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        Μαροφςι, 29-3-2011 

        Αρ. πρωτ. Βακμ. Προτ. 

        Φ.122.2/58/146732π.ε./Β2 

 

 ΠΡΟ : Σον Πρφτανθ του Εκνικοφ  

και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν, Κακ. κ. Θ. Πελεγρίνθ 

 

 

 

ΘΕΜΑ :  Έλεγχος Νομιμότητας φακέλου εκλογής 

της ………………………… 

 

  

 

 

ε ςυνζχεια τθσ αλλθλογραφίασ που αφορά ςτο κζμα τθσ εκλογισ τθσ  

κ…………………… και του εγγράφου ςασ με το οποίο μασ διαβιβάςατε τον φάκελο εκλογισ τθσ, 

ςε κζςθ μζλουσ ΔΕΠ τθσ βακμίδασ του Επίκουρου Κακθγθτι με κθτεία τθσ Ιατρικισ χολισ 

του Πανεπιςτθμίου ςασ, με γνωςτικό αντικείμενο <<Αιματολογία>>, ςασ γνωρίηουμε τα 

εξισ:  

 

Α. φντομο Ιςτορικό 

ε εφαρμογι του άρκ. 25 παρ. 1 του Ν.3549/2007 και κατόπιν προςφυγισ που 

αςκικθκε ενϊπιον του Τφυπουργοφ Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων από 

τον κ. ……………….., ηθτικθκε από το Κδρυμα ο φάκελοσ εκλογισ τθσ διοριςκείςασ, 

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

Ο φάκελοσ εκλογισ τθσ, περιιλκε ςτο ΤΠ.Π.Δ.Μ.Θ. ςτισ 1-10-2010 με το αρικμ. 

1011002738/28-9-2010 ζγγραφό ςασ (αρ. πρ. ΤΠ.Π.Δ.Μ.Θ. 122990/Β2/1-10-2010). Κατόπιν 

δε του αρ. πρ. Φ.122.2/206/131053/Β2/19-10-2010 εγγράφου μασ με το οποίο ηθτικθκαν 
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πλιρθ και επικυρωμζνα πρακτικά τθσ διαδικαςίασ εκλογισ και άλλα ςτοιχεία του φακζλου, 

απεςτάλθ από τθν Πρυτανεία ο πλιρθσ φάκελοσ εκλογισ τθσ Κασ ………………….ςτισ 19-11-

2010 με το αρ. πρ. 1011008045 ζγγραφο του Πρφτανθ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (αρ. πρ. 

ΤΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. 146732/Β2/19-11-2010) και επί αυτϊν πραγματοποιικθκε ο παρϊν ζλεγχοσ 

νομιμότθτασ του Τφυπουργοφ. 

 

Β. Ιςχφουςεσ Διατάξεισ 

Οι διατάξεισ που ιςχφουν ωσ προσ τα ςθμεία που εντοπίςτθκαν παρατυπίεσ κατά τθν 

διαδικαςία εκλογισ είναι οι κάτωκι :  

Κατά το αρκ. 24 παρ. 1 του Ν.3549/2007 <<1. ε κάκε περίπτωςθ εκλογισ, εξζλιξθσ ι 

μονιμοποίθςθσ, το εκλεκτορικό ςϊμα απαρτίηεται κατά τα δφο τρίτα από μζλθ ΔΕΠ του 

οικείου Σμιματοσ και κατά το ζνα τρίτο από μζλθ ΔΕΠ άλλων Σμθμάτων του ίδιου ι άλλων 

ΑΕΙ. Σο ςφνολο των μελϊν του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ δε μπορεί να είναι μικρότερο από 

ζντεκα και δε μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα. το εκλεκτορικό ςϊμα μετζχουν μζλθ ΔΕΠ 

τθσ βακμίδασ για τθν οποία γίνεται θ κρίςθ και των ανϊτερων από αυτι. Σα μζλη ΔΕΠ που 

προζρχονται από άλλα Σμήματα του ίδιου ή άλλων ΑΕΙ πρζπει να είναι του ίδιου 

γνωςτικοφ ή ςυναφοφσ αντικειμζνου με την υπό πλήρωςη θζςη. Εάν υπάρχουν 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα μζλη ΔΕΠ με το ίδιο ή ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο, 

ο οριςμόσ τουσ γίνεται με κλιρωςθ μεταξφ μελϊν ΔΕΠ άλλων Σμθμάτων του ίδιου ι άλλων 

ΑΕΙ που πλθροφν τισ ανωτζρω προχποκζςεισ και ανζρχονται ςε αρικμό τουλάχιςτον ίςο με 

το διπλάςιο των κζςεων των εξωτερικϊν εκλεκτόρων. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Εκνικισ 

Παιδείασ και Θρθςκευμάτων κακορίηονται ο τρόποσ οριςμοφ, οι βακμίδεσ και θ τυχόν 

αποηθμίωςθ των μελϊν ΔΕΠ άλλων Σμθμάτων του ίδιου ι άλλου ΑΕΙ και κάκε άλλθ 

αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ>>.  

Επίςθσ όπωσ ορίηεται ςτθν ιςχφουςα κατά τον κρίςιμο χρόνο διάταξθ του αρκ. 24 

παρ. 3δ του Ν.3549/2007 <<Η παράγραφοσ 3 του κεφαλαίου Δϋ του άρκ. 6 του ν.2083/1992 

αντικακίςταται ωσ εξισ : ϋϋ3. Αν τα μζλθ ΔΕΠ που ζχουν δικαίωμα ψιφου είναι 

περιςςότερα από τριάντα, το ςϊμα των εκλεκτόρων απαρτίηεται από τριάντα μζλθ, από τα 

οποία τα δζκα ανικουν, εφόςον υπάρχουν ςτον αντίςτοιχο τομζα. Προθγοφνται τα μζλθ 

που ανικουν ςτο ίδιο γνωςτικό αντικείμενο και ζπονται τα υπόλοιπα μζλθ του τομζα. Αν ςε 

οποιοδιποτε ςτάδιο ο αρικμόσ των δικαιοφμενων ψιφου υπερβαίνει τουσ δζκα, τότε 
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διενεργείται κλιρωςθ μεταξφ τουσ με ευκφνθ του διευκυντι του τομζα. Σα υπόλοιπα μζλθ 

ΔΕΠ και μζχρι να ςυμπλθρωκεί ο αρικμόσ είκοςι, ορίηονται, ανάλογα με τθ βακμίδα τθσ 

υπό πλιρωςθ κζςθσ, διαδοχικά από τθ βακμίδα του Κακθγθτι ςε ποςοςτό 50% του 

ελλείποντοσ, ςτθ ςυνζχεια από τθ βακμίδα του αναπλθρωτι κακθγθτι ςε ποςοςτό 30% του 

ελλείποντοσ και τζλοσ από τθ βακμίδα του επίκουρου κακθγθτι ςε ποςοςτό 20%. (…)ϋϋ>>.  

Κατά το άρκ. 1 παρ. 1α τθσ αρικμ. 38913/Β1/23-4-2007 Τπουργικισ Απόφαςθσ 

<<Κάκε εκλεκτορικό ςϊμα για τθν εκλογι, εξζλιξθ ι μονιμοποίθςθ μζλουσ ΔΕΠ 

ςυγκροτείται υποχρεωτικά κατά τα δφο τρίτα από μζλθ ΔΕΠ του οικείου Σμιματοσ και κατά 

το ζνα τρίτο από μζλθ ΔΕΠ άλλων Σμθμάτων του ίδιου ι άλλων Πανεπιςτθμίων που 

κατζχουν κζςθ του ίδιου ι ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου με τθν υπό πλιρωςθ κζςθ ι 

με τθ κζςθ του προσ μονιμοποίθςθ μζλουσ και ανικουν ςτθν ίδια ι ανϊτερθ βακμίδα από 

αυτι για τθν οποία γίνεται θ κρίςθ (εξωτερικοί εκλζκτορεσ). Σο εκλεκτορικό ςϊμα 

ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ του Σμιματοσ και το ςφνολο των μελϊν 

του δε μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα μζλθ, από τα οποία ςε κάκε περίπτωςθ οι 

εξωτερικοί εκλζκτορεσ δε μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεισ και περιςςότεροι από δζκα, 

ανάλογα με τον ςυνολικό αρικμό των μελϊν του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ. (…) Η κατεχόμενθ 

βακμίδα των μελϊν ΔΕΠ και το γνωςτικό τουσ αντικείμενο πρζπει να προκφπτουν από τθν 

πράξθ διοριςμοφ που ζχει δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και να 

αναφζρονται ςτθν απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ τεκμθριωμζνα. Ειδικά για το ίδιο ι 

ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο κα πρζπει να υπάρχει ειδικι αιτιολόγθςθ για τα μζλθ ΔΕΠ 

που περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο των εξωτερικϊν εκλεκτόρων ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν επόμενθ παράγραφο του άρκρου αυτοφ.>>.  

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>>.  

 υμπλθρωματικά αναφζρουμε τισ διατάξεισ περί οριςμοφ ειςθγθτικισ επιτροπισ 

(αρκ. 6 κεφ. Γϋ του Ν.2083/1992 και αρκ. 24 παρ. 3α του Ν.3549/2007), τθ ςχετικι με τον 

οριςμό αυτό νομολογία του τΕ (βλ. Απόφ. τΕ 1010/2004, 2373/2005) ςφμφωνα με τθν 
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οποία θ απόφαςθ του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ περί ςυγκροτιςεωσ τθσ τριμελοφσ 

ειςθγθτικισ επιτροπισ από μζλθ ΔΕΠ του ίδιου γνωςτικοφ αντικειμζνου με εκείνο τθσ 

προκθρυχκείςασ κζςθσ δεν υπόκειται καταρχιν ςε ακυρωτικό ζλεγχο διότι περιζχει κρίςθ 

τεχνικοφ χαρακτιρα, ελζγχεται όμωσ είτε θ όλωσ αναιτιολόγθτθ επιλογι μζλουσ τθσ 

επιτροπισ, είτε ο παραμεριςμόσ μζλουσ ΔΕΠ που φζρεται ότι κατζχει κζςθ του ίδιου ι 

ςυγγενζςτερου γνωςτικοφ αντικειμζνου και θ αντικατάςταςι του με άλλο που κατζχει κζςθ 

λιγότερο ςυγγενοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου.   

 

Γ. Ζλεγχοσ Νομιμότητασ 

Κατά τον ζλεγχο νομιμότθτασ των πρακτικϊν εκλογισ προζκυψαν τα ακόλουκα:  

Σο πρακτικό τθσ Γενικισ υνζλευςθσ Ειδικισ φνκεςθσ τθσ 26-6-2009 με κζμα τθν 

ςυγκρότθςθ εκλεκτορικϊν ςωμάτων περιλαμβάνει μόνο ςυνοπτικό κατάλογο των 

οριςκζντων μελϊν (τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν) του Εκλεκτορικοφ ϊματοσ, των 

βακμίδων τουσ και των γνωςτικϊν τουσ αντικειμζνων, χωρίσ καμία ειδικι αιτιολόγθςθ ωσ 

προσ τθν ςυνάφεια των γνωςτικϊν αντικειμζνων με αυτό τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ. Δεν 

καταγράφεται δε ςτο ςχετικό πρακτικό, ουδεμία ςυηιτθςθ από τθν οποία να τεκμθριϊνεται 

θ απαιτοφμενθ αιτιολόγθςθ τθσ ςυνάφειασ όλων των προτακζντων για τον ςκοπό αυτό 

μελϊν ΔΕΠ. Ωσ εκ τοφτου θ ςυγκρότθςθ του οικείου εκλεκτορικοφ ςϊματοσ που προζκυψε 

από τθ διενεργθκείςα κλιρωςθ βάςει του ωσ άνω καταλόγου, δεν είναι ςφννομθ.  

χετικά με το ςτάδιο οριςμοφ τθσ τριμελοφσ ειςθγθτικισ επιτροπισ, ςτο πρακτικό 

τθσ 13-7-2009 τθσ ςυνεδρίαςθσ του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ για οριςμό τθσ ειςθγθτικισ 

επιτροπισ ορίηονται ωσ μζλθ τθσ τα κάτωκι μζλθ ΔΕΠ : ………………, Κακθγθτισ του ΕΚΠΑ με 

γνωςτικό αντικείμενο <<Θεραπευτικι>>, …………………, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ του ΕΚΠΑ 

με γνωςτικό αντικείμενο <<Πακολογία – Αιματολογία>> και …………….., Κακθγθτισ του 

Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων με γνωςτικό αντικείμενο <<Πακολογία – Αιματολογία>>. το ίδιο 

πρακτικό υπάρχει μόνο θ εξισ γενικι αναφορά του Κακθγθτι …………………. : <<Ζχουμε και οι 

τρεισ (προτεινόμενοι ειςθγθτζσ) το ίδιο γνωςτικό αντικείμενο με τθν υπό κρίςθ κζςθ>>. Από 

τθν αναφορά αυτι δε πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ πανεπιςτθμιακισ νομοκεςίασ και 

τθσ ςχετικισ νομολογίασ ςχετικά με τθν αιτιολόγθςθ τθσ ςυνάφειασ του γνωςτικοφ 

αντικειμζνου των επιλεχκζντων μελϊν τθσ ειςθγθτικισ επιτροπισ οφτε και ςχετικά με τθν 

αιτιολόγθςθ του αποκλειςμοφ μελϊν ΔΕΠ που φζρονται να κατζχουν ίδιο ι ςυναφζςτερο 

γνωςτικό αντικείμενο με τθν υπό πλιρωςθ κζςθ.   
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Κατά τον ζλεγχο νομιμότητασ του Τφυπουργοφ Παιδείασ, Δια Βίου Μάθηςησ και 

Θρηςκευμάτων διαπιςτώθηκαν οι ωσ άνω τυπικζσ παρατυπίεσ. Ωσ εκ τοφτου ο 

Τφυπουργόσ θα προβεί ςε ακφρωςη τησ πράξησ διοριςμοφ τησ κ…………….. ςε θζςη 

μζλουσ ΔΕΠ τησ βαθμίδασ του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία τησ Ιατρικήσ χολήσ με 

γνωςτικό αντικείμενο <<Αιματολογία>> και αναπζμπεται ο ςχετικόσ φάκελοσ για τισ δικζσ 

ςασ ενζργειεσ.  

 

 

 Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
  
  
 ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΡΕΣΟ 


