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χετ: το με αρ.  1867/Φ.30.2/17-6-2010 ζγγραφό ςασ  
 
 
    Με το ανωτζρω ςχετικό ζγγραφό ςασ υποβλικθκαν ςτθν υπθρεςία μασ τα αρ. 1160/20-5-10  και 1162/    
3-6-10  πρακτικά του υμβουλίου ςασ, με τα οποία αποδζχεται το αίτθμα του Παπαδάκθ τυλιανοφ, 
Αναπλθρωτι κακθγθτι του τμιματοσ Βιομθχανικισ Πλθροφορικισ του ΣΕΙ Καβάλασ  και αποφαςίηει να 
προτείνει τθν τοποκζτθςι του ςτο τμιμα Επιχειρθματικοφ χεδιαςμοφ και Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων 
– Παραρτιματοσ Αγίου Νικολάου του Ιδρφματόσ ςασ, για τθν κάλυψθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν του τμιμα-
τοσ αυτοφ. 
    Επί του κζματοσ αυτοφ ςασ πλθροφοροφμε τα ακόλουκα: 

1. Ωσ προσ τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςασ γνωρίηουμε ότι ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 34 του Ν. 
1404/1983, όπωσ ιςχφει, μζλθ Ε.Π. ενόσ τμιματοσ ΣΕΙ επιτρζπεται να τοποκετθκοφν σε αντίστοιχες 
θζσεις και ειδικότητες ςε μθ αυτοδφναμα τμιματα, για τθν κάλυψθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των 
τμθμάτων αυτϊν. 

2. Κατά τθν άςκθςθ του απαιτοφμενου ελζγχου νομιμότθτασ τθσ πρόταςθσ του υμβουλίου ςασ, διαπι-
ςτϊκθκε ότι δεν υπάρχει επαρκισ αιτιολογία για τθν αποδοχι του αιτιματοσ του Αναπλθρωτι κακθ-
γθτι Παπαδάκθ τυλιανοφ και ςυγκεκριμζνα δεν αιτιολογείται ότι είναι αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ (βα-
ςικό πτυχίο και διδακτορικό), όπωσ προβλζπεται από τισ ανωτζρω διατάξεισ, με τα αντικείμενα του 
τμιματοσ Επιχειρθματικοφ χεδιαςμοφ και Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων  (Πλθροφορικισ και Επικοι-
νωνιϊν ςε ςυνδυαςμό με τισ μεκόδουσ ανάλυςθσ των Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν επιςτθμϊν και 
τισ εφαρμογζσ τουσ ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων), λαμβανομζνου υπόψθ ότι ο προτεινόμενοσ για το-
ποκζτθςθ ςτο τμιμα Επιχειρθματικοφ χεδιαςμοφ και Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων  διακζτει βαςι-
κό πτυχίο από το τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν του Α.Π.Θ. και διδακτορικό ςτθν ‘Ανάπτυξθ γενε-
τικϊν αλγορίκμων και εφαρμογϊν ςε προβλιματα προςδιοριςμοφ δομισ των αςαφϊν μοντζλων’.  

 
             Κατόπιν αυτοφ θ πρόταςθ του υμβουλίου δεν μπορεί να υλοποιθκεί.         
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