
          
 

 
 
 

 
 

 

        Μαροφςι, 11-4-2011 

        Αρ. πρωτ. Βακμ. Προτ. 

        Φ.122.2/64/157337(π.ε.)α/Β2 

 

 

 ΠΡΟ: Σον Πρφτανθ του  

             Εκνικοφ Μετςοβίου  

            Πολυτεχνείου 

ΘΕΜΑ :  Έλεγχος Νομιμότητας φακέλου εκλογής  

               του …………………………. 

 

 

ε ςυνζχεια τθσ αλλθλογραφίασ που αφορά ςτο κζμα τθσ εκλογισ του 

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

του, ςε κζςθ μζλουσ ΔΕΠ τθσ βακμίδασ του Λζκτορα τθσ χολισ Πολιτικϊν Μθχανικϊν 

(Σομζασ Δομοςτατικισ) του Ιδρφματόσ ςασ, με γνωςτικό αντικείμενο «ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΜΕΣΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΤΠΟ ΔΤΝΑΜΙΚΘ ΑΝΑΚΤΚΛΙΗΟΜΕΝΘ ΦΟΡΣΙΘ», ςασ 

γνωρίηουμε τα εξισ:  

 

 

Α. φντομο Ιςτορικό 

ε εφαρμογι του άρκ. 25 παρ. 1 του Ν.3549/2007 για ζλεγχο νομιμότθτασ κατόπιν 

προςφυγισ, ηθτικθκε από το Κδρυμα ο φάκελοσ εκλογισ του διοριςκζντα, προκειμζνου να 

αςκθκεί ο προβλεπόμενοσ από τισ ωσ άνω διατάξεισ ζλεγχοσ νομιμότθτασ. Ο φάκελοσ 

εκλογισ του, περιιλκε ςτο ΤΠ.Π.Δ.Μ.Θ. τθν 10-12-2010 με το αρικ. 35526/24-11-2010 

ζγγραφό ςασ (αρ. πρ. ΤΠ.Π.Δ.Μ.Θ. 157337/Β2/10-12-2010).  

Β. Ιςχφουςεσ Διατάξεισ 

Οι διατάξεισ που ίςχυαν κατά τον κρίςιμο χρόνο ωσ προσ τα ςθμεία που 

εντοπίςτθκαν παρατυπίεσ κατά τθν διαδικαςία εκλογισ είναι οι κάτωκι:  

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ  
ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ   

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 ΣΜΗΜΑ Α’ ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
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χετικά με τον οριςμό τησ ειςηγητικήσ επιτροπήσ, και όπωσ ορίηεται ςτο ιςχφον 

κατά τον κρίςιμο χρόνο κεφ. Εϋ του άρκρου 6 του Ν.2083/92, όπωσ μετονομάςτθκε ςε κεφ. 

Γϋ με τθν περ. α` τθσ παρ.6 του άρκρου 1 του Ν.2188/1994: «Σο εκλεκτορικό ςϊμα, 

προκειμζνου να προβεί ςτον οριςμό τθσ ειςθγθτικισ επιτροπισ ςυγκαλείται, ……. με ευκφνθ 

του προζδρου του τμιματοσ και κεωρείται ότι βρίςκεται ςε απαρτία αν παραςτοφν το 1/3 

των μελϊν του ι κατά τθν επαναλθπτικι ςυνεδρίαςθ οςαδιποτε μζλθ του και αν 

παραςτοφν. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκοφν μζλη ΔΕΠ του τμήματοσ, του ίδιου 

γνωςτικοφ αντικειμζνου, θ τριμελισ ειςθγθτικι επιτροπι ςυγκροτείται από μζλη ΔΕΠ του 

ίδιου γνωςτικοφ αντικειμζνου άλλου τμήματοσ ή ςχολήσ του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ και αν δεν 

υπάρχουν τζτοια μζλθ ΔΕΠ ι δεν επαρκοφν θ τριμελισ ειςθγθτικι επιτροπι ςυγκροτείται 

από μζλθ ΔΕΠ του ςυγγενζςτερου γνωςτικοφ αντικειμζνου του τμήματοσ και ςτθ ςυνζχεια 

άλλου τμήματοσ ή ςχολήσ του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ».  

Με τθν αρ. Β2/2337/26-6-95 εγκφκλιό μασ ορίηεται ότι: «1.το πρακτικό επιλογήσ 

των μελών των ειςηγητικών επιτροπών να αναφζρεται το γνωςτικό αντικείμενο όλων 

των προταθζντων για το ςκοπό αυτό επιςτθμόνων. Σο γνωςτικό αυτό αντικείμενο κα 

πρζπει να προκφπτει από τθν κζςθ τθν οποία κατζχουν οι προτεινόμενοι, όπωσ αυτι 

προκφπτει από το ΦΕΚ διοριςμοφ τουσ και τθν προκιρυξθ τθσ κζςθσ τθν οποία κατζλαβαν… 

το ςχετικό πρακτικό κα πρζπει να αναφζρεται τόςο το γνωςτικό αντικείμενο όςο και το 

ΦΕΚ διοριςμοφ και προκιρυξθσ τθσ κζςθσ τθν οποία οι προτεινόμενοι κατζχουν.  

Επίςθσ, με νεότερθ εγκφκλιό μασ (αρ. πρωτ. Φ.122.1/199/110238/Β2/8-9-2010) που 

αφορά ςε ερμθνεία διατάξεων του αρκ. 34 του Ν.3848/2010 (Εκλογι μελϊν ΔΕΠ): 

«επιςθμαίνεται ότι θ ςυνάφεια του γνωςτικοφ αντικειμζνου κα αποφαςίηεται από το 

αρμόδιο όργανο, όχι μόνο με βάςθ το γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ ςτθν οποία ζχει 

διοριςκεί το μζλοσ ΔΕΠ (εκλζκτορασ ι μζλοσ τθσ τριμελοφσ ειςθγθτικισ), αλλά και με βάςθ 

το ςφνολο του επιςτθμονικοφ – διδακτικοφ – ερευνθτικοφ ζργου του, φςτερα από ειδικά 

αιτιολογθμζνθ κρίςθ του αποφαςίηοντοσ οργάνου.»  

φμφωνα με τθν αρικμ. Φ.122.1/38/17532/Β2/18-2-2005 εγκφκλιο του Τπουργείου 

Παιδείασ προσ όλα τα Πανεπιςτιμια, ςτθν περίπτωςθ που τα μζλθ τθσ τριμελοφσ 

ειςθγθτικισ επιτροπισ δεν είναι του αυτοφ γνωςτικοφ αντικειμζνου θα πρζπει να 

αιτιολογείται εάν υπήρχαν άλλα μζλη ΔΕΠ του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ και γιατί 

αποκλείςτηκαν. το πρακτικό επιλογισ των μελϊν των ειςθγθτικϊν επιτροπϊν να 

αναφζρεται το γνωςτικό αντικείμενο όλων των προταθζντων για το ςκοπό επιςτημόνων. 
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χετικι είναι και θ νομολογία των δικαςτθρίων. Σο υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ, 

αιτιολογεί τθν αρ. 3507/04 απόφαςι του ωσ εξισ: «…. διότι ςτην απόφαςη περί 

ςυγκροτήςεωσ τησ τριμελοφσ Ειςηγητικήσ Επιτροπήσ ουδεμία αιτιολογία περιζχεται για το 

ότι το μζλοσ αυτό τθσ Ειςθγθτικισ Επιτροπισ ανικει ςτο ίδιο με τθν υπό πλιρωςθ κζςθ 

γνωςτικό αντικείμενο ι ότι δεν ανικει μεν ςτο ίδιο γνωςτικό αντικείμενο αλλά ςτο 

ςυγγενζςτερο διότι δεν υπιρχαν ι δεν επαρκοφςαν τα μζλθ ΔΕΠ του αυτοφ ι περιςςότερο 

ςυγγενοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου του ιδίου ι άλλου τμιματοσ ι ςχολισ του ίδιου ι άλλου 

ΑΕΙ,…….». Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν 1010/2004 απόφαςθ του .τ.Ε. « Η απόφαςθ του 

Εκλεκτορικοφ ϊματοσ περί ςυγκρότθςθσ τθσ τριμελοφσ ειςθγθτικισ επιτροπισ από μζλθ 

Δ.Ε.Π. του ίδιου ι ςυγγενζςτερου γνωςτικοφ αντικειμζνου με αυτό τθσ προκθρυχκείςθσ 

κζςθσ δεν υπόκειται κατ’ αρχιν ςε ακυρωτικό ζλεγχο, γιατί περιζχει κρίςθ τεχνικοφ 

χαρακτιρα, ελζγχεται όμωσ είτε θ όλωσ αναιτιολόγθτθ επιλογι μζλουσ τθσ επιτροπισ είτε ο 

παραμεριςμόσ μζλουσ Δ.Ε.Π. που φζρεται ότι κατζχει κζςθ του ίδιου ι ςυγγενζςτερου 

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

ςυγγενοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου». 

Ωσ προσ τθν υποβολή τησ ειςηγητικήσ ζκθεςησ από τθν ειςθγθτικι επιτροπι το 

άρκρο 6 Γϋ του Ν. 2083/92 ορίηει ότι θ ειςθγθτικι επιτροπι μζςα ςε αποκλειςτικι 

προκεςμία… υποβάλλει ςτθ Γ.. του τμιματοσ ειδικά αιτιολογημζνη ζκθεςη που 

περιλαμβάνει: i) αναλυτικι παρουςίαςθ και αξιολόγθςθ του ζργου και τθσ προςωπικότθτασ 

των υποψθφίων και κρίςθ για τθν προςφορά τουσ ςτθν πρόοδο τθσ επιςτιμθσ ii) γνϊμθ για 

το βακμό ανταπόκριςθσ των υποψθφίων ςτα απαιτοφμενα νόμιμα προςόντα, iii) αξιολογικι 

κατάταξθ των υποψθφίων.  

φμφωνα δε με το άρκρο 14 του Ν. 1268/82, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκ. 28 

παρ. 26 του Ν. 2083/92 προχπόκεςθ για εκλογι ςε κζςθ ΔΕΠ είναι θ κατοχι διδακτορικοφ 

διπλϊματοσ. Η διαπίςτωςη τησ ςυνάφειασ τησ διδακτορικήσ διατριβήσ ι του όλου 

ερευνθτικοφ ι επιςτθμονικοφ εν γζνει ζργου των υποψθφίων με το γνωςτικό αντικείμενο 

τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ ΔΕΠ αποτελεί ευθφνη κατ΄ αρχήν μεν τησ τριμελοφσ ειςηγητικήσ 

επιτροπήσ, τελικώσ δε του ίδιου του εκλεκτορικοφ ςώματοσ.  

Γ. Ζλεγχοσ Νομιμότητασ 

Κατά τον ζλεγχο νομιμότθτασ των πρακτικϊν εκλογισ προζκυψαν τα ακόλουκα:  

το αρ. 11/15-1-2010 πρακτικό τθσ ςυνεδρίαςθσ του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ που 

αφοροφςε το ςτάδιο ςυγκρότηςησ τησ ειςηγητικήσ επιτροπήσ, θ Πρόεδροσ αναφζρει: 
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«Εδϊ μπροςτά ζχω τα γνωςτικά αντικείμενα των μελϊν ΔΕΠ όλων των χολϊν όπωσ μασ 

απεςτάλθςαν και μπορεί να τα ςυμβουλευτεί ο κακζνασ. ….. Θα παρακαλοφςα τον κ. 

Ερμόπουλο αν είχε τθν καλοςφνθ να μασ ζλεγε τθν προςωπικι του άποψθ ωσ 

ςυγγενζςτεροσ και ωσ Δ/ντισ του Εργαςτθρίου Μεταλλικϊν Καταςκευϊν.», κατά τον οποίο: 

«…ςυηθτικθκε το κζμα ατφπωσ ςτον προθγοφμενο Σομζα. Ενθμερωκικαμε για τα γνωςτικά 

αντικείμενα των μελϊν ΔΕΠ τθσ χολισ κακϊσ και των άλλων χολϊν. Δεν ζχουμε και 

πολλζσ επιλογζσ λόγω του αντικειμζνου και προτείνω τον κ. Βάγια, τον κ. Ιωαννίδθ και τον 

κ. Μιχάλτςο κατϋ αλφαβθτικι ςειρά, με τθν ζννοια ότι είναι ιςοτίμωσ όλοι εγγφσ ςτουσ 

υποψθφίουσ.».  

τθ ςυνζχεια, ςφμφωνα με το ωσ άνω πρακτικό θ Πρόεδροσ αναφζρει: «…άρα 

προτείνονται ωσ μζλθ τθσ Σριμελοφσ Ειςθγθτικισ Επιτροπισ…. οι κακθγθτζσ κκ…… Σα μζλη 

του Εκλεκτορικοφ ώματοσ εγκρίνουν τη ςυγκρότηςη τθσ τριμελοφσ Ειςθγθτικισ Επιτροπισ 

για τθν εκλογι μζλουσ ΔΕΠ …. αποτελοφμενθ από τουσ κκ: 1. κ. Ι. Βάγιασ, Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

με γνωςτικό αντικείμενο «χεδιαςμόσ ιδθρϊν καταςκευϊν»…2. κ. Γ. Ιωαννίδθσ, Κακθγθτισ 

Ε.Μ.Π. με γνωςτικό αντικείμενο «Μόρφωςθ και ανάλυςθ μεταλλικϊν καταςκευϊν»…. 3. κ. 

Γ. Μιχάλτςοσ, Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. με γνωςτικό αντικείμενο «χεδιαςμόσ Μεταλλικϊν 

Καταςκευϊν»…..  

Από τισ ανωτζρω γενικζσ αναφορζσ δεν τεκμηριώνονται οι ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ 

ειςηγητών που ζγιναν, καθώσ και αν υπήρχαν άλλα μζλη ΔΕΠ του ίδιου ή ςυναφζςτερου 

γνωςτικοφ αντικειμζνου και γιατί αυτά αποκλείςτηκαν. 

Κατόπιν των ανωτζρω παρατυπιών ςτο ςτάδιο τησ ςυγκρότηςησ τησ ειςηγητικήσ 

επιτροπήσ, θ εξζταςθ των επόμενων ςταδίων τθσ διαδικαςίασ εκλογισ κακίςταται 

αλυςιτελισ. Παρόλα αυτά κρίνεται ςκόπιμθ θ επιςιμανςθ προσ τον κ. Πρφτανθ και 

παρατυπίασ που εντοπίςκθκε ςε επόμενα ςτάδια.  

Όςον αφορά ςτθ διδακτορικι διατριβι του ……………………. με το γνωςτικό 

αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ, τόςο από τθν ειςθγθτικι ζκκεςθ που ςυνζταξαν τα 

μζλθ τθσ αντίςτοιχθσ επιτροπισ όςο και από τα πρακτικά ςυνεδρίαςθσ του εκλεκτορικοφ 

ςϊματοσ δεν προκφπτει κατά τρόπο αδιαμφιςβήτητο η ςυνάφεια τησ διδακτορικήσ 

διατριβήσ του ………………… με το γνωςτικό αντικείμενο τησ υπό πλήρωςη θζςησ. 

 Επιπροςκζτωσ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι από το πρακτικό τθσ ζκτακτθσ ςυνεδρίαςθσ 

Γενικισ υνζλευςθσ τθσ χολισ Πολιτικϊν Μθχανικϊν ςτισ 4-7-2006 που αφοροφςε ςτθ 

ςυγκρότθςθ του Εκλεκτορικοφ ϊματοσ δεν προκφπτει εάν ο κακθγθτισ και μζλοσ του 
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εκλεκτορικοφ ςϊματοσ κ. Μιχάλτςοσ ιταν παρϊν ι απϊν ςτθ ςυνεδρίαςθ, δεδομζνου ότι 

το ονοματεπϊνυμό του δεν αναφζρεται οφτε ςτουσ παρόντεσ οφτε ςτουσ απόντεσ, αλλά 

οφτε και ςε εκείνουσ, οι οποίοι ζλαβαν το λόγο κατά τθ ςυνεδρίαςθ. 

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 του ………………………… ςε θζςη 

μζλουσ ΔΕΠ τησ βαθμίδασ του Λζκτορα τησ χολήσ Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικοφ 

Μετςοβίου Πολυτεχνείου και με γνωςτικό αντικείμενο «ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΣΑΛΛΙΚΩΝ 

ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΤΠΟ ΔΤΝΑΜΙΚΘ ΑΝΑΚΤΚΛΙΗΟΜΕΝΘ ΦΟΡΣΙΘ» και αναπζμπεται ο ςχετικόσ 

φάκελοσ.  

 

 

 

 Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
 

  
 

 ΙΩΑΝΝΘ ΠΑΝΑΡΕΣΟ 


