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Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
σε Ομότιμους Καθηγητές του ΑΠΘ.

ΠΡΟΣ
- Τους Κοσμήτορες των Σχολών,
- Τους Προέδρους των Τμημάτων,
- Τις Κοσμητείες των Σχολών,
- Τις Γραμματείες των Τμημάτων
του Πανεπιστημίου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σας γνωρίζουμε ότι, στη με αριθμό 2926/10&13-6-2016 συνεδρίασή της, η Σύγκλητος του ΑΠΘ
έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν.4386/9-5-2016 (ΦΕΚ 83/τΒ΄/11-5-2016) συζήτησε τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία ανάθεσης διδασκαλίας μαθημάτων σε Προπτυχιακά Προγράμματα
Σπουδών (ΠΠΣ) σε Ομότιμους Καθηγητές του Ιδρύματος και αποφάσισε τα εξής:
1. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για την ανάθεση διδασκαλίας θα πρέπει να περιέχει
τεκμηριωμένη αιτιολόγηση των αναγκών του οικείου Τμήματος, αφού συνυπολογιστούν οι εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας των εν ενεργεία μελών ΔΕΠ του Τμήματος.
2. Η ανάθεση διδασκαλίας θα γίνεται σε υποχρεωτικά μαθήματα και σε συνδιδασκαλία με άλλα μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος, ένα από τα οποία θα πρέπει να είναι Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας ή, αν τέτοιος δεν
υπάρχει, Αναπληρωτής Καθηγητής. Η ανάθεση διδασκαλίας σε μαθήματα επιλογής θα πρέπει να γίνεται
μόνο σε εξαιρετικές -ειδικά αιτιολογημένες- περιπτώσεις και υπό τους παραπάνω όρους
συνδιδασκαλίας.
3. Η ανανέωση της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος θα γίνεται κάθε χρόνο, μαζί με τις
ετήσιες αναθέσεις μαθημάτων.
4. Η αξιολόγηση του μαθήματος από τους φοιτητές θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνεται υπόψη.
5. Η ύλη και το σύγγραμμα του μαθήματος αποφασίζονται από τον Τομέα του οικείου Τμήματος.
6. Η ανάθεση διδασκαλίας σε Ομότιμο Καθηγητή μπορεί να γίνεται κατ’ ανώτατο έως 8 έτη από την
αφυπηρέτησή του.
7. Οι Ομότιμοι Καθηγητές με ανάθεση διδασκαλίας στο ΠΠΣ θα χρησιμοποιούν χώρο που θα
ορίζεται από το Τμήμα.
Στην ίδια Συνεδρίαση της Συγκλήτου αποφασίστηκε να γίνει υπενθύμιση στις Σχολές και τα
Τμήματα του Πανεπιστημίου σχετικά με:
Α. Τις ρυθμίσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΠΘ
(ΦΕΚ 1099/τ.Β΄/5-9-2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες:
α) «… Μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν από την υπηρεσία αποδίδουν τη χρήση του γραφείου στο
οποίο στεγάζονταν και παραδίδουν εντός μηνός στο Διευθυντή του Τομέα τα όργανα και τα υλικά που
είχαν στη διάθεσή τους.» (άρθρο 29: «Άλλες Υποχρεώσεις»).
β) «… Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Συνέλευσης) του Τμήματος, μετά από εισήγηση του
οικείου Τομέα, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, μπορεί να διατίθεται στους ομότιμους καθηγητές
γραφείο και παρέχονται διευκολύνσεις για τη συνέχιση της επιστημονικής τους δραστηριότητας…»
(άρθρο 70: « Δικαιώματα και Υποχρεώσεις»).
Β. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου (συνεδρίαση με αριθμό
144/20&21-12-2012) σύμφωνα με την οποία, μετά από συζήτηση, έγινε αποδεκτή η εισήγηση της
Επιτροπής Κοσμητόρων αναφορικά με τη θέσπιση κριτηρίων για απονομή του τίτλου του/της
Ομότιμου/ης Καθηγητή/τριας ή και άρσης αυτού, σε καθηγητές/τριες του Α.Π.Θ. που «εξέρχονται της
υπηρεσίας». Η παραπάνω απόφαση έχει ως εξής:
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«Η απόδοση του τίτλου του/της Ομότιμου/ης Καθηγητή/τριας είναι μια ξεχωριστή ακαδημαϊκή
διαδικασία με στόχο να τιμήσει διατελέσαντες καθηγητές/τριες Μονοτμηματικών Σχολών/Τμημάτων, οι
οποίοι/ες κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους άφησαν έντονο επιστημονικό, διδακτικό και
ερευνητικό ίχνος, αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με έντονο το στοιχείο της προσφοράς
προς τη Μονοτμηματική Σχολή/Τμήμα, το Πανεπιστήμιο, την Επιστήμη και την κοινωνία γενικότερα. Η
διαδικασία εντάσσεται στην έννοια της ακαδημαϊκής αριστείας και για το λόγο αυτόν πρέπει να
διαφυλαχθεί από λογικές ισοπέδωσης και «τιμητικής» αποστρατείας.
Στο πλαίσιο αυτό ο/η τιμώμενος/η θα πρέπει να έχει μια ακαδημαϊκή πορεία συμβατή με σημαντικό
μέρος ή το σύνολο των παρακάτω κριτηρίων αυξημένου επιστημονικού, διδακτικού και ερευνητικού
κύρους.
Ειδικότερα να έχει:
 Επιδείξει σημαντικό διδακτικό έργο στη Μονοτμηματική Σχολή/Τμήμα, που να υπερβαίνει τις
συμβατικές υποχρεώσεις κάθε καθηγητή/τριας με διακριτή και αξιόλογη συμβολή στην αναβάθμιση
της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
 Διατελέσει επικεφαλής ερευνητικής ομάδας ή να έχει επιβλέψει σημαντικό αριθμό διδακτορικών
διατριβών ή να έχει διατελέσει επιστημονικά υπεύθυνος/η σε ικανοποιητικό αριθμό ερευνητικών
έργων και γενικά να έχει επιδείξει σημαντικό ερευνητικό έργο διεθνούς επιπέδου.
 Συγγράψει ικανό αριθμό επιστημονικών εργασιών, άρθρων, μονογραφιών, βιβλίων και τα οποία
να έτυχαν ευρύτερης αναγνώρισης (ετεροαναφορές, βραβεύσεις, ευρεία κυκλοφορία κ.λπ.)
 Αξιοσημείωτη διεθνή αναγνώριση και να έχει συμμετάσχει σε διεθνείς και/ή αναγνωρισμένου
κύρους επιτροπές και οργανισμούς επιστημονικών φορέων, συνεδρίων, αξιολόγησης ερευνητικών
έργων και να έχει διατελέσει μέλος συντακτικών επιτροπών σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά κ.ά.
 Υπηρετήσει επιτυχώς το Πανεπιστήμιο σε σημαντικές θέσεις διοίκησης ή να έχει ασκήσει
σημαντικά λειτουργήματα, πολιτειακά ή σε κοινωφελείς μη κυβερνητικούς οργανισμούς.
 Διατηρήσει τη διάθεση προσφοράς προς το Πανεπιστήμιο και τη Μονοτμηματική Σχολή/ Τμήμα
μέχρι το τέλος της ενεργού υπηρεσίας του/της στο Πανεπιστήμιο, αλλά και στο μέλλον, και
Να μην έχει διαπράξει πράξεις ή εμπλοκή σε ενέργειες που αντιβαίνουν στην ακαδημαϊκή
δεοντολογία.»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
α) Τα ΦΕΚ με αριθμό:
-1099/τΒ΄/2000 (Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας),
-1562/τΒ΄/2002, 1517/τΒ΄/2004 και 625/τΒ΄/2006 (Τροποποιήσεις),
τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).
β) Ιστοσελίδα ΑΠΘ (www.auth.gr. : σύνδεσμος https://www.auth.gr/regulation).

Εσωτερική διανομή
-Γραφεία Πρύτανη και Αναπληρωτών Πρύτανη,
-Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών,
-Τμήμα ΔΕΠ,
-Γραφείο Πρυτανείας,
-Γραμματεία ΜΟΔΙΠ,
-Γραμματεία Συγκλήτου.

Pericles
Mitkas

Με εκτίμηση
Ο Πρύτανης

Περικλής Α. Μήτκας
Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Digitally signed by Pericles Mitkas
DN: c=GR, l=Thessaloniki, o=Aristotle
University of Thessaloniki, ou=School of
Electrical and Computer Engineering,
ou=Class A - Private Key created and
stored in hardware CSP, cn=Pericles
Mitkas, email=mitkas@ece.auth.gr
Date: 2016.06.15 10:12:25 +03'00'

2926_ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΟΜΟΤΙΜΟΥΣ ΑΠΘ_τελικό
2 | Σελ ίδα
ΑΡΙ ΣΤΟΤΕΛΕΙ Ο ΠΑΝΕ ΠΙ ΣΤΗ Μ Ι Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ■ 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ ■ Τηλ . Κέν τρο 2310 99 6000 ■ www. a ut h. gr

