
❖ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Προσωπικό Μητρώο 

Το προσωπικό μητρώο συγκροτείται μετά τον διορισμό του υπαλλήλου και 

διατηρείται και μετά την αποχώρησή του από την υπηρεσία, για όσο χρόνο του 

καταβάλλεται σύνταξη. Το προσωπικό μητρώο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τα 

οποία προσδιορίζουν την ατομική, οικογενειακή και υπηρεσιακή κατάσταση του 

υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Κάθε ουσιώδης 

μεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά στην αρμόδια υπηρεσία με 

ευθύνη του υπαλλήλου. 

Το προσωπικό μητρώο τηρείται, φυλάσσεται και ενημερώνεται σε συμβατική ή 

ηλεκτρονική μορφή από την αρμόδια για θέματα προσωπικού υπηρεσία του 

Ιδρύματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την 

ασφάλεια των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων και τη διαχείριση των 

δεδομένων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

Κάθε υπάλληλος δικαιούται να λάβει γνώση του προσωπικού μητρώου του, κατόπιν 

αίτησής του. 

Όργανα Ελέγχου Εκπλήρωσης Υποχρεώσεων 

Ο Πρόεδρος Τμήματος και ο Κοσμήτορας Σχολής υποχρεούνται να ελέγχουν την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., καθώς και 

του λοιπού βοηθητικού, ειδικού και έκτακτου διδακτικού − εκπαιδευτικού 

προσωπικού που διατίθεται στις επιμέρους μονάδες, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

σχετικές διατάξεις, και υποχρεούνται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα. 

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διοικητικού προσωπικού ελέγχεται ιεραρχικά 

από τους κατά τον νόμο και τον Οργανισμό του Ιδρύματος οριζόμενους αρμόδιους 

Προϊσταμένους Τμημάτων, Διευθύνσεων, Γενικών Διευθύνσεων και λοιπών 

υπηρεσιών του Ιδρύματος. 

Πειθαρχικές Διατάξεις Προσωπικού - Πειθαρχικά Συμβούλια 

1. Πειθαρχικά παραπτώματα για τα Μέλη Δ.Ε.Π, Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π, 

επιστημονικούς συνεργάτες και το λοιπό βοηθητικό και έκτακτο 



διδακτικό−εκπαιδευτικό προσωπικό του Ιδρύματος, συνιστούν η παραβίαση των 

κείμενων διατάξεων της νομοθεσίας για τα Α.Ε.Ι., και η παραβίαση του παρόντος 

Κανονισμού, των αποφάσεων των οργάνων του Ιδρύματος, καθώς και των κανόνων 

συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύουν τα Μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, 

ώστε να μη διαταράσσεται η δημοκρατική λειτουργία και να μη θίγεται το κύρος του 

Ιδρύματος και των λειτουργών του. Πειθαρχικό παράπτωμα επίσης αποτελεί η 

τέλεση οιουδήποτε πλημμελήματος ή κακουργήματος και εφόσον η πράξη αυτή 

σχετίζεται με τις λειτουργίες του Πανεπιστημίου ή προσβάλλει το κύρος και την 

αξιοπρέπεια του Πανεπιστημιακού λειτουργού.  

Ειδικότερα, πειθαρχικά παραπτώματα συνιστούν ιδίως:  

α) Η συνειδητή αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων 

στο αντικείμενο της επιστημονικής τους έρευνας και διδασκαλίας.  

β) Η παράλειψη δήλωσης οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων αναφορικά με 

την τελική έκβαση συγκεκριμένης έρευνας στην οποία συμμετέχουν.  

γ) 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 Α.Ε.Ι.  

δ) Η μη τήρηση των υπό του νόμου προβλεπόμενων εν γένει όρων απασχόλησης και 

η παραμέληση των υπηρεσιακών καθηκόντων.  

ε) Η συστηματική απουσία μέλους ΔΕΠ, που συμμετέχει σε συλλογικό 

Πανεπιστημιακό όργανο, από συνεδριάσεις του μέσα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, 

αδικαιολόγητα ή χωρίς άδεια του προεδρεύοντος, και κυρίως αν δεν προσέρχεται 

στις συνεδριάσεις των οικείων εκλεκτορικών σωμάτων, ή δεν παρίσταται σε όλη τη 

διάρκειά τους.  

στ) Η κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους απουσία υπαιτίως χωρίς νόμιμη άδεια. 

ζ) Η σκοπίμως ανακριβής ή μη πλήρης χρήση του καθηγητικού τίτλου.  

η) Η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παρακώλυση λειτουργίας συλλογικού οργάνου του 

Ιδρύματος.  

2. Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές πρέπει να είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα 

του παραπτώματος, τις ειδικές συνθήκες τέλεσής του και τον βαθμό της 

υπαιτιότητας. Η κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας ανήκει στον Διευθυντή του 

Τομέα (αν υπάρχει), στον Πρόεδρο του Τμήματος ή στον Κοσμήτορα της Σχολής για 



θέματα της αρμοδιότητάς τους. Επίσης, ανήκει στον Πρύτανη ή στον νόμιμο 

αναπληρωτή του, ο οποίος και ασκεί την πειθαρχική δίωξη. Αν ο Πρύτανης ή ο 

νόμιμος αναπληρωτής του κρίνει, ότι το πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο 

διώκεται Μέλος ΔΕΠ, Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π. και επιστημονικοί συνεργάτες, επισύρει 

ποινή βαρύτερη των προβλεπόμενων της αρμοδιότητάς του, παραπέμπει την 

υπόθεση στο εκ του Νόμου προβλεπόμενο Πειθαρχικό Συμβούλιο για τα Μέλη ΔΕΠ 

των Α.Ε.Ι. ή στο εκ του Νόμου αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για τις λοιπές ανωτέρω 

κατηγορίες προσωπικού των Α.Ε.Ι. 

3. Σχετικά με την τηρητέα πειθαρχική διαδικασία, την παραγραφή των πειθαρχικών 

αδικημάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, εφαρμόζονται αναλογικώς οι 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, εκτός αν ορίζεται άλλως 

στην ισχύουσα νομοθεσία.  

4. Σε περίπτωση παραβίασης των καθηκόντων και υποχρεώσεων, όπως αυτές 

προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό, από τα Μέλη 

Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Μελών ΔΕΠ.  

5. Ομοίως, σε περίπτωση παραβίασης των καθηκόντων και υποχρεώσεων, όπως 

αυτές προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό, από τα 

Μέλη του Διοικητικού Προσωπικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού 

Κώδικα.  

6. Σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από τους απασχολούμενους 

με ανάθεση έργου ή σύμβαση ορισμένου χρόνου (εξωτερικοί συνεργάτες), σε αυτούς 

μπορούν να τους επιβληθούν, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, οι 

ακόλουθες ποινές: 

α) έγγραφη επίπληξη,  

β) πρόστιμο όχι κατώτερο του ενός δέκατου ούτε ανώτερο ολοκλήρου του μηνιαίου 

μισθού, 

γ) καταγγελία της σύμβασής τους.  

Αρμοδιότητα πειθαρχικού συμβουλίου για την περίπτωση αυτή ασκεί το κατά 

περίπτωση ανώτερο συλλογικό όργανο της οικείας μονάδας.  



Πειθαρχικές Διαδικασίες - Πειθαρχικά Συμβούλια Λοιπών Μελών 

1. Πειθαρχικά παραπτώματα για τους επισκέπτες καθηγητές, μεταδιδακτορικούς 

ερευνητές ή καθηγητές αλλοδαπής με παράλληλη απασχόληση, ομότιμους, 

επίτιμους καθηγητές, ερευνητές του Ιδρύματος ή άλλα μέλη που 

δραστηριοποιούνται ή συνδέονται ακαδημαϊκά, ερευνητικά ή εκπαιδευτικά με την 

πανεπιστημιακή κοινότητα, συνιστούν αναλογικώς τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του 

προηγηθέντος άρθρου.  

2. Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές πρέπει να είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα 

του παραπτώματος, τις ειδικές συνθήκες τέλεσής του και τον βαθμό της 

υπαιτιότητας, και προσιδιάζουν στην ιδιότητα εκάστου και ειδικότερα: έγγραφη 

επίπληξη, προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση χρήσης υπηρεσιών, εξοπλισμού ή 

εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, περιορισμός ή διακοπή παροχών, έως και ανάκληση 

του απονεμηθέντος τίτλου, κ.λπ. Η αρμοδιότητα ελέγχου της τήρησης των 

υποχρεώσεων και της κίνησης της πειθαρχικής διαδικασίας ανήκει στο Διευθυντή του 

Τομέα (αν υπάρχει), στον Πρόεδρο του Τμήματος ή στον Κοσμήτορα της Σχολής για 

θέματα της αρμοδιότητάς τους. Επίσης ανήκει στον Πρύτανη ή στον νόμιμο 

αναπληρωτή του. Αρμοδιότητα πειθαρχικού συμβουλίου ασκεί το κατά περίπτωση 

ανώτερο συλλογικό όργανο της οικείας μονάδας.  

3. Λοιπά σχετικά θέματα δύνανται να καθορίζονται με τις κατά περίπτωση 

υπογραφόμενες συμβάσεις ή με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος. 

 


