
Βασικές Υποχρεώσεις Μελών Δ.Ε.Π. 

1. Η ένταξη των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων σε κατηγορίες πλήρους ή 

μερικής απασχόλησης διέπετε από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

2. Τα Μέλη Δ.Ε.Π. υποχρεούνται να παρέχουν διδακτικό-εκπαιδευτικό, ερευνητικό-

επιστημονικό και διοικητικό έργο, όπως αυτό ορίζεται στον νόμο. Ειδικότερα, κάθε 

Μέλος Δ.Ε.Π.: 

α) Ασκεί διδακτικό έργο, όπως ο νόμος ορίζει, σύμφωνα με τον προγραμματισμό 

κάθε Τμήματος, σε προπτυχιακό ή και μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Το Διδακτικό έργο κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα. Ως Διδακτικό έργο 

θεωρείται: 

I. η αυτοτελής διδασκαλία ενός μαθήματος, 

II. η αυτοτελής διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες 

φοιτητών, 

III. οι εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις και η εν γένει πρακτική εξάσκηση των 

φοιτητών, 

IV. η επίβλεψη εργασιών και  

V. η οργάνωση σεμιναρίων ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που 

αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών. 

β) Οφείλει να δέχεται τακτικά τους φοιτητές για θέματα που σχετίζονται με την 

εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία, σε ημέρες και ώρες που ανακοινώνονται 

στους φοιτητές, στον Διευθυντή του Τομέα και στον Πρόεδρο του Τμήματος στην 

αρχή κάθε εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους. Οι ημέρες και οι ώρες της υποδοχής 

των φοιτητών αναρτώνται έξω από τον χώρο υποδοχής, στη Γραμματεία του οικείου 

Τομέα, καθώς και στον ιστότοπο του Τμήματος. 

γ) Προσφέρει ερευνητικό-επιστημονικό έργο (βασική και εφαρμοσμένη έρευνα). Στο 

έργο αυτό περιλαμβάνεται και η απασχόληση Μελών Δ.Ε.Π. ως επιστημονικών 

υπευθύνων ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και ως συντονιστών Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών ή Διευθυντών Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

δ) Υποχρεούται να αναφέρει το όνομα του Π.Δ.Μ. σε όλες τις επιστημονικές 

παρουσίες και δημοσιεύσεις. Η αναφορά σε ξένη γλώσσα γίνεται σύμφωνα με τις 

ονομασίες που εγκρίνονται από το Π.Δ.Μ.. 



ε) Οφείλει να αποδέχεται τον ορισμό του ως μέλους Αξιολογητή και Επιτροπών 

Εξέλιξης του Τμήματος του ή άλλου Τμήματος του Ιδρύματος ή άλλου Α.Ε.Ι.  

στ) Οφείλει ακόμη να συμμετέχει ενεργά στις διοικητικές δραστηριότητες των 

συλλογικών οργάνων, συμβουλίων και επιτροπών του Π.Δ.Μ. και να συμβάλλει στην 

οργάνωση και στη σωστή και εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών, ερευνητικών 

και διοικητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος και του Τομέα, στα οποία ανήκει. 

3. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις πρέπει να εκπληρώνονται στον χώρο του Π.Δ.Μ., ώστε 

οι ώρες της πρόσθετης παρουσίας των Μελών Δ.Ε.Π. στο Π.Δ.Μ. να αποτελούν 

ουσιαστική συμμετοχή στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.  

4. Η εβδομαδιαία απασχόληση μέλους Δ.Ε.Π. μπορεί να καλύπτεται από τον μέσο 

όρο της διδακτικής απασχόλησής του και στα δύο εξάμηνα σπουδών, υπό τον όρο, 

ότι ο μέσος όρος της συμπίπτει ή ξεπερνά τον προβλεπόμενο από τον νόμο αριθμό 

ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης. Εξάλλου στις περιπτώσεις 

συνδιδασκαλίας οι ώρες διδασκαλίας για κάθε Μέλος Δ.Ε.Π. υπολογίζονται 

ισομερώς, εκτός εάν έχει δηλωθεί στο Τμήμα άλλη κατανομή. 

5. Τα Μέλη Δ.Ε.Π. δικαιούνται να απουσιάζουν από μία έως δύο ημέρες της 

εβδομάδας από το Ίδρυμα, για την εξυπηρέτηση ερευνητικών ή άλλων σκοπών. 

6. Η εξωιδρυματική απασχόληση των Μελών Δ.Ε.Π. (π.χ. κατοχή δεύτερης θέσης, 

ανάθεση εντολής διδασκαλίας σε άλλο Α.Ε.Ι., μερική άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας, κ.λπ.), επιτρέπεται μόνο βάσει της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας, 

σύμφωνα με την διάκριση του νόμου σε Μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους ή μερικής 

απασχόλησης. 

7. Τα Μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης υποχρεούνται να παρευρίσκονται στο 

Π.Δ.Μ. κατ’ ελάχιστον επτά (7) ώρες εβδομαδιαίως, κατανεμημένες σε δύο 

τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες. Επίσης υποχρεούνται να δέχονται τους φοιτητές για 

θέματα σχετιζόμενα με την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία μία (1) 

τουλάχιστον ώρα την εβδομάδα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα ανωτέρω περί 

καθορισμού της ώρας και της ανακοίνωσής της. 

8. Κάθε Μέλος ΔΕΠ υποχρεούται να συμμετέχει ενεργά στις διοικητικές 

δραστηριότητες των συλλογικών οργάνων, συμβουλίων και επιτροπών του Π.Δ.Μ. 

και να συμβάλλει στην οργάνωση και στην εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών, 

ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων του Τομέα, του Τμήματος και της 



Σχολής στα οποία ανήκει, καθώς και του Ιδρύματος. 

9. Τα Μέλη Δ.Ε.Π. οφείλουν να αποδέχονται τον ορισμό τους ως Μελών επιτροπών 

και εκλεκτορικών σωμάτων, καθώς και ως αξιολογητών στο ίδιο ή άλλο ΑΕΙ. Εφόσον 

μετέχουν σε συλλογικά όργανα, έχουν καθήκον να παρίστανται σε όλη τη διάρκεια 

των συνεδριάσεων. Απουσία ή αποχώρηση πριν από τη λήξη της συνεδρίασης 

επιτρέπεται μόνο για σοβαρό λόγο, που γνωστοποιείται στον Προεδρεύοντα. 

10.  Τα Μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να διαμένουν και να 

εγκαθίστανται στο νομό όπου εδρεύει το Τμήμα του Π.Δ.Μ. στο οποίο υπηρετούν. 

11.  Μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία αποδίδουν τη χρήση του 

γραφείου στο οποίο στεγάζονταν και παραδίδουν στον Πρόεδρο του Τμήματος τα 

όργανα και τα υλικά που είχαν στη διάθεση τους εντός ενός (1) μηνός. 

12.  Κάθε Μέλος ΔΕΠ υποβάλλει 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 Μελών ΔΕΠ, στον Κοσμήτορα και στη ΜΟΔΙΠ. 

Τα μέλη ΔΕΠ που δεν θα ανταποκρίνονται στο πρόγραμμα δράσης και στην έκθεση 

απολογισμού των δραστηριοτήτων τους θα αποκλείονται από την διδασκαλία των 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων και από την υποβολή και συμμετοχή σε 

προγράμματα στον ΕΛΚΕ.  

13. Τα μέλη ΔΕΠ 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.  Τα μέλη ΔΕΠ που δεν θα συμπληρώνουν 

και επικαιροποιούν το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ στον προβλεπόμενο 

χρόνο θα αποκλείονται από την διδασκαλία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και 

από την υποβολή και συμμετοχή σε προγράμματα στον ΕΛΚΕ. 

 

Άλλες Υποχρεώσεις 

1. Οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές, εφόσον δεν έχουν 

υποβάλει αίτηση για εξέλιξη, αξιολογούνται κάθε πέντε έτη ως προς το ερευνητικό, 



εκπαιδευτικό, διδακτικό και επιστημονικό έργο τους, καθώς και ως προς την εν γένει 

προσφορά τους στο Ίδρυμα, από επιτροπές αξιολόγησης, με βάση αντικειμενικά 

κριτήρια, όπως, ιδίως, το συγγραφικό έργο, η συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά 

προγράμματα και η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, τα οποία καθορίζονται 

ειδικότερα στον Οργανισμό. Για τη συμπλήρωση της πενταετίας δεν λαμβάνεται 

υπόψη ο χρόνος που διανύθηκε σε θέση Πρύτανη, Αντιπρύτανη ή Κοσμήτορα, 

ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, καθώς και ο χρόνος αναστολής 

καθήκοντος. 

2. Η αξιολόγηση των ως άνω καθηγητών των Πανεπιστημίων πραγματοποιείται από 

επιτροπές που αποτελούνται από τρεις ερευνητές ή καθηγητές πρώτης βαθμίδας 

άλλων Πανεπιστημίων, αντίστοιχα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με διεθνώς 

αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο συναφές με το έργο των αξιολογούμενων, που 

επιλέγονται από τα μητρώα του άρθρου 19, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της 

παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, του Ν.4009/2011. 

Η αξιολόγηση στηρίζεται ιδίως σε έκθεση δραστηριοτήτων για την παρελθούσα 

πενταετία και έκθεση προγραμματισμού για την επομένη πενταετία, βάσει της 

οποίας γίνεται η επομένη αξιολόγηση του καθηγητή. Οι εκθέσεις που αναφέρονται 

στο προηγούμενο εδάφιο συντάσσονται από τον υπό αξιολόγηση καθηγητή. 

Για την αξιολόγηση συντάσσεται έκθεση, στην οποία λαμβάνεται υπόψη και η 

αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές, όπως προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 4009/2011και η οποία κοινοποιείται στον 

αξιολογούμενο και στον οικείο Κοσμήτορα. 

3. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, ο αξιολογούμενος μπορεί να επιβραβεύεται 

σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 22 του Ν.4009/2011. 

4. Καθηγητές των οποίων η αξιολόγηση είναι εξαιρετικά αρνητική, μπορεί, με ειδικά 

αιτιολογημένη απόφαση της οικείας κοσμητείας, που εκδίδεται ύστερα από 

εισήγηση του Κοσμήτορα, να αποκλείονται εφεξής: α) από τη συμμετοχή σε 

επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης καθηγητού, β) από τη διδασκαλία σε μεταπτυχιακά 

προγράμματα και γ) από την επίβλεψη και την εξέταση διδακτορικών διατριβών. Στις 

περιπτώσεις αυτές, η διαδικασία αξιολόγησης επαναλαμβάνεται το αργότερο σε τρία 

έτη, εκτός αν ο καθηγητής ζητήσει να αξιολογηθεί νωρίτερα. 

5. Αν κατά την αξιολόγηση προκύψουν στοιχεία για παραμέληση των υπηρεσιακών 



καθηκόντων ή τη διάπραξη άλλου πειθαρχικού παραπτώματος, ο Κοσμήτορας  

υποχρεούται να ενημερώσει τον Πρύτανη, ο οποίος προβαίνει στις πειθαρχικές 

ενέργειες, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. 

 


