
          
 

 

 
 

 
 

 

 

        Μαροφςι, 15-3-2011 

        Αρ. πρωτ. Βακμ. Προτ. 

        Φ.122.Κ/7/30689/Β2 

 

 ΠΡΟ : Σον Πρφτανθ του Εκνικοφ 

Μετςόβιου Πολυτεχνείου 

 

 

ΘΕΜΑ : Διερεύνηση αναφοράς  κ…… 

 

  

 

τισ 20-1-2009 περιιλκε ςτθν Τπθρεςία μασ, επιςτολι του Αναπλθρωτι Κακθγθτι 

τθσ χολισ Χθμικϊν Μθχανικϊν του Ιδρφματόσ ςασ, κ. ……, που αφοροφςε ςε κακυςτζρθςθ 

τθσ διαδικαςίασ εκλογισ του ςε βακμίδα Κακθγθτι. Με το αρικμ. 

Φ.122.1/30/21451/Β2/24-2-2009 ζγγραφο μασ προσ τον Πρφτανθ του ΕΜΠ ηθτικθκε θ 

διερεφνθςθ του ηθτιματοσ, θ ενθμζρωςθ του κ. ……… κακϊσ και να λθφκεί υπόψθ το 

υπόμνθμα του εν λόγω μζλουσ ΔΕΠ κατά τον ζλεγχο νομιμότθτασ του Πρφτανθ. Με το 

αρικμ. 10723/9-4-2009 ζγγραφο του τ. Πρφτανθ του ΕΜΠ προσ τον τ. Ειδικό Γραμματζα 

Ανωτάτθσ Εκπαίδευςθσ διαβιβάςτθκε θ απάντθςθ του Προζδρου τθσ χολισ με τα ςχετικά 

ςυνθμμζνα. φμφωνα με αυτό, θ κωλυςιεργία τθσ κρίςθσ οφείλεται ςε νομικοφσ λόγουσ και 

προβλιματα τα οποία ανζκυψαν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ. Με το αρ. πρ. 

14187/20-5-2009 ςυμπλθρωματικό του ζγγραφο, ο τ. Πρφτανθσ κοινοποίθςε εκ νζου τθν 

απάντθςθ του Προζδρου τθσ χολισ κακϊσ και νεότερεσ επιςτολζσ του κ. ……. για τα ίδια 

κζματα.  

Με νεότερθ επιςτολι του προσ τον Τφυπουργό Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων, ο κ. ……. καταγγζλλει ότι θ διαδικαςία εξζλιξισ του ςε κζςθ μζλουσ ΔΕΠ τθσ 

βακμίδασ του Κακθγθτι δεν ζχει ολοκλθρωκεί ακόμα.  

Επιςθμαίνεται ότι ςτθν Πανεπιςτθμιακι νομοκεςία τίκενται ςυγκεκριμζνεσ 

προκεςμίεσ ολοκλιρωςθσ των διαδικαςιϊν εκλογισ μελϊν ΔΕΠ, θ τιρθςθ των οποίων 

αποτελεί ευκφνθ του Προζδρου του Σμιματοσ. Κατά το πνεφμα δε, τθσ ωσ άνω νομοκεςίασ, 

οι διαδικαςίεσ πρζπει να ολοκλθρϊνονται ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ εφλογου χρονικοφ 

διαςτιματοσ. Επιςθμαίνεται ςυμπλθρωματικά ότι ο Πρφτανθσ του Ιδρφματοσ, κατά το άρκ. 

3 παρ. 1 του Ν.2083/1992 <<υγκαλεί και προεδρεφει, χωρίσ δικαίωμα ψιφου, 

οποιουδιποτε ςυλλογικοφ οργάνου, όταν αυτό παραλείπει παρανόμωσ να λάβει 

αποφάςεισ>>.  

 

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ  
ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ   

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 ΣΜΗΜΑ Α’ ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 



Κατόπιν των ανωτζρω παρακαλοφμε όπωσ διερευνιςετε άμεςα τα καταγγελλόμενα 

και να προβείτε ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ϊςτε α) να ολοκλθρωκεί, κατά τα οριηόμενα 

ςτθν ςχετικι νομοκεςία, θ διαδικαςία πλιρωςθσ τθσ εν λόγω κζςθσ και β) να απαντθκοφν 

οι (κατά τθν καταγγελία) αναπάντθτεσ αναφορζσ του κ. ……... Σζλοσ παρακαλοφμε να 

ενθμερϊςετε τόςο τον ενδιαφερόμενο όςο και τθν Τπθρεςία μασ για τισ ενζργειζσ ςασ.  

 

 

 

 

 

 Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
  
  
 ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΡΕΣΟ 


