
                  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

                Μαρούσι, 15‐3‐2011 

                Αρ. πρωτ. Βαθμ. Προτ. 

                Φ.122.2/48/153551π.ε.(α)/Β2 

 

  ΠΡΟΣ : Τον Πρύτανη του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

ΘΕΜΑ :  Έλεγχος νομιμότητας φακέλου εκλογής της 

………….. 

  

   

Σε  συνέχεια  της  αλληλογραφίας  που  αφορά  στο  θέμα  της  εκλογής  της ………….    και  του 

εγγράφου  σας  με  το  οποίο  μας  διαβιβάσατε  τον  φάκελο  εκλογής  του,  σε  θέση  μέλους  ΔΕΠ  της 

βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του Πανεπιστημίου σας, με 

γνωστικό αντικείμενο «Σλαβική – Παλαιοσλαβική Γλώσσα και Γραμματεία», σας γνωρίζουμε τα εξής:  

Α. Σύντομο Ιστορικό 

Σε εφαρμογή του άρθ. 25 παρ. 1  του Ν.3549/2007  και  κατόπιν προσφυγής που ασκήθηκε 

από  τον  …………..,  ζητήθηκε  από  το  Ίδρυμα  ο  φάκελος  εκλογής  της  …………….,  προκειμένου  να 

ασκηθεί ο προβλεπόμενος από τις ως άνω διατάξεις έλεγχος νομιμότητας.  Ο φάκελος εκλογής της, 

περιήλθε στο ΥΠ.Π.Δ.Μ.Θ.  στις 27‐9‐2010  με  το αριθμ. 1011002230/23‐9‐2010    έγγραφό σας  (αρ. 

πρ.  ΥΠ.Π.Δ.Μ.Θ.  119427/Β2/27‐9‐2010).  Κατόπιν  δε  του  αρ.  πρ.  Φ.122.2/207/131052/Β2/19‐

10‐2010  εγγράφου  μας  με  το  οποίο  ζητήθηκαν  πλήρη  και  επικυρωμένα  πρακτικά  της 

διαδικασίας  εκλογής  και  άλλα  στοιχεία  του  φακέλου,  απεστάλη  από  την  Πρυτανεία  ο 

πλήρης φάκελος εκλογής της ……………….. στις 3‐12‐2010 με το αρ. πρ. 1011009100 έγγραφο 

του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών (αρ. πρ. ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. 153551/Β2/3‐12‐2010 και 

επί αυτών πραγματοποιήθηκε ο παρών έλεγχος νομιμότητας του Υφυπουργού. 

Β. Ισχύουσες Διατάξεις 

Οι διατάξεις που ισχύουν ως προς τα σημεία που εντοπίστηκαν παρατυπίες κατά την 

διαδικασία εκλογής είναι οι κάτωθι :  

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΤΜΗΜΑ Α’ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

‐‐‐‐‐
Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 ‐ Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Ν. Ιντζόγλου 
Τηλέφωνο: 2103443243 
FAX: 2103442314 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
‐‐‐‐‐ 



Ως γνωστόν στο άρθ. 24 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 καθορίζεται ο τρόπος συγκρότησης 

των εκλεκτορικών σωμάτων.  

Κατά  την  εξουσιοδότηση  της ως  άνω  διάταξης  εκδόθηκε  η  αριθμ. 38913/Β1/24‐4‐

2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 608Β΄/24‐4‐2007). Ειδικότερα το άρθ 1 παρ. 1δ, της ως άνω 

Απόφασης, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την αριθμ. 138390/Β1/36‐12‐2007 όμοια (ΦΕΚ 

2360Β΄/12‐12‐2007)  προβλέπει  ότι  :  <<Εάν  τα  μέλη  ΔΕΠ  μη  αυτοδύναμου  Τμήματος  που 

έχουν  δικαίωμα  ψήφου  είναι  λιγότερα  από  έντεκα  (11),  εφαρμόζονται  οι  οικείες  κατά 

περίπτωση  διατάξεις  από  τις  οποίες  διέπεται  η  ίδρυσή  τους  για  τη  συμπλήρωση  του 

εκλεκτορικού σώματος από μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων μέχρι τον απαιτούμενο αριθμό των 

έντεκα  εκλεκτόρων,  από  τους  οποίους  τουλάχιστον  τρεις  (3)  πρέπει  να  είναι  εξωτερικοί 

εκλέκτορες (…)>>. 

Εξάλλου σύμφωνα με το ΠΔ 136/31‐7‐2007 (ΦΕΚ 173Α΄/31‐7‐07,  Ιδρυτικό Διάταγμα 

του  Τμήματος)  <<Η  εκλογή  γίνεται  από  ενδεκαμελές  εκλεκτορικό  σώμα.  Στο  εκλεκτορικό 

σώμα  συμμετέχουν  τα  μέλη  ΔΕΠ  που  τυχόν  υπηρετούν  στο  τμήμα  και  έχουν  δικαίωμα 

ψήφου.  Αν  τα  μέλη  ΔΕΠ  είναι  λιγότερα  από  ένδεκα  (11)  το  εκλεκτορικό  σώμα 

συμπληρώνεται  με  απόφαση  της  Συγκλήτου  ύστερα  από  κλήρωση  από  διπλάσιο 

τουλάχιστον αριθμό μελών ΔΕΠ,  από  κατάλογο  τον  οποίο  εισηγείται  η προσωρινή  γενική 

συνέλευση του Τμήματος. Τα μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από τη Σύγκλητο πρέπει να κατέχουν 

θέση  ΔΕΠ  του  ίδιου  γνωστικού  αντικειμένου  σε  ομοειδή  ή  συγγενή  τμήματα  του  ίδιου  ή 

άλλων  Πανεπιστημίων  και  να  ανήκουν  στη  βαθμίδα  του  Καθηγητή  ή  του  Αναπληρωτή 

Καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου (…)>>.  

Με  το  αρθ.  24  παρ.  3α  του  Ν.3549/2007  που  αφορά  στον  ορισμό  της  τριμελούς 

εισηγητικής  επιτροπής  ορίζεται  ότι  <<ένα  τουλάχιστον  από  τα  μέλη  της  τριμελούς 

εισηγητικής επιτροπής απαιτείται να προέρχεται από Τμήμα άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής (…)>>.  

Επίσης όπως ορίζεται στο αρθ. 14 παρ. 1  του Ν.1268/1982 όπως αντικαταστάθηκε 

από το αρθ. 28 παρ. 26  του Ν.2083/1992 <<Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση ΔΕΠ είναι η 

κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Η διαπίστωση της συνάφειας της διδακτορικής διατριβής 

ή  του  όλου  ερευνητικού  ή  επιστημονικού  έργου  των  υποψηφίων  με  το  γνωστικό 

αντικείμενο  της  υπό  πλήρωση  θέσης  ΔΕΠ  αποτελεί  ευθύνη  καταρχήν  μεν  της  τριμελούς 

εισηγητικής επιτροπής, τελικώς δε του ίδιου του εκλεκτορικού σώματος>>.   



Γ. Έλεγχος Νομιμότητας 

Κατά τον έλεγχο νομιμότητας των πρακτικών εκλογής προέκυψαν τα ακόλουθα:  

Κατά  την  18η  συνεδρίαση  της  προσωρινής  Γενικής  Συνέλευσης  της  21‐11‐2008  με 

θέμα  την  κατάρτιση  εισήγησης  καταλόγου  προτεινόμενων  εκλεκτόρων  προτείνονται  22 

μέλη  ΔΕΠ  διαφόρων  γνωστικών  αντικειμένων.  Όπως  αναφέρεται  στο  πρακτικό  <<Από 

έρευνα  που  πραγματοποιήθηκε,  προέκυψε  ότι  δεν  υπηρετούν  μέλη  ΔΕΠ  με  το  ίδιο 

γνωστικό  αντικείμενο  σε  άλλα  Τμήματα  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  ούτε  σε  τμήματα 

άλλων  ΑΕΙ  της  Χώρας.  (…)  Τα  εκλεκτορικά  σώματα  απαρτίζονται  από  τα  παρακάτω  μέλη 

ΔΕΠ  τα  οποία  είναι  συγγενούς  γνωστικού  αντικειμένου  με  το  γνωστικό  αντικείμενο  της 

θέσης  αυτής>>  καθώς  και  ότι  <<τα  μέλη  ΔΕΠ  του  Εκλεκτορικού  Σώματος 

συμπεριλαμβανομένων και  των μελών  του Εκλεκτορικού Σώματος που είναι  και μέλη  της 

Προσωρινής  Γενικής  Συνέλευσης,  υπηρετούν  γνωστικά  αντικείμενα  Γλώσσας  και 

Γραμματείας συγγενών φιλολογιών>>.   

Τα  προτεινόμενα  με  αυτόν  τον  τρόπο  ονόματα  τίθενται  σε  κλήρωση  από  τη 

Σύγκλητο  σε  συνεδρίαση  της  14‐1‐2009  (αρ.  πρ.  6341/2320/22‐1‐2009  διαβιβαστικό 

έγγραφο  της  Συγκλήτου  και  αρ.  πρ.  12429/3045/3‐3‐2009  σχετική  διόρθωση)  και 

προκύπτουν  τα  τακτικά  και  τα  αναπληρωματικά  μέλη  του  εκλεκτορικού  σώματος.  Η 

ανωτέρω εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών, 

βάσει  της  οποίας  πραγματοποιήθηκε  η  κλήρωση  στη  Σύγκλητο  δεν  φέρει  ουδεμία 

αιτιολόγηση ως προς τη συνάφεια των προτεινόμενων γνωστικών αντικειμένων. Οι γενικές 

αναφορές  σε  συγγενέστερα  γνωστικά  αντικείμενα  που  καταγράφονται  στα  πρακτικά  δε 

συνιστούν  την  απαιτούμενη  ειδική  αιτιολόγηση.  Επίσης  δεν  τεκμηριώνεται  επαρκώς  η 

συνάφεια  είτε  γενικώς  των  γνωστικών  αντικειμένων,  είτε  κατά  γνωστικό  αντικείμενο  του 

κάθε προτεινόμενου.  

Συνεπώς η συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος πάσχει σύμφωνα με τα ανωτέρω.   

Όσον  αφορά  στο  στάδιο  ορισμού  της  τριμελούς  εισηγητικής  επιτροπής,  και  όπως 

διαπιστώνεται από το σχετικό πρακτικό (5‐3‐2009) απεστάλη από μέλος του εκλεκτορικού 

σώματος ………………….. γραπτή ένσταση <<προκειμένου να υπάρξει στην τριμελή εισηγητική 

επιτροπή ειδικός επί  του θέματος και  να αναζητηθεί σε ελληνικό ή  ξένο ΑΕΙ>>. Η σχετική 

πρόταση  συμμετοχής  <<ειδικού  καθ΄  όλα    επί  του  θέματος  Καθηγητή  ΄΄Σλαβικών 

Σπουδών΄΄>>  Πανεπιστημίου  της  αλλοδαπής,  δεν  έγινε  δεκτή  με  το  αιτιολογικό  ότι 

<<Επειδή για την επιλογή των εισηγητών σε συναφή γνωστικά αντικείμενα ουδέποτε μέχρι 



σήμερα προτιμήθηκε καθηγητής ξένου Πανεπιστημίου και επειδή όλα τα παρόντα μέλη του 

Εκλεκτορικού Σώματος συμφώνησαν με την άποψη αυτή, η ………………… δέχτηκε να γίνει η 

επιλογή εισηγητή από ελληνικό ΑΕΙ>>. Η ως άνω αναφορά στην ΄΄μέχρι σήμερα΄΄ στάση του 

τμήματος  δεν  αποτελεί  σε  καμία  περίπτωση  αιτιολόγηση  της  απόρριψης  του 

προτεινόμενου  εισηγητή,  ιδίως  ενόψει  του  γράμματος  και  του  πνεύματος  της 

πανεπιστημιακής  νομοθεσίας  που  δίνει  την  δυνατότητα  συμμετοχής  εισηγητών  και 

εκλεκτόρων από την αλλοδαπή (αρ. 24 παρ. 3α του Ν.3549/2007).   

Επιπλέον, τόσο στο εισηγητικό σημείωμα της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής όσο 

και από  τα πρακτικά  της συνεδρίασης κρίσης  (πρακτικό 10‐7‐2009),  δεν προκύπτει  ειδική 

και  εμπεριστατωμένη  αιτιολόγηση  της  συνάφειας  της  διδακτορικής  διατριβής  της 

εκλεγείσας, με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.  

Κατά τον έλεγχο νομιμότητας του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων  διαπιστώθηκαν  οι  ως  άνω  τυπικές  παρατυπίες.  Ως  εκ  τούτου  ο 

Υφυπουργός  θα  προβεί  σε  ακύρωση  της  πράξης  διορισμού  της …………………….  σε  θέση 

μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου σας   με γνωστικό αντικείμενο <<Σλαβική – 

Παλαιοσλαβική  Γλώσσα και  Γραμματεία>>  και αναπέμπεται ο σχετικός φάκελος για  τις 

δικές σας ενέργειες.  

 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
   
   
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ 


