
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ : «Έιεγρνο Ννκηκόηεηαο θαθέινπ εμέιημεο ηνπ θ. ……» 

 

            Καηόπηλ θαηαγγειηώλ αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία εμέιημεο ηνπ θ. …… από κόληκε ζέζε 

Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ζε κόληκε ζέζε Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Ρνκπνηηθή θαη 

Βηνκεραληθνί Απηνκαηηζκνί» ηνπ Σκήκαηνο Απηνκαηηζκνύ ηνπ Ιδξύκαηνο ζαο, ζαο γλσξίδνπκε ηα 

θάησζη :  

Α. ύνηομο Ιζηοπικό :  

Καηόπηλ ηνπ από 28/09/2006 ειέγρνπ λνκηκόηεηαο ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο δεκνζηεύζεθε 

ζην ΦΔΚ 354/η. Γ΄/24-10-2006 ε ππ. αξηζκ 3371/07-08-2006 Πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ιδξύκαηόο 

ζαο ζύκθσλα κε ηελ νπνία εμειίρζεθε ν θ. …… ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή.  

Ωζηόζν ζην πιαίζην ηεο εμπγίαλζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ ζηα Ιδξύκαηα ηεο 

ρώξαο θαη θαζώο πεξηήιζαλ εηο γλώζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζνβαξέο θαηαγγειίεο, ειέγρεηαη 

εθ λένπ ν θάθεινο εμέιημεο ηνπ πξναλαθεξόκελνπ κέινπο Δ.Π. ηνπ Ιδξύκαηόο ζαο ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ αλαγθαζηηθνύ λόκνπ 261/1968 «πεξί ρξόλνπ αλαθιήζεσο παξαλόκσλ δηνηθεηηθώλ 

πξάμεσλ» πνπ νξίδνπλ όηη ν εύινγνο ρξόλνο κεηαμύ εθδόζεσο θαη αλαθιήζεσο ηεο πξάμεσο δελ 

είλαη βξαρύηεξνο ηεο πεληαεηίαο.    

Β. Ιζσύοςζερ διαηάξειρ : 

Οη δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ σο πξνο ηα ζεκεία πνπ εληνπίζηεθαλ παξαηππίεο θαηά ηε 

δηαδηθαζία εθινγήο είλαη νη θάησζη :  

Καηά ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 2690/1999 (Κώδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο) «1. Σα δηνηθεηηθά 

όξγαλα, κνλνκειή ή ζπιινγηθά, πξέπεη λα παξέρνπλ εγγπήζεηο ακεξόιεπηεο θξίζεο θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 2. Σα κνλνκειή όξγαλα, θαζώο θαη ηα κέιε ησλ ζπιινγηθώλ 

νξγάλσλ, νθείινπλ λα απέρνπλ από θάζε ελέξγεηα ή δηαδηθαζία πνπ ζπληζηά ζπκκεηνρή ζε ιήςε 

ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗTΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 
ΑΝΧΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Γ/ΝΗ ΑΝΧΣΑΣΗ  ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΣΜΗΜΑ Α΄  ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

Μαρούσι, 19 – 04 - 2011 
Αριθ. Πρωη.:Βαθμ Προηερ. :  
Φ3/47867/Ε5 
 
ΠΡΟ :  Σο Σ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑ 
              Γραθείο κ. Προέδροσ   

 Φατνά Δσβοίας  
              344 00           
 

              
 
 
 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ 

ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ 
----- 

----- 

Σαρ. Γ/λζε: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37   
Σ.Κ. – Πόιε: 151 80   Μαρούζι                 
Ιζηνζειίδα: : http://www.minedu.gov.gr 
Πιεξνθνξίεο:  

Σειέθσλν: 210 344 3116  

 

 

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

http://www.minedu.gov.gr/


 2 

απόθαζεο ή δηαηύπσζε γλώκεο ή πξόηαζεο εθόζνλ : α) ε ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθνύ ζπκθέξνληόο 

ηνπο ζπλδέεηαη κε έθβαζε ηεο ππόζεζεο β) είλαη ζύδπγνη ή ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, 

[…], ή γ) έρνπλ ηδηαίηεξν δεζκό ή ηδηάδνπζα ζρέζε ή ερζξόηεηα κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. 3. Σν 

όξγαλν ή ην κέινο ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, εθόζνλ θξίλεη όηη ζπληξέρεη ζην πξόζσπό ηνπ ιόγνο 

πνπ επηβάιιεη ηελ απνρή ηνπ, νθείιεη λα ην δειώζεη ακέζσο ζηελ πξντζηάκελε αξρή ή ζηνλ 

πξνεδξεύνληα ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, αληηζηνίρσο και να απέσει από οποιαδήποηε 

ενέπγεια.[…]»  

Δμάιινπ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 14 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 1404/1983 όπσο  

ηξνπνπνηήζεθε  θαη ηζρύεη «Μεηά πάξνδν […] ζπγθαιείηαη κεηά από πξόζθιεζε ηνπ 

Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο ην Δθιεθηνξηθό ώκα […]» ελώ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3549/2007 «Δάλ ν Πξντζηάκελνο δελ ζπγθαιεί ην Δθιεθηνξηθό ώκα γηα ηελ 

εθινγή, εμέιημε ή κνληκνπνίεζε κέινπο Δ.Π. Σ.Δ.Ι. […]».  

Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν 1404/1983 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε  θαη ηζρύεη «Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο […] αλαπιεξώλεηαη ζηα θαζήθνληά 

ηνπ από έλαλ ππεύζπλν Οκάδαο Μαζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο, πνπ νξίδεηαη σο αλαπιεξσηήο 

πξντζηάκελνο γηα έλα αθαδεκατθό έηνο από ην πκβνύιην ηνπ Σκήκαηνο.» 

Σέινο, θαηά ηε ζρεηηθή λνκνινγία ηνπ ηΔ (1853/2006, 2144/2006 θ.α.) ε πξόζθιεζε 

πξέπεη λα είλαη λνκόηππε, αθνύ πξέπεη λα πξνθύπηεη ε εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο ζρεηηθήο 

επηζηνιήο όπσο θαη εάλ ην κέινο έιαβε ηειηθώο ηελ επηζηνιή. 

Γ. Έλεγσορ Νομιμόηηηαρ : 

Καηά ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο ηνπ ζπλόινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο ελ ιόγσ εμέιημεο 

πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα :  

- ε κε αξηζκ. πξση. 1012/30-06-2006 πξόζθιεζε ηνπ Δ.. γηα νξηζκό Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο 

πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί ε αίηεζε εμέιημεο ηνπ θ. …… 

- ε κε αξηζκ. πξση. 1029/07-07-2006 δηαβίβαζε ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο ζηα κέιε ηνπ Δ.. θαη 

ζηνλ ππνςήθην πξνο εμέιημε θ. …… 

- νη κε αξηζκ πξση. 1053,1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061/18-07-2006 πξνζθιήζεηο 

πξνο ηα επηά (7) κέιε ηνπ Δ.., ηνλ ππνςήθην θ. …… θαη ηα κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηνο Απηνκαηηζκνύ ηνπ Ιδξύκαηόο ζαο αληίζηνηρα θαη  

- ε κε αξηζκ. πξση. 1143/01-08-2006 δηαβίβαζε ηνπ Πξαθηηθνύ ηνπ Δ.. κε ηελ νπνία θξίζεθε ε 

εμέιημε ηνπ θ. …… κε ην ζρεηηθό θάθειν πξνο ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σ.Δ.Ι. Υαιθίδαο  

απεζηάιεζαλ από ηνλ ίδην ηνλ θ. ……, κε ηελ ηδηόηεηά ηνπ σο Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο 

Απηνκαηηζκνύ ηνπ Ιδξύκαηόο ζαο, θαη όρη από ηνλ λόκηκν Αλαπιεξσηή ηνπ, σο έπξεπε ζύκθσλα 

κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  
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Σν γεγνλόο απηό έξρεηαη ζε αληίζεζε ηόζν κε ην γξάκκα ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο πεξί «απνρήο από νπνηαδήπνηε ελέξγεηα» όζν θαη κε ην πλεύκα ησλ ζρεηηθώλ 

δηαηάμεσλ πεξί ακεξνιεςίαο ησλ Γηνηθεηηθώλ Οξγάλσλ. 

Δθόζνλ ε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηα Αλώηαηα Σερλνινγηθά Ιδξύκαηα πξνβιέπεη ξεηά ηελ 

αλαπιήξσζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο, ε ππνγξαθή ησλ σο άλσ εγγξάθσλ από ηνλ ίδην 

ηνλ θ. …… ζπληζηά παξαηππία θαζόζνλ δελ πξνζηαηεύνληαη ηα απαξαίηεηα ερέγγπα ακεξόιεπηεο 

θξίζεο.  

Καηά ηον έλεγσο νομιμόηηηαρ ηος Τθςποςπγού Παιδείαρ, Για Βίος Μάθηζηρ και 

Θπηζκεςμάηων διαπιζηώθηκε η ωρ άνω παπαηςπία. Ωρ εκ ηούηος ο Τθςποςπγόρ πποβαίνει 

ζε ακύπωζη ηηρ Ππάξηρ Δξέλιξηρ ηος κ. …… από μόνιμη θέζη Αναπληπωηή  Καθηγηηή ζε 

μόνιμη θέζη Καθηγηηή με γνωζηικό ανηικείμενο «Ρομποηική και Βιομησανικοί 

Αςηομαηιζμοί» ηος Σμήμαηορ Αςηομαηιζμού ηος Ιδπύμαηορ ζαρ και αναπέμπει ηο ζσεηικό 

θάκελο για ηιρ δικέρ ζαρ ενέπγειερ.       

                                                                                                       Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
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