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χετ: το με αρ.  3715/19-5-10  ζγγραφό ςασ  
 
    Με το ανωτζρω ςχετικό ζγγραφό ςασ υποβλικθκε ςτθν υπθρεςία μασ το αρ. 448/6-5-10 πρακτικό του 
υμβουλίου ςασ, με το οποίο αποδζχεται το αίτθμα του ………………, Αναπλθρωτι κακθγθτι του τμιματοσ 
Σεχνολογίασ Σροφίμων  του ΣΕΙ Καλαμάτασ και αποφαςίηει κατά πλειοψθφία να προτείνει τθν τοποκζτθςι 
του ςτο τμιμα Σεχνολογίασ Σροφίμων του Παραρτιματοσ Καρδίτςασ του Ιδρφματόσ ςασ, για τθν κάλυψθ 
εκπαιδευτικϊν αναγκϊν του τμιματοσ 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 το τμιμα Σεχνολογίασ Σροφίμων ζχει αυτοδυναμία (παρ. 5  άρκρο 5 του ν. 1404/1983, 
όπωσ ιςχφει), διότι ςτο τμιμα αυτό υπθρετοφν επτά (7) μζλθ τακτικοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ      
(2 Αναπλθρωτζσ κακθγθτζσ, 2 Επίκουροι κακθγθτζσ και 3 Κακθγθτζσ Εφαρμογϊν).   

  Η πρόταςι ςασ αντιτίκεται ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 34 του ν. 1404/1983, ςτισ οποίεσ προβλζ-
πεται ότι μζλθ Ε.Π. ενόσ τμιματοσ επιτρζπεται να τοποκετθκοφν ςε αντίςτοιχεσ κζςεισ και ειδικότθτεσ σε 
μη αυτοδφναμα τμήματα, για τθν κάλυψθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν του τμιματοσ αυτοφ.                       

 
      Κατόπιν αυτοφ, και επειδι το γεγονόσ αυτό κακιςτά τθν όλθ διαδικαςία ακυρϊςιμθ, παρζλκει ωσ αλυςι-
τελισ ο περαιτζρω ζλεγχοσ νομιμότθτασ και για το λόγο αυτό θ πρόταςι ςασ για τοποκζτθςθ του ……………., 
Αναπλθρωτι κακθγθτι του τμιματοσ Σεχνολογίασ Σροφίμων του ΣΕΙ Καλαμάτασ ςτο τμιμα Σεχνολογίασ 
Σροφίμων του Ιδρφματόσ ςασ δεν μπορεί να υλοποιθκεί.              
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