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         Να διατθρθκεί μζχρι :  
        Βακμόσ Αςφαλείασ : 

                                                                                       

                                                                                  
 

 
 

 

 

        Μαροφςι,  15-3-2011 

        Αρ. πρωτ. Βακμ. Προτ. 

        Φ.  122.2/51/32571π.ε.(α)/B2 

 

                                                                                                           

 

 

 

                  ΠΡΟ:  Σθν Πρυτανεία του   

                                                                                               Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ 

                                                                                               Οικονομικϊν και Κοινωνικϊν 

                                                                                               Επιςτθμϊν  

 

                                                                                  ΚΟΙΝ: 1) …………. 

                                                                                              2) …………. 

 

 

 

 

Θέμα : Επιςτροφή φακέλου  

 

 

 

 

ε ςυνζχεια τθσ αλλθλογραφίασ που αφορά ςτο κζμα τθσ εκλογισ του ……………….. 

ςε κζςθ μζλουσ ΔΕΠ ςτθ βακμίδα του Κακθγθτι του Σμιματοσ  Λογιςτικισ και 

Χρθματοοικονομικισ του Πανεπιςτθμίου ςασ, με γνωςτικό αντικείμενο «Λογιςτικι» ςασ 

γνωρίηουμε τα εξισ :   

 

 

 

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ  
ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ   

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 ΣΜΗΜΑ Α’ ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
 

 

  

 

 

 

----- 
Σαχ. Δ/νςθ: Αν. Παπανδρζου 37 
Σ.Κ. – Πόλθ: 15180 - Μαροφςι 
Ιςτοςελίδα: http://www.minedu.gov.gr 
Πλθροφορίεσ:  
Σθλζφωνο: 210-3443233  
FAX: 210-3442314 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 
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φντομο Ιςτορικό 

 

ε εφαρμογι του άρκ. 25 παρ. 1 του Ν.3549/2007 και των άρκ. 9 και 10 τθσ αρικμ. 

Φ.122.1/171/89650/Β2/13-8-2007 Τπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 1466/13-8-2007 τ. Βϋ) και 

απόφαςθσ τθσ Τπουργοφ Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων για ζλεγχο 

νομιμότθτασ, ηθτικθκε από το Κδρυμα ο φάκελοσ εκλογισ για τθν ανωτζρω κζςθ, 

προκειμζνου να αςκθκεί ο προβλεπόμενοσ από τισ ωσ άνω διατάξεισ ζλεγχοσ νομιμότθτασ. 

Ο φάκελοσ περιιλκε ςτο ΤΠ.Π.Δ.Μ.Θ. ςτισ 19-3-2010 με το αρικμ. 4792/18-3-2010  ζγγραφό 

ςασ (αρ. πρ. ΤΠ.Π.Δ.Μ.Θ. 32571/Β2/19-3-2010).    

 

Ιςχφουςεσ Διατάξεισ 

 

          φμφωνα με τθ διάταξθ του άρκ. 6 κεφ. Δ. παρ. 2 του Ν.2083/92, όπωσ αναρικμικθκε 

με το αρκ. 1 παρ. 6 του Ν.2188/1994 <<Αν τα μζλθ ΔΕΠ του Σμιματοσ που ζχουν δικαίωμα 

ψιφου είναι λιγότερα από 11, το εκλεκτορικό ςϊμα ςυμπλθρϊνεται με κλιρωςθ από 

διπλάςιο τουλάχιςτον αρικμό μελϊν ΔΕΠ των βακμίδων του κακθγθτι και αναπλθρωτι 

κακθγθτι του ίδιου γνωςτικοφ αντικειμζνου  με τθν υπό πλιρωςθ κζςθ… Αν δεν υπάρχουν 

ι δεν επαρκοφν τζτοια μζλθ προτείνονται μζλθ ΔΕΠ των βακμίδων αυτϊν του 

ςυγγενζςτερου γνωςτικοφ αντικειμζνου του ίδιου ι άλλων ΑΕΙ>>.  

χετικι είναι και θ αρικμ. Φ.122.1/38/17532/Β2/18-2-2005 εγκφκλιόσ μασ προσ όλα 

τα Πανεπιςτιμια, ςφμφωνα με τθν οποία <<Από το ςχετικό πρακτικό ςυγκρότθςθσ του 

οικείου Εκλεκτορικοφ ςϊματοσ κα πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ ότι οι προτεινόμενοι που 

τίκενται ςτθν κλθρωτίδα, κατζχουν κζςθ του ίδιου γνωςτικοφ αντικειμζνου και ελλείψει 

αυτϊν προτείνονται μζλθ του ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου με τθν υπό πλιρωςθ 

κζςθ. (…) Σα ωσ άνω ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ οριςμοφ τθσ τριμελοφσ ειςθγθτικισ 

επιτροπισ>>.  

φμφωνα με το άρκρο 24, παρ. 1 του Ν. 3549/2007 << ε κάκε περίπτωςθ εκλογισ, 

εξζλιξθσ ι μονιμοποίθςθσ, το εκλεκτορικό ςϊμα απαρτίηεται κατά τα δφο τρίτα από μζλθ 

Δ.Ε.Π. του οικείου Σμιματοσ και κατά το ζνα τρίτο από μζλθ Δ.Ε.Π. άλλων Σμθμάτων του 

ιδίου ι άλλων ΑΕΙ. Σο ςφνολο των μελϊν του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ δεν μπορεί να είναι 
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μικρότερο από ζντεκα και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα. το εκλεκτορικό ςϊμα 

μετζχουν μζλθ Δ.Ε.Π. τθσ βακμίδασ για τθν οποία γίνεται θ κρίςθ και των ανϊτερων από 

αυτι. Σα μζλθ Δ.Ε.Π. που προζρχονται από άλλα Σμιματα του ιδίου ι άλλων ΑΕΙ πρζπει να 

είναι του ίδιου γνωςτικοφ ι ςυναφοφσ αντικειμζνου με τθν υπό πλιρωςθ κζςθ. Εάν 

υπάρχουν περιςςότερα από τα απαιτοφμενα μζλθ Δ.Ε.Π. με το ίδιο ι ςυναφζσ γνωςτικό 

αντικείμενο, ο οριςμόσ τουσ γίνεται με κλιρωςθ μεταξφ μελϊν Δ.Ε.Π. άλλων Σμθμάτων του 

ιδίου ι άλλων ΑΕΙ που πλθροφν τισ ανωτζρω προχποκζςεισ και ανζρχονται ςε αρικμό 

τουλάχιςτον ίςο με το διπλάςιο των κζςεων των εξωτερικϊν εκλεκτόρων>>.  

Επίςθσ κατά τθν αρικμ. 38913/Β1/2007 Τπουργικι Απόφαςθ (αρκ. 1 παρ. 1β) <<Εάν 

τα μζλθ ΔΕΠ του οικείου Σμιματοσ που ζχουν δικαίωμα ψιφου είναι λιγότερα από ζντεκα 

(11) εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του κεφ. Δϋ του αρκ. 6 του Ν.2083/1992 

για τθ ςυμπλιρωςθ εκλεκτορικοφ ςϊματοσ από μζλθ ΔΕΠ άλλων Σμθμάτων μζχρι τον 

απαιτοφμενο ςυνολικό ελάχιςτο αρικμό των ζντεκα (11) εκλεκτόρων, από τουσ οποίουσ 

τουλάχιςτον τρεισ (3) πρζπει να είναι εξωτερικοί εκλζκτορεσ (…)>>.  

 τθν διάταξθ του άρκρου 7 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Αϋ, Κϊδικασ Διοικθτικισ 

Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ),  και υπό τον τίτλο <<Αμερολθψία των διοικθτικϊν 

οργάνων>>, αναφζρονται τα ακόλουκα: <<1. Σα διοικθτικά όργανα, μονομελι ι ςυλλογικά 

πρζπει να παρζχουν εγγυιςεισ αμερόλθπτθσ κρίςθσ κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων 

τουσ. 2. Σα μονομελι όργανα, κακϊσ και τα μζλθ των ςυλλογικϊν οργάνων, οφείλουν να 

απζχουν από κάκε ενζργεια ι διαδικαςία που ςυνιςτά ςυμμετοχι ςε λιψθ απόφαςθσ ι 

διατφπωςθ γνϊμθσ ι πρόταςθσ, εφόςον: α) θ ικανοποίθςθ προςωπικοφ ςυμφζροντόσ τουσ 

ςυνδζεται με τθν ζκβαςθ τθσ υπόκεςθσ ι β) είναι ςφηυγοι ι ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ 

αγχιςτείασ, κατϋ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τζταρτου 

βακμοφ, με κάποιον από τουσ ενδιαφερόμενουσ, ι γ) ζχουν ιδιαίτερο δεςμό ι ιδιάηουςα 

ςχζςθ ι εχκρότθτα με τουσ ενδιαφερόμενουσ.  3. Σο όργανο ι το μζλοσ του ςυλλογικοφ 

οργάνου, εφόςον κρίνει ότι ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του λόγοσ που επιβάλλει τθν αποχι 

του , οφείλει να το δθλϊςει αμζςωσ ςτθν προϊςταμζνθ αρχι ι ςτον προεδρεφοντα του 

ςυλλογικοφ οργάνου, αντιςτοίχωσ, και να απζχει από οποιαδιποτε ενζργεια. τισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ, θ προϊςταμζνθ αρχι, ι το ςυλλογικό όργανο, αποφαίνεται το ταχφτερο 

δυνατόν. 4. Αίτθςθ εξαίρεςθσ μονομελοφσ οργάνου, ι μζλουσ ςυλλογικοφ οργάνου,  

μποροφν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ. Η αίτθςθ 

υποβάλλεται ςτθν προϊςταμζνθ αρχι ι ςτον προεδρεφοντα του ςυλλογικοφ οργάνου, ι ςτο 
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αποφαςίηον όργανο, κατά περίπτωςθ. Κατά τα λοιπά, εφαρμόηονται και ςτθ περίπτωςθ 

αυτι τα οριηόμενα ςτθν τελευταία περίοδο τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου.  5. Η εξαίρεςθ 

μπορεί να διατάςςεται και αυτεπαγγζλτωσ από τθν προϊςταμζνθ αρχι ι το ςυλλογικό 

όργανο. 6. Σα οριηόμενα ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ δεν εφαρμόηονται ςε περίπτωςθ 

που δθλϊνεται αποχι, ι ηθτείται θ εξαίρεςθ, τόςων μελϊν ςυλλογικοφ οργάνου ϊςτε τα 

απομζνοντα να μθν ςχθματίηουν τθν κατά τθν παρ. 1 του άρκρου 14 απαρτία>>. 

Από τθν ερμθνεία των παραπάνω διατάξεων του άρκρου 7 του Ν2690/1999 (Κϊδικα 

Διοικθτικισ Διαδικαςίασ) ςυνάγεται ότι τα πρόςωπα που αποτελοφν τα διοικθτικά όργανα 

πρζπει να παρζχουν εγγυιςεισ για αμερόλθπτθ κρίςθ, ϊςτε να δθμιουργείται ςτον 

διοικοφμενο θ πεποίκθςθ του αδιαβλιτου τθσ πράξεωσ που εκδίδουν. Ζτςι, θ αρχι τθσ 

αμερολθψίασ αποτελεί γενικι αρχι,  υνταγματικοφ επιπζδου (άρκρου 4 παρ. 1 

υντάγματοσ, τΕ 1117/2000), και γενικι αρχι του διοικθτικοφ δικαίου, θ οποία ζχει ιδθ 

διατυπωκεί ρθτά ςτισ ωσ άνω διατάξεισ. υνεπϊσ, όταν υφίςτανται αποδεδειγμζνα 

ιδιαίτεροι δεςμοί ι ιδιάηουςεσ ςχζςεισ φιλίασ ι ζχκρασ κάποιου μζλουσ προσ το πρόςωπο 

που κρίνεται από το ςυλλογικό όργανο, το μζλοσ αυτό δεν πρζπει να μετζχει ςτο ςυλλογικό 

όργανο, γιατί διαφορετικά δθμιουργείται ακυρότθτα τθσ αποφάςεωσ του ςυλλογικοφ 

οργάνου εξαιτίασ τθσ κακισ ςυνκζςεωσ αυτοφ, χωρίσ να είναι ανάγκθ να αποδειχκεί ότι θ 

απόφαςθ που ελιφκθ υπιρξε πράγματι μερολθπτικι (βλ. τΕ 894/2007, 1447/2006, 

676/2005, 736/2005, 617/2004 κ.α. υνακόλουκα, όπωσ ρθτά προβλζπεται ςτθν παραπάνω 

διάταξθ, ςυντρεχουςϊν των προχποκζςεων που ορίηονται ςτον νόμο, τα παραπάνω 

πρόςωπα πρζπει να αυτοεξαιροφνται, άλλωσ να εξαιροφνται με ςχετικι αίτθςθ εξαιρζςεωσ 

των ενδιαφερομζνων, ι με εξαίρεςθ που διατάςςεται αυτεπαγγζλτωσ από το υλλογικό  

Όργανο. 

Ζλεγχοσ Νομιμότητασ 

Από τον ζλεγχο του ςχετικοφ πρακτικοφ τθσ ζκτακτθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ 

Ειδικισ φνκεςθσ τθσ 3-7-2009 προζκυψε ότι θ κ. ……………….. αιτικθκε τθν εξαίρεςθ 7 

μελϊν τθσ αλλά δεν ελιφκθ απόφαςθ λόγω ζλλειψθσ τθσ προβλεπόμενθσ εκ του νόμου 

απαρτίασ. Ομοίωσ όπωσ προκφπτει από το ςχετικό πρακτικό, κατά τθ ςυνεδρίαςθ του 

οικείου εκλεκτορικοφ ςϊματοσ για τθν κρίςθ τθσ 1-10-2009 παρόντεσ ιταν 4 εςωτερικοί και 

5 εξωτερικοί εκλζκτορεσ (ο ζνασ ειςιλκε με κακυςτζρθςθ). Απουςίαηαν δφο εξωτερικοί 

εκλζκτορεσ και δεν διευκρινίηεται αν προςκλικθκαν νόμιμα τα αναπλθρωματικά μζλθ. 

Τπεβλικθ αίτθςθ εξαίρεςθσ από τθν ωσ άνω αναφερόμενθ για τζςςερα μζλθ ΔΕΠ 

(εςωτερικοφσ εκλζκτορεσ). Οι προβαλλόμενοι λόγοι εξαίρεςθσ των τεςςάρων μελϊν του 

Εκλεκτορικοφ ϊματοσ …………………., …………………, ………………., και …………………. εκ μζρουσ 
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τθσ Κασ …………………..,  ςυνίςτανται ςε : Α) Άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ κατά του ………………… 

από τον Ειςαγγελζα Πρωτοδικϊν Θεςςαλονίκθσ για παράβαςθ κακικοντοσ κατϋ 

εξακολοφκθςθ μετά από μινυςθ τθσ ιδίασ, Β) Καταδίκθ του …………………. από το Μονομελζσ 

Πρωτοδικείο Θεςςαλονίκθσ ςε χρθματικι αποηθμίωςθ για αποκατάςταςθ βλάβθσ τθσ ιδίασ, 

Γ) Κατάκεςθ του κ. ……………… και του κ. …………… ςε δικαςτιριο ωσ μαρτφρων υπεράςπιςθσ 

αντιδίκων τθσ κ. ………….. ςε αςτικζσ δίκεσ, Δ) Άςκθςθ παρζμβαςθσ ενϊπιον του τΕ από 

τουσ κ. …………………., ………………, …………………, κατά αίτθςθσ ακφρωςθσ που υπζβαλε θ ίδια 

για παράλειψθ τθσ εξζλιξισ τθσ ςτθν βακμίδα του Επίκουρου Κακθγθτι, Ε) Διερεφνθςθ 

καταγγελιϊν τθσ κ.  …………………. από το ΕΕΔΔ, βάςει τθσ οποίασ εκδόκθκε θ αρικμ. 

38/Θ/2009 ζκκεςθ του ΕΕΔΔ, ςτθν οποία εμπλζκονται μζλθ ΔΕΠ των οποίων ηθτείται θ 

εξαίρεςθ. Σα ανωτζρω μζλθ αποχϊρθςαν ταυτόχρονα από το εκλεκτορικό ςϊμα. Απζμειναν 

5 μζλθ, με αποτζλεςμα να μθν υπάρξει απαρτία του ςυλλογικοφ οργάνου και να μθν 

εκδοκεί ςχετικι απόφαςθ.  

 Επί των ανωτζρω ςθμειϊνουμε ότι θ αρχικι υποβλθκείςα αίτθςθ εξαίρεςθσ δεν 

ςυηθτικθκε ςτθ Γενικι υνζλευςθ Ειδικισ φνκεςθσ επειδι δεν προβλζπονται από τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία  αναπλθρωματικά μζλθ αυτισ και για το λόγο αυτό  δεν ελιφκθ 

ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου  λόγω μθ επίτευξθσ τθσ απαιτοφμενθσ από το 

νόμο απαρτίασ, ςφμφωνα με το αρκρ.  7 παρ. 6 του ΚΔΔ.  Κατά τθ  ςυνεδρίαςθ του οικείου 

εκλεκτορικοφ ςϊματοσ όμωσ για τθν κρίςθ και προκειμζνου να εξαςφαλίηεται ο μζγιςτοσ 

αρικμόσ των δικαιοφμενων ψιφου εκλεκτόρων, εφαρμόηονται οι ειδικζσ διατάξεισ τθσ 

πανεπιςτθμιακισ νομοκεςίασ ςφμφωνα με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αναπλιρωςθ των 

κωλυόμενων τακτικϊν μελϊν. Ωσ εκ τοφτου, ςε περίπτωςθ ενδεχομζνου κωλφματοσ 

ςυμμετοχισ των τακτικϊν μελϊν, όπωσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ τθσ αίτθςθσ 

εξαίρεςθσ των τεςςάρων μελϊν από το οικείο εκλεκτορικό ςϊμα, επιβάλλεται να 

προςκαλοφνται νομίμωσ και τα αναπλθρωματικά μζλθ όλων των εκλεκτόρων, ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ απαιτοφμενθ απαρτία του ςυλλογικοφ οργάνου και να εξετάηονται οι 

προβαλλόμενοι λόγοι εξαίρεςθσ. Ακόμα όμωσ και αν δεν είχαν προςκλθκεί τα 

αναπλθρωματικά μζλθ με τθν αρχικι πρόςκλθςθ, ι δεν είχαν προςζλκει, κα ζπρεπε να 

διακοπεί θ ςυγκεκριμζνθ ςυνεδρίαςθ του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ λόγω ελλείψεωσ απαρτίασ 

και να ςυγκλθκεί εκ νζου, με πρόςκλθςθ των αναπλθρωματικϊν μελϊν, και να ςυνεδριάςει 

το εκλεκτορικό ςϊμα χωρίσ τθν ςυμμετοχι των μελϊν των οποίων είχε ηθτθκεί θ εξαίρεςθ, 

ϊςτε τα υπόλοιπα μζλθ να αποφαςίςουν επί τθσ αιτιςεωσ εξαιρζςεωσ. Ιδιαίτερα μάλιςτα 

ςε περίπτωςθ όπωσ θ ςυγκεκριμζνθ, όπου αίτθςθ εξαίρεςθσ για τα ίδια μζλθ του 

εκλεκτορικοφ ςϊματοσ είχε υποβλθκεί και ςτθν Γενικι υνζλευςθ Ειδικισ φνκεςθσ που 

όριςε το εκλεκτορικό ςϊμα και δεν κρίκθκε, λόγω ελλείψεωσ απαρτίασ. Η μθ κλιτευςθ των 

αναπλθρωματικϊν μελϊν ι θ ςτθ ςυνζχεια  μθ γνωςτοποίθςθ ςε αυτά τθσ ανάγκθσ 
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παρουςίασ τουσ ςτο εκλεκτορικό ςϊμα, προκειμζνου να επιτευχκεί απαρτία για τθ 

ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ εξαίρεςθσ των τακτικϊν μελϊν και τθ λιψθ ςχετικισ απόφαςθσ δεν 

είναι νομότυπθ.  Άλλωςτε ο κατάλογοσ των αναπλθρωματικϊν μελϊν ζχει ωσ ςκοπό τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςτο εκλεκτορικό ςϊμα όταν τα τακτικά μζλθ αυτοφ, κωλφονται, 

απουςιάηουν ι ελλείπουν, αρκεί να τουσ γνωςτοποιείται το κϊλυμα ι θ απουςία αυτϊν. 

Εξάλλου,  με απόφαςθ του τΕ     (αρικμ. 2663/98) ζχει κρικεί ότι κατά τθν εφαρμογι του 

άρκρου 7 του Ν2690/1999: <<Εάν θ αίτθςθ εξαιρζςεωσ υποβλθκεί κατά τθν κοινι 

ςυνεδρίαςθ του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ και τθσ Γενικισ υνελεφςεωσ του Σμιματοσ, 

αρμόδιο να αποφαςίςει είναι το εκλεκτορικό ςϊμα, όταν θ αίτθςθ αφορά μζλοσ του>>. 

           Η εξζταςθ περαιτζρω λόγων ακυρότθτασ παρζλκει ωσ αλυςιτελισ.  

Κατά τον ζλεγχο νομιμότθτασ του Τφυπουργοφ Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων διαπιςτϊκθκαν οι ωσ άνω τυπικζσ παρατυπίεσ και αναπζμπεται ο ςχετικόσ 

φάκελοσ. Ωσ εκ τοφτου ο Τφυπουργόσ κα προβεί ςε ακφρωςθ τθσ πράξθσ διοριςμοφ του 

…………………….. ςε κζςθ μζλουσ ΔΕΠ τθσ βακμίδασ του Κακθγθτι του Σμιματοσ Λογιςτικισ 

και Χρθματοοικονομικισ με γνωςτικό αντικείμενο «Λογιςτικι».  

 Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
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