ΑΛΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

1. Το Πανεπιστήμιο έχει τη δυνατότητα να διορίζει Επισκέπτες έναντι οργανικής θέσης με
ανάθεση καθηκόντων Επισκέπτη Καθηγητή, Επισκέπτη Αναπληρωτή Καθηγητή,
Επισκέπτη Επίκουρου Καθηγητή ή Επισκέπτη Λέκτορα.
2. Επισκέπτες διορίζονται μόνο όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας
αναγκαστικής αφυπηρέτησης όπως αυτό ορίζεται στο Νόμο, Κανονισμούς και Κανόνες
που ισχύουν και εφαρμόζονται από το Πανεπιστήμιο. Ομότιμοι Καθηγητές δύνανται να
διορισθούν ως Επισκέπτες σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν τεκμηριωμένης
εισήγησης του Τμήματος.
3. Το Συμβούλιο του Τμήματος προτείνει με τεκμηριωμένη εισήγηση Επισκέπτες, για
κάλυψη των θέσεων του Τμήματος που ορίζονται στην παράγραφο 1 πιο πάνω. Οι
Επισκέπτες εγκρίνονται από τη Σύγκλητο και διορίζονται από το Συμβούλιο του
Πανεπιστημίου.
4. Η ελάχιστη διάρκεια απασχόλησης των Επισκεπτών είναι οκτώ διδακτικές εβδομάδες
και η μέγιστη διάρκεια είναι ένα έτος. Μετά τη λήξη της μέγιστης διάρκειας
απασχόλησης των Επισκεπτών η απασχόληση μπορεί να ανανεωθεί μέχρι και ένα έτος,
μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Τμήματος και εάν οι υπάρχουσες συνθήκες το
επιτρέπουν.
5. Το χρονικό πλαίσιο της απασχόλησης των Επισκεπτών είναι το ακόλουθο:
α) Από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου ημερολογιακού έτους
β) Από τη 15η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Μαΐου του ιδίου ημερολογιακού έτους
γ) Από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 31η Μαΐου του επόμενου ημερολογιακού έτους
δ) Από τη 15η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Ιουλίου του ιδίου ημερολογιακού έτους,
εφόσον υφίστανται αιτιολογημένες ανάγκες.
6. Οι απολαβές των Επισκεπτών καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου.
7. Οι Επισκέπτες που προσκαλούνται σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο όπως αυτό ορίζεται
στον Κανόνα 5(α)‐5(δ) πιο πάνω, απασχολούνται επί πλήρους βάσεως, που
συνεπάγεται την κατά μέσο όρο κάλυψη 6 έως 8 διδακτικών ωρών την εβδομάδα.
8. Οι Επισκέπτες που διδάσκουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα, για την ελάχιστη
περίοδο των οκτώ εβδομάδων ανά εξάμηνο, μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους
σε διακεκομμένα διαστήματα (π.χ. τέσσερις εβδομάδες στην αρχή και τέσσερις
εβδομάδες στο τέλος του εξαμήνου). Στην περίπτωση αυτή, η αμοιβή τους θα
αντιστοιχεί στην περίοδο απασχόλησης των οκτώ διδακτικών εβδομάδων.
Νοείται ότι η διδασκαλία από τους Επισκέπτες θα γίνεται μέσα στο χρονικό πλαίσιο του
εξαμήνου και θα διδάσκουν τουλάχιστον τέσσερις ώρες εβδομαδιαίως.
9. Για τις άδειες απουσίας των Επισκεπτών ισχύουν και εφαρμόζονται όλα όσα ισχύουν
για το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου, όπως προβλέπεται από τους
σχετικούς Κανονισμούς και Κανόνες.

