
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ* 

Α. Γενικά  

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του N. 4009/2011 όπως ισχύει, τα κριτήρια απονομής του τίτλου του 

Ομότιμου Καθηγητή οφείλουν να περιλαμβάνονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος. Μέχρι την 

ψήφιση του Οργανισμού του ΕΜΠ, η ΓΣ της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών αποφάσισε ομόφωνα τη 

διαδικασία και τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Β λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:  

 Στον Ν. 1268/82 άρθρο 45 παρ.18, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 3549/07 άρθρο 26 παρ. 

5α, προβλεπόταν ότι «Η Σύγκλητος ειδικής σύνθεσης ύστερα από πρόταση τουλάχιστον 

τριών (3) μελών ΔΕΠ του οικείου ΑΕΙ απονέμει τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή σε όσα 

μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή εξέρχονται της υπηρεσίας συνεκτιμώντας το έργο 

και την προσφορά τους». 

 Η Σύγκλητος του ΕΜΠ στην 6η συν. 22-02-1985, θέμα «Κριτήρια απονομής του τίτλου του 

Ομότιμου Καθηγητή», καθόρισε και αποφάσισε λεπτομέρειες για την απονομή του τίτλου 

του Ομότιμου Καθηγητή με βάση την τότε νομοθεσία. 

 Η Σύγκλητος του Ιδρύματος στην 8η συν. 31-08-2007, θέμα 11ο, «Διαδικασία εισαγωγής 

στη Σύγκλητο απονομής τίτλου Ομότιμου Καθηγητή», αποφάσισε ότι «σε κάθε περίπτωση 

εισαγωγής σχετικού θέματος σύμφωνα με τον ΕΚΛ ΕΜΠ και τις νόμιμες διαδικασίες να 

απευθύνεται στη Σχολή προέλευσης του προς ομοτιμοποίηση καθηγητή. Η έκφραση 

τεκμηριωμένης εισήγησης σε εύλογο χρόνο που δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 

μήνες θα συνεκτιμάται από τη Σύγκλητο του ΕΜΠ για τη λήψη σχετικής απόφασης στα 

πλαίσια της ακαδημαϊκής δεοντολογίας».  

 Σημειώνεται ωστόσο ότι πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 10 ια΄ του N. 4009/2011 

όπως ισχύει, αρμόδια για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή είναι η 

Κοσμητεία της Σχολής, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσής της. 

Ως γενικές προϋποθέσεις για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή σε έναν 

προτεινόμενο που έχει εξέλθει της υπηρεσίας στη βαθμίδα του Καθηγητή θεωρούνται τα ακόλουθα: 

 ο προτεινόμενος έχει επιτελέσει μια εξαιρετικά ευδόκιμη θητεία στη Σχολή Πολιτικών 

Μηχανικών που αφορά την προσωπική του συμβολή στο επιστημονικό και διδακτικό έργο, 

η οποία υπερβαίνει τις συμβατικές υποχρεώσεις,  

 είναι υπόδειγμα ήθους και άψογος στις υπηρεσιακές του υποχρεώσεις, και 

 δεν έχει εμπλακεί σε ατασθαλίες ή ενέργειες που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του 

ακαδημαϊκού δασκάλου.  

Β. Διαδικασία και κριτήρια 

1. Απαραίτητη και στοιχειώδης προϋπόθεση για να απονεμηθεί ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή 

της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ σε καθηγητή που για οποιοδήποτε λόγο τερματίζει την 

ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του και εξέρχεται της υπηρεσίας στη βαθμίδα του Καθηγητή, είναι: 

είτε να έχει τουλάχιστο 10 χρόνια πραγματική υπηρεσία στη Σχολή στη βαθμίδα του Καθηγητή ή 

του Αναπληρωτή Καθηγητή, είτε να έχει τουλάχιστο 15 χρόνια συνολική υπηρεσία στο Ίδρυμα, 
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από την οποία τουλάχιστον 5 χρόνια πραγματική υπηρεσία στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του 

Αναπληρωτή Καθηγητή στη Σχολή. Στον χρόνο συνολικής υπηρεσίας προσμετρούνται οι διακοπές 

της παρουσίας λόγω ανωτέρας βίας. 

2. Κατ’ εξαίρεση για περιπτώσεις διαπρεπών καθηγητών με ακαδημαϊκή προσφορά και έργο πολύ 

πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα και μετά από ιδιαίτερα τεκμηριωμένη εισήγηση οι 

παραπάνω χρονικοί περιορισμοί μπορεί να μην είναι απολύτως δεσμευτικοί.  

3. Η διαδικασία ξεκινά εφόσον προταθεί η ομοτιμοποίηση του αποχωρούντος από 1/10 των μελών 

της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) της Σχολής και πάντως όχι λιγότερους από 5. Με την υποβολή της 

πρότασης εξυπακούεται ότι ο προτεινόμενος έχει ενημερωθεί από τους προτείνοντες και 

συναινεί. 

4.  Με δεδομένα τα ανωτέρω, η ΓΣ της Σχολής συγκροτεί ειδική τριμελή επιτροπή (Επιτροπή), η 

οποία εκτιμά το έργο και την προσφορά του προτεινόμενου για ομοτιμοποίηση. Η Επιτροπή 

περιλαμβάνει τρία μέλη του καθηγητικού προσωπικού, από τα οποία το ένα τουλάχιστον στην 

βαθμίδα του Καθηγητή. Για τουλάχιστον ένα από τα μέλη της Επιτροπής, κριτήριο επιλογής 

αποτελεί η εγγύτητα του γνωστικού αντικειμένου με αυτό του προτεινόμενου προς 

ομοτιμοποίηση, ενώ στην Επιτροπή συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος από τους προτείνοντες 

του εδαφίου 3.  

5. Η Επιτροπή εκτιμά το έργο και την προσφορά του προτεινόμενου λαμβάνοντας υπόψη τις 

επιστημονικές και ειδικότερες δραστηριότητές του. Συγκεκριμένα η Επιτροπή καλείται να 

αξιολογήσει τον προτεινόμενο για: 

 Την παραγωγή και μετάδοση της γνώσης με την έρευνα και τη διδασκαλία. 

 Τη συμβολή στη διαμόρφωση υπεύθυνων ανθρώπων µε επιστημονική, κοινωνική, 

πολιτιστική και πολιτική συνείδηση και την παροχή σε αυτούς απαραίτητων εφοδίων που 

εξασφαλίζουν άρτια κατάρτιση για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.  

 Τη συμβολή στην αντιμετώπιση των κοινωνικών πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών 

του τόπου. 

 Την προσφορά στη λειτουργία, αλλά και στην προβολή της Σχολής, και ευρύτερα του 

Ιδρύματος.  

6. Δεδομένων των παραπάνω, η Επιτροπή αξιολογεί τον προτεινόμενο προς ομοτιμοποίηση και 

εισηγείται την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή, εφόσον, στη διάρκεια που υπήρξε 

μέλος της Σχολής, έχει διαπρέψει σε ένα από τα ακόλουθα ή έχει επιδείξει έργο στα περισσότερα 

από αυτά:  

 διδακτικό έργο και αναβάθμιση της διδασκόμενης ύλης· 

 επίβλεψη διδακτορικών διατριβών οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία· 

 συγγραφή ποιοτικών δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά με έμφαση σε αυτά 

υψηλής απήχησης· 

 συγγραφή επιστημονικών βιβλίων ή μονογραφιών·  

 συμμετοχή ως μέλος της συντακτικής επιτροπής ή ως κριτής άρθρων σε έγκριτα διεθνή 

επιστημονικά περιοδικά· 

 διεθνής αναγνώριση, όπως αυτή τεκμηριώνεται με βάση τις ετεροαναφορές σε έγκριτες 

διεθνείς βάσεις δεδομένων· 
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 διεθνείς βραβεύσεις ή εργασίες που έχουν υιοθετηθεί ως συμβολή στην εξέλιξη της 

επιστήμης του μηχανικού κυρίως σε διεθνές επίπεδο· 

 τεχνολογικό έργο υψηλής αναγνωρισιμότητας· 

 διοικητικό έργο στη Σχολή και γενικότερα στο Ίδρυμα· 

 δραστηριότητες/συνεργασίες που προβάλλουν τη Σχολή και το Ίδρυμα· 

 συνέχεια των ως άνω δραστηριοτήτων στη συνολική θητεία του μέχρι την αποχώρησή του.  

7. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή διαμορφώνει πλήρη και τεκμηριωμένη έγγραφη εισήγηση στη 

ΓΣ για την απονομή ή όχι στον προτεινόμενο του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή. Εφόσον η 

εισήγηση είναι θετική, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει και συνοπτική διατύπωση της 

συμβολής για την οποία απονέμεται ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή. Η διατύπωση θα 

συγκεφαλαιώνει επιγραμματικά την ιδιαίτερη προσφορά του προτεινόμενου. 

8. Η θετική απόφαση της ΓΣ, οριζόμενη από τη θετική ψήφο άνω του 50% των παρόντων μελών της, 

αποτελεί πρόταση προς την Κοσμητεία για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον 

προτεινόμενο. 

9. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, ο νέος Ομότιμος Καθηγητής καλείται να παραστεί σε τιμητική 

εκδήλωση της Σχολής, όπου ο Κοσμήτορας και ένα μέλος της Επιτροπής του απευθύνουν 

σύντομη προσφώνηση και του απονέμουν διαπιστευτήριο της ομοτιμοποίησής του. Ο νέος 

Ομότιμος Καθηγητής, εφόσον το επιθυμεί, απευθύνει στους παρευρισκόμενους σύντομη ομιλία. 

Γ. Δικαιώματα  

Ο Ομότιμος Καθηγητής έχει τα δικαιώματα και προνόμια που καθορίζονται από τον νόμο και τα 

κανονιστικά έγγραφα του Ιδρύματος. Επίσης δικαιούται την παραχώρηση από τη Σχολή χώρου 

εργασίας. Η Σχολή (και κατά προτεραιότητα το Εργαστήριο στο οποίο υπηρέτησε) επιλέγει τον χώρο 

εργασίας που θα διαθέσει στον Ομότιμο Καθηγητή ιεραρχώντας τις ανάγκες της. 

Αθήνα, 17/5/2017 

Ο Κοσμήτορας 

 

Δ. Κουτσογιάννης 

 


