
❖ Διδάσκοντες Βάσει του ΠΔ.407/80 

(Α΄112) 

Είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας. 

 

Έργο/ Όροι απασχόλησης  

1. Η διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που 

καθορίζεται από την σύμβαση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του Π.Δ.407/80 

(Α΄112). 

2. Έχουν καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και σε ότι αφορά το ανατεθέν έργο, τα 

καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του αντιστοιχούντως εις τη βαθμίδα του μέλους Δ.Ε.Π. 

Πανεπιστημίων προς την οποία έχουν εξομοιωθεί μισθολογικά βάσει των προσόντων 

τους. 

3. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος κατά περίπτωση, 

αναλόγως τις ανάγκες της Σχολής, δύναται δε αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, 

πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία 

ακαδημαϊκά έτη.  

4. Η παραπάνω τριετής διάρκεια της σύμβασης πρόσληψης εφαρμόζεται σε 

ανανέωση ή παράταση της ίδιας σύμβασης με το ίδιο πρόσωπο, αλλά δεν 

εφαρμόζεται σε περίπτωση διαδικασίας ανοικτής επαναπροκήρυξης ή εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για σύναψη της σύμβασης, διαδικασία στην οποία δύναται να 

μετέχουν, εκτός των προσώπων που είχαν προσληφθεί με όμοιες συμβάσεις, και 

άλλοι ενδιαφερόμενοι. 

5. Η πρόσληψή τους δύναται να είναι πλήρης ή μερική. 

6. Στο παραπάνω επιστημονικό προσωπικό καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, 

ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία προσλαμβάνεται, η οποία αποτελεί ποσοστό της 

αντίστοιχης βαθμίδας των Μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, όπως κάθε φορά ισχύει από 

τη νομοθεσία. 

 



Διαδικασία προκήρυξης/διαδικασία επιλογής 

1. Η πρόσληψή τους γίνεται με πράξη του Πρύτανη, που εκδίδεται μετά από απόφαση 

του οικείου Τμήματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

2. Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Ιδρύματος.  

3. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, 

υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την 

επιλογή θεωρούνται το βιογραφικό σημείωμα, τα αντίγραφα των πτυχίων, των 

τίτλων σπουδών των υποψηφίων, της πλήρους διδακτορικής διατριβής και των 

επιστημονικών δημοσιευμάτων, καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών τα οποία 

ορίζονται στην προκήρυξη ως απαραιτήτως συνυποβαλλόμενα με την αίτηση.  

4. Η επιλογή διενεργείται από τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από τρεις Καθηγητές 

κατά προτίμηση του ιδίου ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. 

5. Για τη διαδικασία επιλογής εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην 

διαδικασία επιλογής των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων. 

6. Όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία καταχωρούνται σε Ειδική Ηλεκτρονική 

Πλατφόρμα. 

Υποχρεώσεις  

1. Οι Διδάσκοντες Βάσει του ΠΔ.407/80 υποβάλλουν κατά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε 

έτους, προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, πρόγραμμα δράσης σε τυποποιημένο 

έγγραφο της ΜΟΔΙΠ του επόμενου έτους και την έκθεση απολογισμού (δελτίο των 

δραστηριοτήτων του) για το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Ο Πρόεδρος του 

Τμήματος υποβάλλει σε τυποποιημένο έγγραφο της ΜΟΔΙΠ το πρόγραμμα δράσης 

και τον απολογισμό του Τμήματος στηριζόμενος στο έργο των Διδασκόντων Βάσει 

του ΠΔ.407/80, στον Κοσμήτορα και στη ΜΟΔΙΠ. Για τους Διδάσκοντες Βάσει του 

ΠΔ.407/80 που δεν θα ανταποκρίνονται στο πρόγραμμα δράσης και στην έκθεση 

απολογισμού των δραστηριοτήτων τους, ο Πρόεδρος του Τμήματος θα συντάσσει 

έκθεση πεπραγμένων η οποία θα λαμβάνεται υπόψη από τις επιτροπές αξιολόγησης 

του Π.Δ.Μ..  

2. Οι Διδάσκοντες Βάσει του ΠΔ.407/80 υποχρεούνται να συμπληρώνουν και να 

επικαιροποιούν το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ (Απογραφικό Δελτίο κ.α.) 

κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και έως τον Νοέμβριο.  Για τους Διδάσκοντες 



Βάσει του ΠΔ.407/80  που δεν θα συμπληρώνουν και επικαιροποιούν το 

Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ στον προβλεπόμενο χρόνο ο Πρόεδρος του 

Τμήματος θα συντάσσει έκθεση πεπραγμένων η οποία θα λαμβάνεται υπόψη από τις 

επιτροπές αξιολόγησης του Π.Δ.Μ.. 

 


