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Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μελών ΣΕΠ  
στα Προγράμματα Σπουδών  

που λειτουργούν με ετήσιες Θεματικές Ενότητες  
για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-18, 2018-19, 2019-20 είναι οι εξής: 

 
 
Για τα κριτήρια επιλογής Ι, II, III, ΙV και V παρακάτω, θα δοθούν έγκαιρα προς τις 
Επιτροπές Επιλογής συγκεκριμένες Οδηγίες Μοριοδότησης. Σε κάθε περίπτωση θα 
ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που τα υποψήφια μέλη ΣΕΠ παραθέτουν και 
αναπτύσσουν κατά την υποβολή της αίτησής τους. 
 
 
Ι. Συνάφεια του συνόλου του έργου του/της υποψηφίου/ας με το αντικείμενο της 
Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. (μονάδες έως 20) 

Για να αξιολογηθεί η συνάφεια του έργου του υποψηφίου, λαμβάνεται υπόψη ο 
τίτλος της συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.), καθώς και τα επιμέρους 
γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνει. 

Ως σύνολο του έργου νοούνται οι σπουδές, η επιστημονική παραγωγή του 
υποψηφίου σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, καθώς και η αναγνώριση 
της προσφοράς του, όπως αποτυπώνεται σε επιστημονικές διακρίσεις, συμμετοχές 
σε επιστημονικά σώματα και ετεροαναφορές. Στο σύνολο του έργου 
περιλαμβάνεται επίσης η επιστημονική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία, 
σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υποψηφίου.   

 

ΙΙ. Ερευνητικό και συγγραφικό έργο της τελευταίας δεκαετίας (μονάδες έως 25) 

Λαμβάνονται υπόψη επιστημονικές δημοσιεύσεις της δεκαετίας 2007-2016 στα 
γνωστικά αντικείμενα της Θεματικής Ενότητας, όπως περιγράφονται στην 
ιστοσελίδα του ΕΑΠ. Ως επιστημονικές δημοσιεύσεις εννοούνται άρθρα σε διεθνή 
και ελληνικά περιοδικά με κριτές, πλήρη κείμενα Πρακτικών σε διεθνή ή 
πανελλήνια συνέδρια με κριτές, βιβλία (συγγραφή και επιμέλεια), κεφάλαια σε 
επιστημονικά βιβλία ή μονογραφίες.  

 

ΙΙΙ. Διδακτικό έργο της τελευταίας δεκαετίας (μονάδες έως 10) 



Λαμβάνονται υπόψη η ανάπτυξη και διδασκαλία πανεπιστημιακών και 
εργαστηριακών μαθημάτων και το επικουρικό διδακτικό έργο σε ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά την περίοδο 2007-2016. 

 

IV. Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (μονάδες έως 15) 

(άρθρο 4, παρ. 3β του Ν. 2552/97) 

 

Λαμβάνονται υπόψη οι σπουδές με την ΑεξΑΕ, η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 
κάθε μορφής για ΑεξΑΕ, η εμπειρία ως μέλους ΣΕΠ σε Πρόγραμμα Σπουδών του 
ΕΑΠ (τμήμα φοιτητών, διπλωματικές εργασίες), η εμπειρία ως διδάσκοντα σε 
Πρόγραμμα Σπουδών εξ αποστάσεως άλλου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου, η 
επιμόρφωση και η πιστοποίηση στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.     

 

V. Διαθεσιμότητα (μονάδες έως 20) 

Η διαθεσιμότητα υπολογίζεται σε συνάρτηση με την κύρια επαγγελματική ιδιότητα 
και τις άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες και δεσμεύσεις των υποψηφίων. 
Προκύπτει από δήλωση των άλλων (εκτός του ΕΑΠ) καθηκόντων για το ακαδημαϊκό 
έτος 2016-17, των ήδη ανειλημμένων υποχρεώσεων και δεσμεύσεων για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-18, και της δυνατότητας ανάληψης των καθηκόντων ΣΕΠ που 
θα περιγράφονται αναλυτικά στη σύμβαση των μελών ΣΕΠ. Εάν κριθεί σκόπιμο, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων ΣΕΠ μπορεί να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία ή να 
καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη, διά ζώσης ή με ηλεκτρονικά μέσα.  
 

VI. Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης (μονάδες έως 10) 

VI.1. Υπολογίζεται ο μέσος όρος της εσωτερικής αξιολόγησης από τους φοιτητές και 
το συντονιστή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΜΕΑΕ, για τα ήδη υπηρετούντα 
μέλη Σ.Ε.Π. και για τα τρία πιο πρόσφατα ακαδημαϊκά έτη της υπηρεσίας τους στο 
ΕΑΠ. Σε περίπτωση που το μέλος ΣΕΠ έχει δύο έτη ή ένα έτος υπηρεσίας στη ΘΕ, 
υπολογίζεται ο μέσος όρος για δύο έτη ή για ένα έτος αντίστοιχα.  

VI.2. Για τα νέα και μη υπηρετούντα στη Θ.Ε. μέλη Σ.Ε.Π., ο συνολικός βαθμός 
αξιολόγησης από την Επιτροπή Επιλογής θα προκύπτει από το άθροισμα των 
αξόνων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V, πολλαπλασιαζόμενο επί 100 και διαιρούμενο με το 90, ήτοι:   

(I+II+III+IV+V) x 100 
90 

 
VII. Ανανέωση του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΕΑΠ 
(μονάδες έως 20) 
 
Για τους υποψήφιους που δεν είχαν ποτέ σύμβαση με το ΕΑΠ για διδασκαλία σε 
τμήμα φοιτητών θα προστίθενται στην τελική μοριοδότηση 20 μονάδες. Για τους 
υποψήφιους που έχουν διατελέσει μέλη ΣΕΠ, για κάθε ακαδημαϊκό έτος σύμβασης 
με τμήμα φοιτητών (δεν υπολογίζονται έτη με διπλωματικές εργασίες ή με 
Συντονισμό ΘΕ χωρίς Τμήμα φοιτητών) θα αφαιρείται μία μονάδα, μέχρι τα 15 έτη 
(για τα οποία στον υποψήφιο θα προστίθενται 5 μονάδες). 
Συνεπώς, η τελική μοριοδότηση των υποψηφίων θα προκύπτει από τον τύπο: 



 
Α + (20-Τ) 

 
όπου  
Α = η συνολική μοριοδότηση του υποψήφιου στα κριτήρια I, II, III, IV, V, VI (με 
μέγιστο τις 100 μονάδες), και 
Τ = ο αριθμός ακαδημαϊκών ετών κατά τα οποία ο υποψήφιος είχε σύμβαση ΣΕΠ με 
διδασκαλία σε τμήμα φοιτητών του ΕΑΠ. 
 
 
 
Συνοπτικά, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ για την 
τριετία 2017-2020 και η βαρύτητά τους έχουν ως εξής: 
 
 

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ Μονάδες (έως) 

I. Συνάφεια του συνόλου του έργου του/της 
υποψηφίου/ας με το αντικείμενο της Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. 

20 

II. Ερευνητικό και συγγραφικό έργο της τελευταίας 
δεκαετίας  

25 

III. Διδακτικό έργο της τελευταίας δεκαετίας 10 

IV. Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση  15 

V. Διαθεσιμότητα σύμφωνα με δήλωση ΣΕΠ για ανάληψη 
καθηκόντων από ΕΑΠ   

20 

VI. Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης 10 

VII. Ανανέωση ΣΕΠ του ΕΑΠ 20 

Σύνολο 120 

 

Σημειώνεται πως οι Επιτροπές Επιλογής μελών ΣΕΠ έχουν τη δυνατότητα να 
ορίσουν ρήτρες και κατώτατα όρια μονάδων, είτε στη συνολική μοριοδότηση των 
υποψηφίων (Α) είτε στους επιμέρους κριτήρια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, κάτω από τα οποία 
θα θεωρούν ακατάλληλα για την ανάληψη τμήματος φοιτητών τα υποψήφια μέλη 
ΣΕΠ και, κατά συνέπεια, δε θα τα προτείνουν για πρόσληψη στη Διοικούσα 
Επιτροπή. 
 


