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ΘΕΜΑ : «Αναπομπή   Πρακτικού   του   Εκλεκτορικού   Σώματος   του   Τμήματος   Μαιευτικής της 

Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας»
       

Το Εκλεκτορικό Σώμα του Τμήματος  Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 

του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το οποίο ορίστηκε με το υπ’ αριθμ. 1/13-1-09 πρακτικό του Συμβουλίου του 

Τμήματος Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και συγκροτήθηκε με το υπ’ αριθμ. 4/28-1-09 πρακτικό 

του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στην συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 29-4-

2009 καθώς και στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ’ αριθ. Φε33/10073/12-10-09 αναπομπής από 

τον  Πρόεδρο  του  Τ.Ε.Ι.  Αθήνας,  που  πραγματοποιήθηκε  στις  2-12-2009,  πρότεινε  για 

διορισμό  σε  κενή  οργανική  θέση  Ε.Π.  βαθμίδας  Αναπληρωτή  Καθηγητή  με  γνωστικό 

αντικείμενο  «Γυναικολογική  Νοσηλευτική  Φροντίδα»  του  Τομέα  Μαθημάτων  ειδικότητας 

Μαίας-ευτή του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας την κ. 

……………...  Ο διορισμός της κ. ………………….. έγινε με την Φε.1/592/29-1-10 πράξη του 

Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 803/τ.Γ’/30-8-2010.

Η Υπηρεσία διενεργώντας τον  προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας  κατόπιν  της  από 24-9-2010 

προσφυγής του κ. ……………….. και της από 29-10-2010 προσφυγής …………………, ενώπιον 

της Υπουργού Παιδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ156/τ.Α’), 

σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  10  της  αριθ.  Φ.122.1/171/89650/Β2/13-8-07  (ΦΕΚ 

1466/τ.Β’/2007) Υ.Α., έλαβε υπόψη τις παρακάτω διατάξεις :

1. Το άρθρο 24 του Ν. 3549/07  (ΦΕΚ 69/τ. Α΄/20-03-2007)  με τίτλο «Εισηγητικές επιτροπές και 

εκλεκτορικά σώματα» το οποίο αναφέρει :

α) στην παρ.1. : «Σε κάθε περίπτωση εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης, το εκλεκτορικό σώμα 

απαρτίζεται κατά τα δύο τρίτα από μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος και κατά το ένα τρίτο από 



μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων Α.Ε.Ι.. […] Τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από 

άλλα  Τμήματα  του  ιδίου  ή  άλλων  Α.Ε.Ι.  πρέπει  να  είναι  του  ίδιου  γνωστικού  ή  συναφούς 

αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση. […]» και 

β) στην παρ. 7 : «Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στα Τ.Ε.Ι.»

2.  Το άρθρο 2 της  Υπουργικής  Απόφασης 38913/Β1/07 (ΦΕΚ 608/τ.Β΄/24-04-2007),  το  οποίο 

αναφέρει στην παρ. 1. εδ. α΄ : «Κάθε Εκλεκτορικό Σώμα για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση 

μέλους Ε.Π. συγκροτείται υποχρεωτικά κατά τα δύο τρίτα (2/3) του οικείου Τμήματος και κατά το 

ένα τρίτο (1/3) από μέλη Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων Τ.Ε.Ι., ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που 

κατέχουν θέση του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση ή με τη 

θέση του προς μονιμοποίηση μέλους και ανήκουν στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα από αυτή για την 

οποία γίνεται η κρίση (εξωτερικοί Εκλέκτορες). […] Η κατεχόμενη βαθμίδα των μελών Ε.Π. και το 

γνωστικό τους αντικείμενο πρέπει να προκύπτουν από την πράξη διορισμού που έχει δημοσιευθεί 

στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  και  να  αναφέρονται  στην  απόφαση  του  Συμβουλίου  του 

Τμήματος πλήρως τεκμηριωμένα. Ειδικά για το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο θα πρέπει να 

υπάρχει ειδική αιτιολόγηση για τα μέλη Ε.Π. που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των εξωτερικών 

εκλεκτόρων […]»

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας η Υπηρεσία μας έχει να παρατηρήσει τα εξής:

α)  Από  τον  έλεγχο  του  υπ’  αριθμ.  1/13-1-09  πρακτικού  του  Συμβουλίου  του  Ιδρύματός  σας, 

προκύπτει ότι κατά τον ορισμό των εξωτερικών εκλεκτόρων δεν υπάρχει η ειδική αιτιολόγηση της 

συνάφειας των γνωστικών αντικειμένων τους με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης που απαιτεί ο 

νόμος. Η απουσία αιτιολόγησης παρατηρείται και στον ορισμό των αναπληρωματικών μελών του 

ως άνω Ε.Σ.

β) Ειδικότερα ορίστηκαν μεταξύ άλλων ως μέλη του Ε.Σ. οι:

I. …………………………., Καθηγήτρια του Τμήματος Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων, με γνωστικό 

αντικείμενο «Ανατομική του Ανθρώπου»

ΙΙ.  ………………………., Καθηγητής του Τμήματος  Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων,  με γνωστικό 

αντικείμενο «Νευρολογία-Ψυχιατρική»

ΙΙΙ.  …………………..,  Καθηγητής  του Τμήματος  Προσχολικής  Αγωγής,  με  γνωστικό  αντικείμενο 

«Ψυχολογία με Εξειδίκευση στην Ψυχολογία του Παιδιού με έμφαση στην Προσχολική Ηλικία»

ΙV.  ………………….,  Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια  του  Τμήματος  Επισκεπτών/τριών  Υγείας,  με 

γνωστικό αντικείμενο «Επιδημιολογία-Ογκολογία-Πρόληψη Καρκίνου Μαστού»

V. ……………………., Καθηγητής του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, με γνωστικό αντικείμενο 

«Παιδιατρική» (αναπληρωματικό μέλος)

χωρίς  να αιτιολογείται  η  σχετικότητα  του γνωστικού τους  αντικειμένου,  δεδομένου ότι  από τον 

έλεγχο της βάσης δεδομένων που τηρείται στην Υπηρεσία μας προκύπτει ότι τη δεδομένη χρονική 

στιγμή συγκρότησης του Ε.Σ. υπήρχε ικανός αριθμός μελών Ε.Π. στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας με σχετικό ή 

συναφές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
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Κατόπιν των ανωτέρω, η  νομιμότητα της συγκρότησης του ως άνω Εκλεκτορικού Σώματος τελεί 

υπό ακυρωτικό έλεγχο. Όμως, η μη νόμιμη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος ως συλλογικού 

οργάνου, καθώς και η έλλειψη σαφούς αιτιολόγησής αποτελεί παράβαση ουσιώδους τύπου και 

συνεπάγεται ακυρότητα των διοικητικών πράξεων του οργάνου αυτού (σχετ.: η 13/2005 απόφαση 

του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και η 154/1999 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής).

Για  τους  παραπάνω  λόγους  και  επειδή  ο  περαιτέρω  έλεγχος  των  δικαιολογητικών  του 

προτεινόμενου υποψηφίου κρίνεται ως αλυσιτελής,  αναπέμπεται ο φάκελος υποψηφιότητας για 

νέα νόμιμη κρίση από το σημείο που παρουσιάζονται ελλείψεις νομιμότητας.

                                                                                                   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ 
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