
 

❖ ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. 

Δικαιώματα Μελών Δ.Ε.Π. 

1. Κάθε Μέλος Δ.Ε.Π. απολαμβάνει πλήρως του δικαιώματος της ακαδημαϊκής 

ελευθερίας στην έρευνα και στη διδασκαλία. 

2. Όλα τα Μέλη Δ.Ε.Π. έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ελεύθερα και ανεμπόδιστα 

στα συλλογικά όργανα του Τμήματος και του Π.Δ.Μ., σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις. Τα ενδιαφερόμενα Μέλη Δ.Ε.Π. έχουν το δικαίωμα να 

λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων των οργάνων του Ιδρύματος. Το δικαίωμά τους 

αυτό ασκείται ύστερα από σχετική αίτηση προς τον προεδρεύοντα του οικείου 

οργάνου. 

3. Τα Μέλη Δ.Ε.Π. δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού 

και των υπηρεσιών του Π.Δ.Μ. (βιβλιοθήκες, σπουδαστήρια, εργαστήρια, δίκτυο και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών κ.λπ.), σύμφωνα με τις αποφάσεις των 

οικείων οργάνων του Ιδρύματος. 

4. Η διοίκηση του Τμήματος και του Π.Δ.Μ. οφείλει να εξασφαλίζει την εγκατάσταση 

(στέγαση, εξοπλισμό γραφείων) για όλα τα Μέλη Δ.Ε.Π.. 

5. Στους Καθηγητές και ερευνητές εξωτερικού και εσωτερικού, κατά περίπτωση, 

παραχωρείται για ακαδημαϊκούς και ειδικούς σκοπούς χώρος φιλοξενίας καθηγητών 

για να εξυπηρετούνται έκτακτες στεγαστικές ανάγκες τους στο Πανεπιστήμιο, μετά 

από εισήγηση του καθ’ ύλη αρμόδιου Αντιπρύτανη που χειρίζεται τα θέματα 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Μέριμνας, και έγκριση του Πρύτανη. 

6. Οι καθηγητές εκλέγονται ως πλήρους απασχόλησης. Μετά την συμπλήρωση 

τριετούς πραγματικής άσκησης καθηκόντων στην βαθμίδα του πρώτου διορισμού 

τους, ή και πριν από την συμπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 1 του 

Ν.4485/2017, μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης, 

οπότε και λαμβάνουν το 35% των τακτικών αποδοχών τους.  

7. Οι καθηγητές πλήρους απασχόλησης μπορούν: 

α) Να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ή και το Ν.Π.Ι.Δ. οποιουδήποτε Α.Ε.Ι., το 



οποίο προβλέπεται στο άρθρο 58 του Ν.4009/2011, ή από οποιοδήποτε ερευνητικό 

ινστιτούτο, ή κέντρο που εποπτεύεται από οποιοδήποτε Υπουργείο. 

β) Να αμείβονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. 

γ) Να ασκούν με ή χωρίς αμοιβή, καθώς και με αποζημίωση κατ’ αποκοπή, κάθε 

είδους έργο ή δραστηριότητα, πλην εκείνων που προσδίδουν την εμπορική ιδιότητα, 

καθώς και να ασκούν τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου του Ν.Π.Ι.Δ. του 

Ιδρύματός τους, που προβλέπεται στο άρθρο 58 του Ν.4009/2011. Σε κάθε 

περίπτωση μπορούν να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες τεχνολογικής 

βάσης έντασης γνώσης που προβλέπονται από το άρθρο 23 του Ν.2741/1999 (Α' 

199). 

δ) Να αμείβονται από εκτέλεση κλινικού έργου και εφημερίων σε πανεπιστημιακές 

κλινικές. 

ε) Να συμμετέχουν με αμοιβή στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού του Ανώτατου 

Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), καθώς και της Κεντρικής Επιτροπής 

Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

στ) Να συμμετέχουν ως έμμισθα μέλη σε δύο κατ’ ανώτατο όριο επιτροπές και 

επιστημονικά ή διοικητικά συμβούλια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στις οποίες 

προβλέπεται υποχρεωτικώς η συμμετοχή καθηγητών, καθώς και σε Διοικούσες 

Επιτροπές Α.Ε.Ι. και ως Μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, ως Μέλη ή επιστημονικοί 

συνεργάτες του Επιστημονικού Συμβουλίου, της Επιστημονικής Υπηρεσίας και 

Επιτροπών της Βουλής, καθώς και ως μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, με 

εξαίρεση τη θέση του προέδρου τους,  και να κατέχουν τις εκ του νόμου 

προβλεπόμενες θέσεις Επιστημονικού Διευθυντή και επιστημονικών συνεργατών του 

Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού, καθώς και να ορίζονται μέλη του Επιστημονικού 

Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών. 

ζ) Να διδάσκουν σε οποιοδήποτε άλλο Α.Ε.Ι., σε δημόσιες σχολές, σε δημόσια 

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Δημοσίου ή να παρέχουν διοικητικό έργο στο Ι.Ε.Π. 

η) Να αμείβονται για την συμμετοχή τους στα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος και 

κάθε άλλου φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

θ) Να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με την επιφύλαξη των περιορισμών 

που προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και ύστερα από 



ενημέρωση του Κοσμήτορα της σχολής, στην οποία ανήκουν. Η παράλειψη 

εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα 

με την περίπτωση [ε΄] της παρ. 1 του άρθρου 23 του Π.Δ.160/2008 (Α΄ 220). 

Καθηγητές μερικής απασχόλησης είναι υποχρεωτικά όσοι κατέχουν θέση πλήρους 

απασχόλησης στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. 

Οι καθηγητές που επιθυμούν να υπηρετήσουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ως 

μερικής απασχόλησης υποβάλλουν αίτηση στη Σχολή, στην οποία υπηρετούν, στην 

οποία δηλώνουν την παράλληλη απασχόληση που επιθυμούν να ασκήσουν. Η αίτηση 

εγκρίνεται από την Κοσμητεία, αφού διαπιστωθεί, τεκμηριωμένα ότι δεν 

παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία και ότι καλύπτονται οι ανάγκες της Σχολής. Την 

έγκριση ακολουθεί η έκδοση πράξης ένταξης στην κατηγορία της μερικής 

απασχόλησης από τον Κοσμήτορα, η οποία κοινοποιείται στον Πρύτανη και στη 

Σύγκλητο του Ιδρύματος, καθώς και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με 

τον Οργανισμό μπορεί να καθορίζονται οι ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες η 

αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 

Για την κατοχή δεύτερης έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα από 

καθηγητές μερικής απασχόλησης, απαιτείται σχετική άδεια της Κοσμητείας, η οποία 

εγκρίνεται με απόφαση του Πρύτανη. 

Οι καθηγητές και οι λέκτορες, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 

μπορούν να ασκούν πλήρες διδακτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν 

γένει επιστημονικό έργο, σε περισσότερους από έναν Τομείς του ίδιου Τμήματος και 

σε περισσότερα από ένα Τμήματα της ίδιας Σχολής, ή και σε δύο διαφορετικές 

Σχολές, μετά από αίτημα του Τομέα ή του Τμήματος υποδοχής. 

8. α) Μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων, τα οποία έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 

πέντε (5) έτη υπηρεσίας στο ίδιο Τμήμα, εκ των οποίων τα τρία (3) στη βαθμίδα που 

υπηρετούν, έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης σε Τμήμα του Π.Δ.Μ. ή άλλου Α.Ε.Ι., 

στην ίδια βαθμίδα που κατέχουν, στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο και με το ίδιο εν γένει 

υπηρεσιακό καθεστώς, με την επιφύλαξη των επόμενων περιπτώσεων της παρούσας 

παραγράφου.  

β) Αποκλείεται η μετακίνηση Μελών Δ.Ε.Π. προς τα Α.Ε.Ι. των Νομών Αττικής και 

Θεσσαλονίκης, από Α.Ε.Ι. που εδρεύουν σε άλλους νομούς. Κατά παρέκκλιση του 

προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται η μετακίνηση Μελών Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας 



προς τα Α.Ε.Ι. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης από το Π.Δ.Μ., εφόσον αυτά τα 

Μέλη Δ.Ε.Π. έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας στο ίδιο 

Τμήμα και σε οποιαδήποτε βαθμίδα.  

γ) Για τη μετακίνηση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Τμήμα του και 

έγκριση από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος προέλευσης ύστερα από γνώμη της 

Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Η γνώμη διαβιβάζεται στη Σύγκλητο δια της 

Κοσμητείας, η οποία αν κρίνει ότι η γνώμη του Τμήματος δεν είναι επαρκώς 

τεκμηριωμένη, την αναπέμπει στο Τμήμα για να την αιτιολογήσει επαρκώς. Η 

Κοσμητεία αναπέμπει τη γνώμη στο Τμήμα μία (1) μόνο φορά. Σε κάθε περίπτωση η 

Κοσμητεία διαβιβάζοντας τη γνώμη του Τμήματος στη Σύγκλητο μπορεί να 

διατυπώσει αντιρρήσεις. Για τη διατύπωση της γνώμης, καθώς και για την απόφαση 

της Συγκλήτου, λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη η επαρκής στελέχωση και η εύρυθμη 

λειτουργία του Τμήματος, οι οποίες τεκμαίρεται ότι αναιρούνται εφόσον, ύστερα 

από τη μετακίνηση, παύουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτοδυναμίας του 

Τμήματος. Η απόφαση της Συγκλήτου λαμβάνεται μέσα αποκλειστική προθεσμία 

εξήντα (60) ημερών από την από την υποβολή της αίτησης και πρέπει σε αυτή να 

αναγράφεται οτι η σύγκλητος συνηγορεί στη μεταφορά της πίστωσης της θέσης του 

μέλους Δ.Ε.Π. που μετακινείται. 

δ). Μετά την απόφαση της Συγκλήτου του ιδρύματος προέλευσης ο ενδιαφερόμενος 

καταθέτει αίτηση στο ίδρυμα υποδοχής. Για τη μετακίνηση αποφασίζει η Συνέλευση 

του Τμήματος υποδοχής συνεδριάζοντας σε ειδική σύνθεση στην οποία μετέχουν 

μόνο τα μέλη της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017. Η 

απόφαση λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής από 

μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με αυτό του 

αιτούμενου τη μετακίνηση και, μόνο αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, 

επιλέγονται μέλη συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η επιτροπή συγκροτείται με 

αιτιολογημένη ως προς τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος με την ειδική σύνθεση και τα μέλη της είναι της ίδιας ή 

ανώτερης βαθμίδας με αυτήν του αιτούμενου τη μετακίνηση. Η μετακίνηση 

ολοκληρώνεται με πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος υποδοχής, η οποία εκδίδεται 

ύστερα από έγκριση της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος από τη Σύγκλητο 

και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαδικασία στο ίδρυμα 



υποδοχής ολοκληρώνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από 

την κατάθεση σε αυτό της αίτησης του ενδιαφερομένου και έχει ως έναρξη ισχύος το 

αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. 

Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες μετακίνησης μελών 

Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχουν δοθεί οι γνώμες και των δύο (2) Τμημάτων, προέλευσης 

και υποδοχής, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που 

ισχύουν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.  

ε). Αναφορικά με τις εσωτερικές μετακινήσεις εντός του Ιδρύματος Ν.4547/2018, 

άρθρο 92 ακολουθείται η ίδια διαδικασία σε περίπτωση μετακίνησης μεταξύ 

Τμημάτων του ίδιου ιδρύματος. Στην περίπτωση αυτή η Σύγκλητος εγκρίνει τη 

μετακίνηση αφού λάβει τη γνώμη του Τμήματος προέλευσης και την απόφαση του 

Τμήματος υποδοχής. 

στ) Αν η μετακίνηση ανακληθεί ή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο μετακινηθείς 

επανέρχεται αυτοδίκαια στο Α.Ε.Ι., από το οποίο προέρχεται και καταλαμβάνει, 

εφόσον παραμένει κενή, τη θέση την οποία κατείχε προ της μετακίνησης. Αν η θέση 

που κατείχε έχει ήδη πληρωθεί ή για οποιονδήποτε λόγο καταργηθεί, καταλαμβάνει 

αυτοδικαίως ομοιόβαθμη προσωποπαγή θέση που συνίσταται για τον σκοπό αυτό. 

ζ). Οι χρονικές προϋποθέσεις υπηρεσίας των περιπτώσεων α΄ και β΄ δεν απαιτούνται 

στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π., λόγω κατάργησης του Τμήματος όπου 

υπηρετούσαν. 

 


