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ΠΡΟΣ: - Κοσμήτορες Σχολών 
-  Προέδρους Τμημάτων

               Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Επί των αιτήσεων μετακίνησης των μελών ΔΕΠ προς Τμήμα του Πανεπιστημίου 
Πατρών»  

Σχετ.: α) Οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ.Α΄)
          β) Η υπ’ αριθμ. 4074/19-1-2023 απόφαση της υπ’ αριθμ. 213/8-12-2022 συνεδρίασης 
              της Συγκλήτου
          γ) Η υπ’ αριθμ. 8144/7-2-2023 πρόταση-εισήγηση της Επιτροπής των Κοσμητόρων του 
              Πανεπιστημίου Πατρών

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος στην υπ’ αριθμ. 215/9.2.2023 συνεδρίασή της, 
αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι:

1. Οι μετακινήσεις των μελών ΔΕΠ εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 
4957 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ.Α΄).

2. Ο Πρόεδρος και η Γραμματεία του Τμήματος θα πρέπει να ελέγχουν σχολαστικά 
τις προϋποθέσεις του Ν. 4957/2022 (άρθρο 153, παρ.1) πριν φέρουν προς 
συζήτηση αίτημα μετακίνησης μέλους ΔΕΠ στη Συνέλευση. Ο ίδιος σχολαστικός 
έλεγχος θα πρέπει να γίνεται και από τις Κοσμητείες των Σχολών πριν τα 
αιτήματα προωθηθούν προς τη Σύγκλητο.

3. Εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του Ν. 4957/2022 για έγκριση μετακίνησης 
μέλους ΔΕΠ, οι γνώμες της Συνέλευσης του Τμήματος (προέλευσης και 
υποδοχής) θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες και να τεκμηριώνουν 
λεπτομερώς την απόφαση έγκρισης της μετακίνησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
περιγραφή της κάλυψης των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος 
προέλευσης χωρίς την ανάληψη χρηματικής υποχρέωσης από το Ίδρυμα και την 
περιγραφή των προτεινόμενων διδακτικών και ερευνητικών καθηκόντων που θα 
καλύψει το μετακινούμενο μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα υποδοχής. Στο κείμενο της 
τεκμηρίωσης θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα σπουδών και την 
τρέχουσα (προ της μετακίνησης) κατάσταση, καθώς και λεπτομερής περιγραφή 
του τρόπου κάλυψης του κενού που θα δημιουργηθεί στο Τμήμα προέλευσης 
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(διδακτικό έργο, επίβλεψη διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών, έρευνα, 
κλπ.). Επίσης, στον προγραμματισμό των νέων θέσεων δεν θα πρέπει να υπάρχει 
το γνωστικό αντικείμενο του μέλους ΔΕΠ, του οποίου εγκρίθηκε η μετακίνηση.    

4. Για να μην διαταράσσεται η ισορροπία των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ των 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, κάθε μετακίνηση θα πρέπει να 
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στο μέλλον κατά την κατανομή των νέων θέσεων 
μελών ΔΕΠ και το Τμήμα υποδοχής θα δεσμεύεται ότι θα επιστρέφει στο Τμήμα 
προέλευσης του μέλους ΔΕΠ, του οποίου εγκρίθηκε η μετακίνηση την πρώτη 
θέση ανεξάρτητα από την κατηγορία κατανομής (π.χ. αφυπηρετήσεις, άγονες 
εκλογές, πρόσθετες, κλπ.) που θα λάβει από την πρώτη κατανομή θέσεων μελών 
ΔΕΠ.

5. Για τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος προέλευσης, το μέλος 
ΔΕΠ του οποίου εγκρίνεται η μετακίνηση θα έχει την υποχρέωση να καλύψει τα 
μαθήματα, τα οποία δίδασκε στο Τμήμα προέλευσης.

 

      Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

          ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

-  Γραμματεία Πρυτανείας 
-  Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων 
-  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
-  Διεύθυνση Γραμματειών Ακαδημαϊκών Δομών
-  Γραμματείες Σχολών και Τμημάτων
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