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ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΣΗΗ Ε ΠΡΟΦΤΓΗ  

 

 ε απάντθςθ τθσ από 09-02-2009 προςφυγισ ςασ επί του φακζλου εκλογισ τθσ κ. 

…………………………..ςτθ κζςθ τθσ Επίκουρθσ Κακθγιτριασ ςτθ χολι Θετικϊν Επιςτθμϊν και 

Σεχνολογίασ του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου με γνωςτικό αντικείμενο 

«Μακθματικά Πρότυπα ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ», ενϊπιον του Τπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ 

και Θρθςκευμάτων ςασ γνωρίηουμε τα εξισ:  

φμφωνα με το άρκρ. 14 παρ. 1 του Ν1268/82 όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε από τθν 

παρ. 26 του άρκρ. 28 του Ν2083/92 «Προχπόκεςθ για εκλογι ςε κζςθ Δ.Ε.Π. είναι θ κατοχι 

διδακτορικοφ διπλϊματοσ. Η διαπίςτωςθ τθσ ςυνάφειασ τθσ διδακτορικισ διατριβισ ι του 

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

αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ Δ.Ε.Π. αποτελεί ευκφνθ κατ’ αρχιν τθσ τριμελοφσ 

ειςθγθτικισ επιτροπισ, τελικϊσ του ίδιου του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ». 

φμφωνα επίςθσ με τθν παρ. 3 του άρκ. 14 του Ν 1268/82 «Για εκλογι ι εξζλιξθ ςε 

κζςθ Επίκουρου Κακθγθτι απαιτοφνται : 1)Σουλάχιςτον δφο χρόνια αυτοδφναμθσ 

διδαςκαλίασ μετά τθν απόκτθςθ του διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο 

του Σομζα ι τουλάχιςτον δφο χρόνια εργαςίασ ςε αναγνωριςμζνα ερευνθτικά κζντρα τθσ 

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ  
ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ   

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΗ  
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 ΣΜΗΜΑ Α’ AΝΩΣ. ΔΙΔΑΚΣ. ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 



χϊρασ ι τθσ αλλοδαπισ ι αναγνωριςμζνο επαγγελματικό ζργο ςε ςχετικό επιςτθμονικό 

πεδίο ι ςυνδυαςμόσ των παραπάνω. 2)Πρωτότυπεσ δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά 

περιοδικά είτε αυτοδφναμεσ ι ςε ςυνεργαςία με άλλουσ ερευνθτζσ ι πρωτότυπθ 

επιςτθμονικι μονογραφία πζρα από τθ διδακτορικι διατριβι ι ςυνδυαςμόσ των 

παραπάνω. 

Για τθν εκλογι κα ςυνεκτιμάται κατά πόςο το ςυνολικό ζργο του υποψθφίου 

κεμελιϊνει προοπτικζσ ακαδθμαϊκισ εξζλιξισ του». 

φμφωνα με τθν παρ. 5α του άρκρ. 14 του Ν1268/1982, όπωσ ζχει αντικαταςτακεί 

από το άρκρ. 4 παρ. 3 του Ν2517/97 « Η κρίςθ για εξζλιξθ ι εκλογι μελϊν Δ.Ε.Π. βαςίηεται 

ςτο ςυνολικό διδακτικό ζργο των κρινόμενων, ςτθ ςυνολικι τουσ επιςτθμονικι και 

ερευνθτικι δραςτθριότθτα, με ζμφαςθ ςτθ διεκνι τουσ παρουςία, ικανό μζροσ των οποίων 

πρζπει να ζχει ςυντελεςκεί τα τελευταία πζντε ζτθ από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για 

εξζλιξθ ι εκλογι». 

 

Ζλεγχος νομιμότητας 

  χετικά με τθν πρϊτθ αιτίαςι ςασ, ςασ γνωρίηουμε ότι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για 

εκλογι ςε κζςθ Δ.Ε.Π. είναι θ κατοχι διδακτορικοφ διπλϊματοσ του οποίου το αντικείμενο 

είναι ςυναφζσ με το γνωςτικό αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ ΔΕΠ. Η διαπίςτωςθ τθσ 

ςυνάφειασ αυτισ αποτελεί ευκφνθ αρχικά τθσ τριμελοφσ ειςθγθτικισ επιτροπισ και τελικά 

του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ. (ςχετικι και θ αρ. 340/Ε226/7-2-06 γνωμοδότθςθ του ΝΚ). 

        Από τθ μελζτθ των πρακτικϊν προζκυψε ότι  όςον αφορά ςτθ ςυνάφεια του  

διδακτορικό διπλϊματοσ τθσ κ. ………………….., ςτθν ειςθγθτικι ζκκεςθ υπάρχει περιλθπτικι 

αιτιολόγθςθ τθσ ςυνάφειασ με το γνωςτικό αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ και γίνεται 

μνεία αυτισ από τουσ εκλζκτορεσ κατά τθ διαδικαςία τθσ κρίςθσ. 

Όςον αφορά ςτθν αξιολογικι κατάταξθ των υποψθφίων ςτθν ειςθγθτικι ζκκεςθ, 

διαφαίνεται ότι θ ειςθγθτικι επιτροπι αφοφ μελζτθςε και αξιολόγθςε ιςομερϊσ το ζργο 

των υποψθφίων, προχϊρθςε ςε ςφντομθ ανάλυςθ του ζργου κάκε υποψθφίου, ςε 

περιλθπτικό πίνακα των ςτοιχείων των υποψθφίων και ςτθν τελικι αξιολόγθςι τουσ. 

χετικά με τθν προχπθρεςία και τθν εμπειρία ςτθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, από 

τθ μελζτθ των πρακτικϊν προζκυψε ότι δεν κεωρικθκε αποκλειςτικό ςτοιχείο για τθν κρίςθ 

αλλά ςυνεκτιμικθκε με τθ βαρφτθτα που ζκρινε θ ειςθγθτικι επιτροπι και το εκλεκτορικό 

ςϊμα.  

Υςτερα από τον προβλεπόμενο ζλεγχο νομιμότθτασ και αφοφ ελιφκθ υπόψθ θ 

προςφυγι ςασ, δεν διαπιςτϊκθκε παρατυπία ςτθν εκλογι τθσ κ. ………………….. ςτθ κζςθ τθσ 

Επίκουρθσ Κακθγιτριασ με γνωςτικό αντικείμενο «Μακθματικά Πρότυπα ςτισ Φυςικζσ 



Επιςτιμεσ» ςτθ χολι Θετικϊν Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 

Πανεπιςτθμίου. Κατόπιν τοφτου, ο ζλεγχοσ ολοκλθρϊκθκε με τθν υπογραφι του 

Τφυπουργοφ. 
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