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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γραμματεία Συγκλήτου
Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 30
Πληροφορίες: Πηνελόπη Ελευθερίου
Τηλέφωνο: 210 368. 9765

Αθήνα 29-10-2018
Αρ. Πρωτ.: 1819007865/30-10-18
ΠΡΟΣ: -Κοσμήτορες Σχολών
-Προέδρους Τμημάτων
-Διεύθυνση Διοικητικού
-ΕΛΚΕ
(ηλεκτρονική διεκπεραίωση)

ΘΕΜΑ: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Επισκεπτών Καθηγητών στο Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (άρθρο 101 ν. 4547/18)
Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος στη συνεδρία της 2ας-10-2018 έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια
και άλλες διατάξεις»
5. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ΕΚΠΑ
Αποφασίζει:
ΑΡΘΡΟ 1
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης αφορούν στα δικαιώματα και υποχρεώσεις
των Επισκεπτών Καθηγητών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
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ΑΡΘΡΟ 2
Ορισμός
Για την εφαρμογή της παρούσας νοείται: «Επισκέπτης Καθηγητής»: Τον εν λόγω
τίτλο μπορούν να αποκτήσουν καταξιωμένοι Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες,
οι οποίοι κατέχουν θέση ή διαθέτουν ισοδύναμα προσόντα με μέλη Δ.Ε.Π. ή
Ερευνητών σε Ερευνητικά Κέντρα, μετά από αίτησή τους και σχετικής απόφασης
της Συνέλευσης του Τμήματος, των οποίων η παραμονή δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα τρία ακαδημαϊκά έτη.
ΑΡΘΡΟ 3
Δικαιώματα
1. Οι Επισκέπτες Καθηγητές μπορεί να προσλαμβάνονται ως πλήρους ή μερικής
απασχόλησης. Το ύψος της αμοιβής του επισκέπτη καθηγητή είναι αντίστοιχο
με το ύψος της αμοιβής των συμβάσεων εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο
5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112).
2. Οι Επισκέπτες Καθηγητές ασκούν το εκπαιδευτικό τους έργο στο πλαίσιο των
σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του Τμήματος. Μπορούν επίσης
να απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος και, εφόσον το
επιθυμούν, με αιτιολογημένη απόφαση του Τμήματος να αναλαμβάνουν τη
διδασκαλία μεταπτυχιακού μαθήματος ή και σεμιναρίου και σε κάθε περίπτωση
όχι για διάρκεια μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων.
3. Στους Επισκέπτες Καθηγητές χορηγούνται με απόφαση του Πρύτανη, κατ’
αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, οι
προβλεπόμενες από αυτόν αναρρωτικές άδειες, άδειες τοκετού, λοχείας,
ανατροφής τέκνου. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή -επί
Μονοτμηματικών Σχολών- της Κοσμητείας της Σχολής και κατόπιν εισήγησης
του Προέδρου του Τμήματος ή του Κοσμήτορα της Μονοτμηματικής Σχολής
μπορεί να χορηγείται σε Καθηγητή ολιγοήμερη άδεια για συμμετοχή σε
επιστημονικό συνέδριο ή σε ολιγοήμερο πρόγραμμα επιμόρφωσης μέχρι δύο
εβδομάδες ανά εξάμηνο, καθώς και άδεια για έκτακτους προσωπικούς λόγους
μέχρι δέκα ημέρες ανά ακαδημαϊκό έτος, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του
ενδιαφερομένου.
4. Έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάλογες προς εκείνες των Καθηγητών, με
τους περιορισμούς που θέτει το καθεστώς πρόσληψής τους.
5. Οι Επισκέπτες Καθηγητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων,
του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου (βιβλιοθήκες,
σπουδαστήρια, εργαστήρια, δίκτυο, υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ
(σύμφωνα με τις αποφάσεις των οικείων πανεπιστημιακών οργάνων.
6. Κάθε Επισκέπτης Καθηγητής απολαμβάνει πλήρως του δικαιώματος της
ακαδημαϊκής ελευθερίας στην έρευνα και διδασκαλία.
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7. Έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση όλων των αποφάσεων των
πανεπιστημιακών οργάνων. Το δικαίωμά τους αυτό ασκείται ύστερα από
σχετική αίτηση προς τον Προεδρεύοντα του οικείου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 4
Υποχρεώσεις
1. Οι Επισκέπτες Καθηγητές δεν μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος και δεν
μπορούν να κατέχουν διοικητικές θέσεις.
2. Οι Επισκέπτες Καθηγητές τηρούν το ωράριο διδασκαλίας και τις ώρες
ακρόασης των φοιτητών, αλλά δεν υποχρεούνται σε παραμονή στο Ίδρυμα
πέραν των ωρών αυτών. Ωστόσο, πέραν των προαναφερομένων υποχρεωτικών
ωρών, αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα του έργου της Ιατρικής Σχολής, της
οποίας το νοσηλευτικό έργο και η εργαστηριακή υποστήριξή του (κλινική και
βασική έρευνα), καθώς και οι εφημερίες αποτελούν έργο άρρηκτα
συνυφασμένο με την εκπαιδευτική διαδικασία.
3. Το διδακτικό έργο τους συνίσταται όχι μόνο στην ανάληψη συγκεκριμένων
ωρών διδασκαλίας σε μαθήματα, εργαστήρια και φροντιστήρια, αλλά και σε
ουσιαστική καθοδήγηση των φοιτητών για εκπόνηση προπτυχιακών εργασιών
ή/και διπλωματικών εργασιών. Στο ευρύτερο εκπαιδευτικό έργο των
Επισκεπτών Καθηγητών εμπίπτει και η διόρθωση κάθε είδους εργασιών των
φοιτητών.
4. Οι Επισκέπτες Καθηγητές οφείλουν να δέχονται τους φοιτητές για θέματα που
σχετίζονται με την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία σε ώρες που
ανακοινώνονται εκ των προτέρων. Οι ανακοινώσεις με τις ημέρες και τις ώρες
της υποδοχής των φοιτητών πρέπει να αναρτώνται από την αρχή κάθε
εξαμήνου έξω από το χώρο υποδοχής, στον ιστότοπο του Τμήματος και να
κοινοποιούνται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.
5. Οι Επισκέπτες Καθηγητές υποχρεούνται να αναφέρουν το όνομα του
Πανεπιστημίου σε όλες τις επιστημονικές παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις που
προκύπτουν από έργο το οποίο έχει πραγματοποιηθεί στο ΕΚΠΑ. Η αναφορά
σε ξένη γλώσσα θα γίνεται σύμφωνα με τις ονομασίες που εγκρίνονται από το
Πανεπιστήμιο.
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για τις ενέργειες της αρμοδιότητάς σας.
Ο Πρύτανης

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος
Εσωτερική διανομή
-Γραφείο Πρύτανη
-Αναπληρωτές Πρύτανη
-Γραμματεία Συγκλήτου
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