 
διδακτικό έργο. 
3. Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυμα και κατανέμονται 
από τον πρύτανη στις σχολές ύστερα από εισήγηση του ή των κοσμητόρων. 
4. Τυπικά προσόντα για τον διορισμό σε θέσεις αυτής της κατηγορίας 
προσωπικού Α.Ε.Ι. είναι πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., σχετικού με το προς 
διδασκαλία αντικείμενο, τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή διδακτική προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο με το 
προς διδασκαλία αντικείμενο, ή/και κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης. 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
6. Τα υπηρετούντα  σε  οργανικές θέσεις μέλη  ΕΕΔΙΠ ( Ι και ΙΙ ) ,  με την δημοσίευση του παρόντος νόμου 
μετονομάζονται σε Ε.Ε.Ε.Π.  και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου . 
Με π.δ. που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται η βαθμολογική και 
μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών Ε.Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Π. Με όμοιο 
διάταγμα καθορίζονται τα σχετικά με τη μονιμοποίηση και τη χορήγηση 
εκπαιδευτικών αδειών. 
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