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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ    
   

 

 

Πληροφορίες: Δ. Χούτου-Περάκη 

 

Θεσσαλονίκη,  30  Αυγούστου 2017 

 

  Τηλ.  : 2310 99 6878  
 e-mail : gram-syg@ad.auth.gr  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Κτίριο :   Κ. Καραθεοδωρή  

Αριθμ. Πρωτ.: 29430  

 
ΘΕΜΑ : Σχετικά με την ανάθεση αυτοδύναμου διδα-
κτικού έργου σε μέλη ΕΔΙΠ.    
 
 
 
ΣΧΕΤ.: α)  Οι διατάξεις των άρθρων  21 και 76 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
114/τΑ΄/4-8-2017) και 
β) Η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2922/12-2-2017/ έγ-
γραφο 18568/14-4-2017/ ΑΔΑ:7ΗΗ546Ψ8ΧΒ-Ι1Λ). 
 
 

ΠΡΟΣ: 
-Τους Κοσμήτορες των Σχολών 
-Τους Προέδρους των Τμημάτων 
-Τις Γραμματείες των Κοσμητειών 
-Τις Γραμματείες των Τμημάτων 
του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκη, 
 

 
Σας ενημερώνουμε ότι μετά από τη δημοσίευση του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-

2017), η αρμοδιότητα της ανάθεσης αυτοδύναμου διδακτικού έργου στα μέλη της  κατηγορίας Εργα-
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π), εκφεύγει πλέον των αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου.  

Υπενθυμίζεται ότι οι Συνελεύσεις των Τμημάτων προκειμένου να αναθέσουν αυτοδύναμο διδα-
κτικό  έργο σε μέλη της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π, εκτός από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει, θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη και τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου για το υπόψη θέμα (Συνεδρίαση με αριθμό 2922/12-
2-2016), [(σχετ. (β)]. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
 
Σχετικές διατάξεις:  
A. άρθρο 21, παρ. 2 του Ν. 4485/2017( αρμοδιότητες Συνέλευσης Τμήματος):  

«θ) αναθέτει αυτοδύναμο διδακτικό έργο στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στις οικείες διατάξεις» και  

B. άρθρο 76, παρ. 2 του Ν. 4485/2017(θέματα προσωπικού των Α.Ε.Ι.):  
«Η παρ. 3Α του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, η οποία προστέθηκε με την παρ. 27 του άρθρου 39 του 
ν. 4186/2013 (Α΄186), αντικαθίσταται ως εξής: «3Α. Με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήμα-
τος μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Αν 
οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυμα, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από 
τη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύγκλητο, αντίστοιχα». 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ    
-Γενική Διεύθυνση  Διοικητικών Υπηρεσιών 
-Γραφεία Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων 
-Τμήμα  Λοιπού Προσωπικού 
-Γραμματεία Συγκλήτου. 
 
 

Με εκτίμηση 
Ο Πρύτανης 

 
(υπογραφή)* 

 Περικλής Α. Μήτκας 
Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
           

                                                                                                  *Το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας 
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