
          
 

 

 
 

 
 

 

 

        Μαροφςι, 11-4-2011 

        Αρ. πρωτ. Βακμ. Προτ. 

        Φ.122.2/62/118030(π.ε.)α/Β2 

 

 ΠΡΟ : Σον Πρφτανθ του  

             Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 

ΘΕΜΑ :  Έλεγχος Νομιμότητας φακέλου εκλογής 

του ……………….. 

               κ. Σρ. Αλμπάνθ  

  

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 του Σμιματοσ Πλαςτικϊν Σεχνϊν και Επιςτθμϊν τθσ 

Σζχνθσ του Πανεπιςτθμίου ςασ, με γνωςτικό αντικείμενο «ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΟΝ 

ΤΛΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΣΕΧΝΗ», 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. ςτισ 22-9-2010 με το αρικμ. 376/15-9-2010 

ζγγραφό ςασ (αρ. πρ. ΤΠ.Π.Δ.Μ.Θ. 118030/Β2/22-9-2010).  

Β. Ιςχφουςεσ Διατάξεισ 

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

διαδικαςία εκλογισ είναι οι κάτωκι :  

Κατά το άρκ. 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 δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
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από ζντεκα και δεν 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 μζλθ ΔΕΠ 

που προζρχονται από άλλα Σμιματα του ίδιου ι άλλων ΑΕΙ πρζπει να είναι του ίδιου 

γνωςτικοφ ι ςυναφοφσ αντικειμζνου με τθν υπό πλιρωςθ κζςθ. Εάν υπάρχουν 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα μζλθ ΔΕΠ με το ίδιο ι 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».  

φμφωνα με 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)». 

Κατά το άρκ. 1 παρ. 1δ τθσ ωσ άνω Τπουργικισ Απόφαςθσ, όπωσ τροποποιικθκε 

από τθν αρικμ. 138390/ Β1/12-12-2007 (ΦΕΚ Βϋ/2360) Τπουργικι Απόφαςθ «Εάν τα μζλθ 

ΔΕΠ μθ αυτοδφναμου τμιματοσ που ζχουν δικαίωμα ψιφου είναι λιγότερα από ζνδεκα 

(11), εφαρμόηονται οι οικείεσ διατάξεισ από τισ οποίεσ διζπεται θ ίδρυςι τουσ για τθν 

ςυμπλιρωςθ του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ από μζλθ ΔΕΠ άλλων τμθμάτων μζχρι τον 

απαιτοφμενο ςυνολικό ελάχιςτο αρικμό των ζνδεκα (11) εκλεκτόρων, από τουσ οποίουσ 

τουλάχιςτον τρεισ (3) πρζπει να είναι εξωτερικοί εκλζκτορεσ. ε περίπτωςθ που τα 

δικαιοφμενα ψιφου μζλθ του Σμιματοσ είναι περιςςότερα από οκτϊ (8), προθγοφνται τα 

μζλθ που ανικουν ςτο ίδιο ι ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο και ζπονται τα υπόλοιπα. Σα 

υπόλοιπα μζλθ και μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ των 2/3 των μελϊν του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ 

ορίηονται με κλιρωςθ που διενεργείται μεταξφ τουσ με ευκφνθ του Προζδρου ενϊπιον τθσ 

Προςωρινισ Γενικισ υνζλευςθσ του Σμιματοσ».     

Σο άρκρο 5 το Π.Δ. 85/2000 (ΦΕΚΑϋ-72) (που αφορά ςτθν ίδρυςθ του Σμιματοσ 

Επιςτθμϊν Σζχνθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, το οποίο ςτθ ςυνζχεια μετονομάςτθκε ςε 

Σμιμα Πλαςτικϊν Σεχνϊν και Επιςτθμϊν τθσ Σζχνθσ) ορίηει: «ςε κάκε εκλεκτορικό ςϊμα 
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ςυμμετζχουν τα μζλθ ΔΕΠ που τυχόν υπθρετοφν ςτο τμιμα και ζχουν δικαίωμα ψιφου. Αν 

τα μζλθ ΔΕΠ είναι λιγότερα από ζνδεκα (11) το εκλεκτορικό ςϊμα ςυμπλθρϊνεται με 

απόφαςθ τθσ υγκλιτου φςτερα από κλιρωςθ από διπλάςιο τουλάχιςτο αρικμό μελϊν ΔΕΠ 

που ορίηει θ ίδια, από κατάλογο τον οποίο ειςθγείται θ προςωρινι γενικι ςυνζλευςθ, θ 

οποία ταυτόχρονα αναφζρει και όςα άλλα μζλθ ΔΕΠ μποροφν κατά τθν κρίςθ τθσ να 

περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο. Σα οριηόμενα από τθ φγκλθτο μζλθ πρζπει να κατζχουν 

κζςθ μζλουσ ΔΕΠ του ίδιου γνωςτικοφ αντικειμζνου ςε ομοειδι ι ςυγγενι τμιματα του 

ίδιου ι άλλων ΑΕΙ και να ανικουν ςτισ βακμίδεσ του κακθγθτι και του αναπλθρωτι 

κακθγθτι. Εάν δεν υπάρχουν ι δεν επαρκοφν τζτοια μζλθ, ορίηονται μζλθ ΔΕΠ τθσ 

βακμίδασ του κακθγθτι και του αναπλθρωτι κακθγθτι του ςυγγενζςτερου γνωςτικοφ 

αντικειμζνου».   

Όπωσ προκφπτει από το Π.Δ. 85/2000 για τθ διαδικαςία αναπλιρωςθσ των 

εκλεκτόρων εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ πανεπιςτθμιακισ νομοκεςίασ. 

φμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκ. 1 τθσ αρικμ. 38913/Β1 (ΦΕΚ 608/24-4-2007) Τπουργικισ 

Απόφαςθσ «Εάν ο αρικμόσ των εξωτερικϊν εκλεκτόρων είναι μεγαλφτεροσ του αρικμοφ των 

κζςεων που απαιτείται για τθ ςυγκρότθςθ του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ, ο οριςμόσ τουσ 

γίνεται με κλιρωςθ από κατάλογο μελϊν υποψθφίων εκλεκτόρων που καταρτίηει θ Γενικι 

υνζλευςθ του οικείου Σμιματοσ και περιλαμβάνει αρικμό τουλάχιςτον ίςο με το διπλάςιο 

των κζςεων των απαιτουμζνων εξωτερικϊν εκλεκτόρων είτε προζρχονται από το ίδιο είτε 

από άλλο Πανεπιςτιμιο. Οι εξωτερικοί εκλζκτορεσ που περιλαμβάνονται ςτο ςχετικό 

κατάλογο και δεν κλθρϊνονται ωσ μζλθ του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ, παραμζνουν ςτον 

κατάλογο, με τθ ςειρά αναγραφισ τουσ ςε αυτόν, ωσ αναπλθρωματικά μζλθ των 

εξωτερικϊν εκλεκτόρων και τουσ αναπλθρϊνουν κατά τθν ίδια ςειρά προτεραιότθτασ ςε 

περίπτωςθ που ζνασ ι οριςμζνοι από τουσ εξωτερικοφσ εκλζκτορεσ παραιτθκοφν, 

εκλείψουν  ι βρεκοφν ςε νόμιμθ άδεια. Με τθν αναπλιρωςθ δεν επιτρζπεται να 

μεταβάλλεται θ αναλογία τθσ ςφνκεςθσ των μελϊν του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ, όπωσ 

προζκυψε από τθ διαδικαςία ςυγκρότθςισ του.  

χετικά με τον οριςμό τθσ ειςθγθτικισ επιτροπισ, το Π.Δ. 85/2000 ορίηει ότι: «για 

κάκε προκθρυςςόμενθ κζςθ ΔΕΠ ορίηεται με απόφαςθ του ςϊματοσ των εκλεκτόρων 

τριμελισ ειςθγθτικι επιτροπι, θ οποία καταρτίηει και υποβάλλει ςτθν προςωρινι γενικι 

ςυνζλευςθ ειδικά αιτιολογθμζνθ ζκκεςθ». Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 6 Γϋ του 

Ν.2083/92, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 6α  του άρκ. 1 του Ν. 2188/94, θ τριμελισ 

επιτροπι ςυγκροτείται από μζλθ ΔΕΠ του ίδιου γνωςτικοφ αντικειμζνου άλλου τμιματοσ 



 4 

ι ςχολισ του ίδιου ι άλλου ΑΕΙ και αν δεν υπάρχουν τζτοια μζλθ ΔΕΠ ι δεν επαρκοφν ι 

τριμελισ ειςθγθτικι επιτροπι ςυγκροτείται από μζλθ ΔΕΠ του ςυγγενζςτερου γνωςτικοφ 

αντικειμζνου του τμιματοσ και ςτθ ςυνζχεια άλλου τμιματοσ ι ςχολισ του ίδιου ι άλλου 

ΑΕΙ. υμπλθρωματικά αναφζρουμε τθν αρικμ. 2229/05 απόφαςθ του Γϋ Σμιματοσ του τΕ,  

κατά τθν οποία μζλθ τριμελϊν ειςθγθτικϊν επιτροπϊν μποροφν να ορίηονται μζλθ ΔΕΠ, τα 

οποία ανικουν ςτθν ίδια ι ανϊτερθ βακμίδα από αυτι για τθν οποία γίνεται θ κρίςθ και 

δεν κεωρείται απαραίτθτο να ανικουν μόνο ςτθ βακμίδα του Κακθγθτι ι Αναπλθρωτι.  

χετικι είναι και θ αρικμ. Φ.122.1/38/17532/Β2/18-2-2005 εγκφκλιόσ μασ προσ όλα 

τα Πανεπιςτιμια, ςφμφωνα με τθν οποία ςτθν περίπτωςθ που τα μζλθ τθσ τριμελοφσ 

ειςθγθτικισ επιτροπισ δεν είναι του αυτοφ γνωςτικοφ αντικειμζνου κα πρζπει να 

αιτιολογείται εάν υπιρχαν άλλα μζλθ ΔΕΠ του ίδιου ι άλλου ΑΕΙ και γιατί 

αποκλείςτθκαν. το πρακτικό επιλογισ των μελϊν των ειςθγθτικϊν επιτροπϊν να 

αναφζρεται το γνωςτικό αντικείμενο όλων των προτακζντων για το ςκοπό επιςτθμόνων. 

Γ. Ζλεγχοσ Νομιμότθτασ 

Κατά τον ζλεγχο νομιμότθτασ των πρακτικϊν εκλογισ προζκυψαν τα ακόλουκα:  

Από τισ 4481/23-11-2007 και 9003/19-1-2009 Πρυτανικζσ Πράξεισ που αφοροφν ςτθ 

ςυγκρότθςθ και αναςυγκρότθςθ του Εκλεκτορικοφ ϊματοσ αντίςτοιχα για τθν πλιρωςθ 

κζςθσ μζλουσ ΔΕΠ ςτθ βακμίδα του Λζκτορα προκφπτει ότι το Εκλεκτορικό ϊμα ιταν 

ενδεκαμελζσ, τα οκτϊ (8) μζλθ του οποίου είναι εςωτερικοί εκλζκτορεσ και τα υπόλοιπα 

τρία (3) εξωτερικοί εκλζκτορεσ.  

φμφωνα με τα πρακτικά τθσ αρικμ. 113/15-5-2009 Κοινισ υνεδρίασ του Ε.. και 

τθσ προςωρινισ Γ.. για τθν εκλογι Λζκτορα του Σμιματοσ Πλαςτικϊν Σεχνϊν και 

Επιςτθμϊν τθσ Σζχνθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, ο κ. Γ. τυλιαράσ, Λζκτορασ του 

Σμιματοσ Πλαςτικϊν Σεχνϊν και Επιςτθμϊν τθσ Σζχνθσ και εςωτερικόσ εκλζκτορασ του ωσ 

άνω Εκλεκτορικοφ ϊματοσ παραιτικθκε (αρικμ. πρωτ. 530/5-1-2009) λόγω ανάλθψθσ 

κακθκόντων ςτο Σμιμα Διαχείριςθσ Πολιτιςμικοφ Περιβάλλοντοσ και Νζων Σεχνολογιϊν και 

αναπλθρϊκθκε από τθν κ. Ελζνθ Παπαγαρουφάλθ, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια του 

Σμιματοσ Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ του Παντείου Πανεπιςτθμίου που ιταν πρϊτο 

αναπλθρωματικό (εξωτερικό) μζλοσ (αρικμ. 9003/19-1-2009 Πρυτανικι Πράξθ), 

ςθμειϊνοντασ ότι ςφμφωνα με τθν αρικμ. 38913/Β1 απόφαςθ (ΦΕΚ 608/24-4-2007): «… ε 

περίπτωςθ που ανακφψει ανάγκθ αναπλιρωςθσ, θ κοινοποίθςθ γίνεται αμζςωσ ςτο πρϊτο 
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κατά ςειρά μθ κωλυόμενο αναπλθρωματικό μζλοσ μζςα από τον κατάλογο των εξωτερικϊν 

εκλεκτόρων, κακϊσ και ςτον Πρόεδρο του Σμιματοσ και ςτον Πρφτανθ ι Πρόεδρο 

Διοικοφςασ Επιτροπισ του Ιδρφματοσ ςτο οποίο ανικει…». Η αναπλιρωςθ όμωσ αυτι είχε 

ωσ ςυνζπεια τθ μεταβολι τθσ αναλογίασ τθσ ςφνκεςθσ, από 8:3 ςε 7:4, γεγονόσ που 

αντίκειται ςτο πνεφμα του νομοκζτθ, όπωσ προκφπτει από το ςυνδυαςμό των διατάξεων 

του άρκ. 24 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και του αρκ. 1 παρ. 1α και 2 (τελευταίο εδάφιο) τθσ 

αρικ. 38913/Β1/23-4-2007 Τ.Α.  

υνεπϊσ θ ςυγκρότθςθ του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ πάςχει ςφμφωνα με τα ανωτζρω.  

Κατόπιν των ανωτζρω παρατυπιϊν ςτο ςτάδιο τθσ αναςυγκρότθςθσ του 

εκλεκτορικοφ ςϊματοσ, θ εξζταςθ των επόμενων ςταδίων τθσ διαδικαςίασ εκλογισ 

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

και παρατυπίασ που εντοπίςκθκαν ςε επόμενα ςτάδια.    

το ςτάδιο αναςυγκρότθςθσ τθσ ειςθγθτικισ επιτροπισ ςθμειϊνονται τα 

ακόλουκα: Κατά το πρακτικό τθσ 4-3-2008, περί αναςυγκρότθςθσ τθσ ειςθγθτικισ 

επιτροπισ, θ αναγκαιότθτα τθσ οποίασ προζκυψε λόγω παραίτθςθσ των δφο εκ των τριϊν 

μελϊν, υποβάλλεται ςχετικι πρόταςθ από τθν κα Μπάδα ωσ εξισ: «Ο κατάλογοσ των 

Λαογράφων που κα μποροφςαν να πλαιςιϊςουν τθν ειςθγθτικι επιτροπι, γίνεται 

μικρότεροσ ειδικότερα μετά τισ γραπτζσ παραιτιςεισ ι προφορικζσ αρνιςεισ ςυμμετοχισ 

τουσ. Τπάρχουν ωςτόςο κάποια περικϊρια.», προτείνοντασ ςτθ ςυνζχεια δφο μζλθ ΔΕΠ εκ 

των οποίων μόνο το ζνα ζχει ωσ γνωςτικό αντικείμενο τθ Λαογραφία, ενϊ το γνωςτικό 

αντικείμενο του άλλου είναι Ανκρωπολογία τθσ Σζχνθσ, που χαρακτθρίηεται ωσ ςυγγενικό, 

ςυναφζσ με το γνωςτικό αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ, προςκζτοντασ: «Αποτελεί 

πλζον κοινι πρακτικι να ςυμμετζχουν ςε Ειςθγθτικζσ Επιτροπζσ και ςε εκλεκτορικά 

ςϊματα ςυνάδελφοι που υπθρετοφν το αντικείμενο τθσ Ανκρωπολογίασ. Ενδεικτικά και 

μόνο υπενκυμίηεται ότι ςτισ κρίςεισ του κ. Δερμεντηόπουλου ςυμμετείχαν ωσ εκλζκτορεσ 

και Λαογράφοι λόγω τθσ ςυνάφειασ και τθσ ςυγγζνειασ των αντικειμζνων Λαογραφίασ και 

Ανκρωπολογίασ (κοινωνικισ, πολιτιςμικισ κλπ).»      

 Από τισ ανωτζρω γενικζσ αναφορζσ δεν τεκμθριϊνονται οι ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ 

ειςθγθτϊν που ζγιναν, κακϊσ και αν υπιρχαν άλλα μζλθ ΔΕΠ του ίδιου ι ςυναφζςτερου 

γνωςτικοφ αντικειμζνου και γιατί αυτά αποκλείςτθκαν. 
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Κατά τον ζλεγχο νομιμότθτασ του Τφυπουργοφ Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων διαπιςτϊκθκαν οι ωσ άνω τυπικζσ παρατυπίεσ. Ωσ εκ τοφτου ο 

Τφυπουργόσ κα προβεί ςε ακφρωςθ τθσ πράξθσ διοριςμοφ του ………………….. ςε κζςθ 

μζλουσ ΔΕΠ τθσ βακμίδασ του Λζκτορα του Σμιματοσ Πλαςτικϊν Σεχνϊν & Επιςτθμϊν τθσ 

Σζχνθσ και  με γνωςτικό αντικείμενο «Λαογραφία με ζμφαςθ ςτον Τλικό Πολιτιςμό και 

τθν Σζχνθ» και αναπζμπεται ο ςχετικόσ φάκελοσ.  

 

 

 Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
 
 

  
 ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΡΕΣΟ 
  


