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ΠΡΟ: Σνλ Πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ θ. Πειεγξίλε

ΘΕΜΑ : Έλεγχος Νομιμότητας φακέλου εκλογής του κ. ...

ύληνκν ηζηνξηθό

ε εθαξκνγή ηνπ άξζ.25 παξ.1 ηνπ Ν.3549/2007 (ΦΔΚ Α΄-69) θαη
θαηφπηλ πξνζθπγήο πνπ αζθήζεθε απφ ηνλ θ. ..., ζπλππνςήθην ηνπ θ. ... γηα ηελ
πιήξσζε κηαο ζέζεο ηεο βαζκίδαο ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηεο Ηαηξηθήο
ρνιήο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Πεξηγξαθηθή Αλαηνκηθή», δεηήζεθε απφ ην
Ίδξπκα ν θάθεινο εθινγήο ηνπ σο άλσ εθιεγέληα, πξνθεηκέλνπ λα αζθεζεί ν
πξνβιεπφκελνο απφ ηηο σο άλσ δηαηάμεηο έιεγρνο λνκηκφηεηαο. Ο θάθεινο
εθινγήο ηνπ πεξηήιζε ζην ΤΠ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. ζηηο 1-10-2010 κε ην αξηζκ.
1011002526/27-9-2010 έγγξαθν ζαο (αξ.πξ. ΤΠ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. 122938/Β2/1-102010). Λφγσ ειιηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ, δεηήζεθε απφ ηνλ Πξχηαλε λα
απνζηείιεη πιήξε θαη επηθπξσκέλα πξαθηηθά ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο, ηνπο
ηίηινπο ζπνπδψλ ηνπ εθιεγέληνο θαζψο θαη φια ηα εθ ηνπ λφκνπ απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά δηνξηζκνχ ηνπ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θάθειφ ηνπ (αξ.πξ.

Φ.122.2/202/126900/Β2/11-10-2010 έγγξαθν ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα Αλσηάηεο
Δθπαίδεπζεο). Σν Παλεπηζηήκην απέζηεηιε ηα αλσηέξσ κε ην αξ. πξ.
1011008061/18-11-2010 έγγξαθφ ηνπ (αξ.πξ. ΤΠ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. 146736/β2/19-112010).

Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο
Οη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ σο πξνο ηα ζεκεία πνπ επηθαιείηαη ν
πξνζθεχγσλ ζπλππνςήθηνο θ. ..., είλαη νη θάησζη: Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
1 ηνπ Ν. 2517/97 (ΦΔΚ Α΄-160) («εθινγή κειψλ Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ
Πξνζσπηθνχ») φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 25 παξ.3 Ν.3549/2007
(ΦΔΚ Α΄-69), ε εθινγή κέινπο Γ.Δ.Π. γίλεηαη κε πξνθήξπμε ηεο αληίζηνηρεο
ζέζεο θαη κε αλνηθηή δηαδηθαζία. Ζ πξνθήξπμε αθνξά είηε πιήξσζε λέσλ
ζέζεσλ Γ.Δ.Π. «ζην πιαίζην ηνπ ηεηξαεηνχο αθαδεκατθνχ - αλαπηπμηαθνχ
πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζπλαθζεηζψλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκθσληψλ», ζχκθσλα
κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο είηε πιήξσζε ζέζεσλ χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ κέινπο
Γ.Δ.Π. γηα εμέιημε.
χκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζ. 14 ηνπ Ν 1268/82 (ΦΔΚ Α΄- 87) «Γηα
εθινγή ή εμέιημε ζε ζέζε Δπίθνπξνπ Καζεγεηή απαηηνχληαη : 1)Σνπιάρηζηνλ
δχν ρξφληα απηνδχλακεο δηδαζθαιίαο κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ δηδαθηνξηθνχ
δηπιψκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Σνκέα ή ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα
εξγαζίαο ζε αλαγλσξηζκέλα εξεπλεηηθά θέληξα ηεο ρψξαο ή ηεο αιινδαπήο ή
αλαγλσξηζκέλν επαγγεικαηηθφ έξγν ζε ζρεηηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν ή
ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ. 2) Πξσηφηππεο δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά είηε απηνδχλακεο ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο εξεπλεηέο ή πξσηφηππε
επηζηεκνληθή κνλνγξαθία πέξα απφ ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ή ζπλδπαζκφο ησλ
παξαπάλσ. Γηα ηελ εθινγή ζα ζπλεθηηκάηαη θαηά πφζν ην ζπλνιηθφ έξγν ηνπ
ππνςεθίνπ ζεκειηψλεη πξννπηηθέο αθαδεκατθήο εμέιημήο ηνπ». Δπίζεο θαηά ην
αξζ. 14 παξ.5α ηνπ ίδηνπ Νφκνπ, φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ην άξζξν 4 παξ.
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3 ηνπ Ν. 2517/97 θαη ηζρχεη « ε θξίζε γηα εμέιημε ή εθινγή κειψλ ΓΔΠ
βαζίδεηαη ζην ζπλνιηθφ δηδαθηηθφ έξγν ησλ θξηλνκέλσλ, ζηε ζπλνιηθή ηνπο
επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε έκθαζε ζηε δηεζλή ηνπο
παξνπζία, ηθαλφ κέξνο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα έρεη ζπληειεζζεί ηα ηειεπηαία
πέληε έηε απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα εμέιημε ή εθινγή».
Καηά ην αξζ. 24 παξ. 1 ηνπ Ν.3549/2007 «1. ε θάζε πεξίπησζε
εθινγήο, εμέιημεο ή κνληκνπνίεζεο, ην εθιεθηνξηθφ ζψκα απαξηίδεηαη θαηά ηα
δχν ηξίηα απφ κέιε ΓΔΠ ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο θαη θαηά ην έλα ηξίην απφ κέιε
ΓΔΠ άιισλ Σκεκάησλ ηνπ ίδηνπ ή άιισλ ΑΔΗ. Σν ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ
εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο δε κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ έληεθα θαη δε κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα. ην εθιεθηνξηθφ ζψκα κεηέρνπλ κέιε ΓΔΠ ηεο βαζκίδαο
γηα ηελ νπνία γίλεηαη ε θξίζε θαη ησλ αλψηεξσλ απφ απηή. Σα κέιε ΓΔΠ πνπ
πξνέξρνληαη από άιια Σκήκαηα ηνπ ίδηνπ ή άιισλ ΑΔΙ πξέπεη λα είλαη ηνπ
ίδηνπ γλσζηηθνύ ή ζπλαθνύο αληηθεηκέλνπ κε ηελ ππό πιήξσζε ζέζε. Δάλ
ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από ηα απαηηνύκελα κέιε ΓΔΠ κε ην ίδην ή ζπλαθέο
γλσζηηθό αληηθείκελν, ν νξηζκφο ηνπο γίλεηαη κε θιήξσζε κεηαμχ κειψλ ΓΔΠ
άιισλ Σκεκάησλ ηνπ ίδηνπ ή άιισλ ΑΔΗ πνπ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ
πξνυπνζέζεηο θαη αλέξρνληαη ζε αξηζκφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην δηπιάζην ησλ
ζέζεσλ ησλ εμσηεξηθψλ εθιεθηφξσλ, ελψ κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 3δ
ηνπ Ν. 3549/2007 αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 3 ηνπ θεθαιαίνπ Γ΄ ηνπ αξ. 6
ηνπ λ.2083/1992 σο εμήο: «3.Aλ ηα κέιε ΓΔΠ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ είλαη
πεξηζζφηεξα απφ ηξηάληα (30), ην ζψκα ησλ εθιεθηφξσλ απαξηίδεηαη απφ
ηξηάληα (30) κέιε, απφ ηα νπνία ηα δέθα (10) αλήθνπλ, εθφζνλ ππάξρνπλ, ζηνλ
αληίζηνηρν ηνκέα. Πξνεγνχληαη ηα κέιε πνπ αλήθνπλ ζην ίδην γλσζηηθφ
αληηθείκελν θαη έπνληαη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ ηνκέα. Αλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην
ν αξηζκφο ησλ δηθαηνπκέλσλ ςήθνπ ππεξβαίλεη ηνπο δέθα (10), ηφηε δηελεξγείηαη
θιήξσζε κεηαμχ ηνπο κε ηελ επζχλε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ηνκέα. Σα ππφινηπα κέιε
Γ.Δ.Π. θαη κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο είθνζη (20) νξίδνληαη, αλάινγα κε ηε
βαζκίδα ηεο ππφ πιήξσζε ζέζεο, δηαδνρηθά απφ ηε βαζκίδα ηνπ θαζεγεηή ζε
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πνζνζηφ 50% ηνπ ειιείπνληνο, ζηε ζπλέρεηα απφ ηε βαζκίδα ηνπ αλαπιεξσηή
θαζεγεηή ζε πνζνζηφ 30% ηνπ ειιείπνληνο θαη ηέινο απφ ηε βαζκίδα ηνπ
επίθνπξνπ θαζεγεηή ζε πνζνζηφ 20%. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαιχπηνληαη ηα
αλσηέξσ πνζνζηά απφ ηα ππάξρνληα κέιε Γ.Δ.Π. κηαο βαζκίδαο, ην ππφινηπν
κεηαθέξεηαη ζηελ επφκελε βαζκίδα. Αλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ν αξηζκφο ησλ
ππαξρφλησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ εθείλσλ πνπ δηθαηνχληαη λα
κεηάζρνπλ ζην εθιεθηνξηθφ ζψκα, δηελεξγείηαη θιήξσζε κε επζχλε ηνπ
πξνέδξνπ ηνπ ηκήκαηνο».
Καηά ην άξζ. 1 παξ. 1α ηεο αξηζκ. 38913/Β1/23-4-2007 (ΦΔΚΒ΄-608/244-2007) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Κάζε εθιεθηνξηθφ ζψκα γηα ηελ εθινγή,
εμέιημε ή κνληκνπνίεζε κέινπο ΓΔΠ ζπγθξνηείηαη ππνρξεσηηθά θαηά ηα δχν
ηξίηα απφ κέιε ΓΔΠ ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο θαη θαηά ην έλα ηξίην απφ κέιε ΓΔΠ
άιισλ Σκεκάησλ ηνπ ίδηνπ ή άιισλ Παλεπηζηεκίσλ πνπ θαηέρνπλ ζέζε ηνπ
ίδηνπ ή ζπλαθνύο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ κε ηελ ππό πιήξσζε ζέζε ή κε ηε
ζέζε ηνπ πξνο κνληκνπνίεζε κέινπο θαη αλήθνπλ ζηελ ίδηα ή αλψηεξε βαζκίδα
απφ απηή γηα ηελ νπνία γίλεηαη ε θξίζε (εμσηεξηθνί εθιέθηνξεο). Σν εθιεθηνξηθφ
ζψκα ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ην
ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα κέιε, απφ ηα νπνία ζε
θάζε πεξίπησζε νη εμσηεξηθνί εθιέθηνξεο δε κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξνη απφ ηξεηο
θαη πεξηζζφηεξνη απφ δέθα, αλάινγα κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ
εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο. (…). Η θαηερόκελε βαζκίδα ησλ κειώλ ΓΔΠ θαη ην
γλσζηηθό ηνπο αληηθείκελν πξέπεη λα πξνθύπηνπλ από ηελ πξάμε δηνξηζκνύ
πνπ έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη λα αλαθέξνληαη
ζηελ απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεθκεξησκέλα. Δηδηθά γηα ην ίδην ή
ζπλαθέο γλσζηηθό αληηθείκελν ζα πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθή αηηηνιόγεζε γηα
ηα κέιε ΓΔΠ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ εμσηεξηθώλ
εθιεθηόξσλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ επόκελε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ
απηνύ.».
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ρεηηθή είλαη θαη ε αξηζκ. Φ.122.1/38/17532/Β2/18-2-2005 εγθχθιηφο
καο πξνο φια ηα Παλεπηζηήκηα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «από ην ζρεηηθό
πξαθηηθό ζπγθξόηεζεο ηνπ νηθείνπ Δθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο ζα πξέπεη λα
πξνθύπηεη ζαθώο όηη νη πξνηεηλόκελνη πνπ ηίζεληαη ζηελ θιεξσηίδα,
θαηέρνπλ ζέζε ηνπ ίδηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ειιείςεη απηώλ
πξνηείλνληαη κέιε ηνπ ζπλαθνύο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ κε ηελ ππό
πιήξσζε ζέζε. (…) Σα σο άλσ ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε νξηζκνχ ηεο
ηξηκεινχο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο».
Όζνλ αθνξά ζηνλ νξηζκφ ηεο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο, ηζρχνπλ νη
δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 6 θεθ. Γ΄ ηνπ Ν.2083/1992, φπσο έρνπλ ζπκπιεξσζεί κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 24 παξ. 3α ηνπ Ν.3549/2007. ρεηηθή κε ηνλ νξηζκφ απηφ είλαη
θαη ε αξηζ. 1010/2004 απφθαζε ηνπ ηΔ.
χκθσλα κε ην άξζ.6 Γ΄ ηνπ Ν. 2083/92 φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί θαη
ηζρχεη «Μέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ….. ζπλέξρεηαη ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ ηκήκαηνο ζε θνηλή ζπλεδξίαζε ε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ην ζψκα
ησλ εθιεθηφξσλ. …. Ζ έιιεηςε απαξηίαο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο δελ εκπνδίδεη
ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία γηα ηελ εθινγή ή ηελ εμέιημε ησλ κειψλ ΓΔΠ,
εθφζνλ βξίζθεηαη ζε απαξηία ην εθιεθηνξηθφ ζψκα,, ην νπνίν ζεσξείηαη φηη έρεη
απαξηία, εθφζνλ παξίζηαληαη πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά κέιε ΓΔΠ ηνπ
εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο….Μεηά απφ ζρεηηθή ζπδήηεζε, ζην ηέινο ηεο νπνίαο
εθπξφζσπνο ησλ θνηηεηψλ κπνξεί λα ππνκλήζεη ζηνπο εθιέθηνξεο ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ ππνςεθίσλ, γίλεηαη ςεθνθνξία γηα ηελ
εθινγή ή ηελ εμέιημε. Οη εθιέθηνξεο αηηηνινγνύλ εηδηθά ηελ ςήθν ηνπο».
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο νξίδνληαη
κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: «…. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βνπιεπηηθήο πεξηφδνπ
αλαζηέιιεηαη ε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ
θαζεγεηή πνπ εθιέρηεθε».
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Έιεγρνο λνκηκόηεηαο
Ο θ. ... απέθηεζε ην δηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηηο 23-10-1997. Σνλ Απξίιην
ηνπ 1999 εμειέγε ιέθηνξαο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλ/κίνπ Αζελψλ
(εξγαζηήξην Πεξηγξαθηθήο Αλαηνκηθήο ηνπ Αλζξψπνπ) θαη ε πξπηαληθή πξάμε
δηνξηζκνχ ηνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 92 η. Ν.Π.Γ.Γ./11-6-1999. Απφ ην
Μάξηην ηνπ 2000 κέρξη ζήκεξα έρεη εθιεγεί βνπιεπηήο ηνπ Διιεληθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηειεί ζε αλαζηνιή θαζεθφλησλ σο κέινπο ΓΔΠ, βάζεη ησλ
πξναλαθεξζεηζψλ δηαηάμεσλ ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο.
ηελ πξνθεξπρζείζα λέα ζέζε ηεο βαζκίδαο ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή
ηνπ Μνξθνιεηηνπξγηθνχ Σνκέα κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Πεξηγξαθηθή
Αλαηνκηθή» (ΦΔΚ 441/6-7-07), ππνςεθηφηεηα ππέβαιαλ ν θ. ..., Ηαηξφο
Παζνινγναλαηνκίαο θαη ν θ. ..., Ηαηξφο Υεηξνχξγνο Οξζνπαηδηθφο (Τπνβνιή
ππνςεθηφηεηαο 7/9/07).
Όζνλ αθνξά ζηε δεκηνπξγία ηεο ζέζεο θαη ηελ πξνθήξπμή ηεο ζην
ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν, απφ ηελ φιε ζπδήηεζε πνπ δηακείθζεθε
κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο θξίζεο,
δηαθαίλεηαη ε επηδίσμε πιήξσζεο ηεο λέαο ζέζεο απφ ηνλ θ. ..., παξά ην γεγνλφο
φηη ε πξνθήξπμε ηεο ζέζεο δελ αθνξνχζε ηε δηαδηθαζία εμέιημήο ηνπ ζηελ
βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ απφ ηε ζέζε ηεο βαζκίδαο ηνπ ιέθηνξα, ηελ νπνία
θαηείρε ζηελ ελ ιφγσ ρνιή απφ ην 1999 θαη ηεινχζε ζε αλαζηνιή θαζεθφλησλ
ζπλερψο απφ ην 2000, αθνχ δελ είρε ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο γηα εμέιημε.
Ζ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο θαη ε δηεθδίθεζε ηεο
δεκηνπξγεζείζαο λέαο ζέζεο απφ ηνλ θ. ..., ν νπνίνο ηεινχζε ζε αλαζηνιή
θαζεθφλησλ σο κέινπο ΓΔΠ , ιφγσ ηεο βνπιεπηηθήο ηνπ ηδηφηεηαο δελ ζπλάδεη
κε ηνπο θαλφλεο ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, ελψ αληηβαίλεη γεληθφηεξα ζην
πλεχκα ηεο αλαγθαηφηεηαο πιήξσζεο ηεο ζέζεο, ε νπνία απνζθνπεί ζηε θπζηθή
παξνπζία ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ δαζθάινπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ
απαξαίηεηε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ θαη ελ γέλεη ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία
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ηεο ρνιήο κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηεο.
Σν εθιεθηνξηθό ζώκα ζπγθξνηήζεθε θαηά ηε ζπλεδξίαζε 3ε/8-1-2008
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο θαη απνηειείην
απφ δέθα (10) κέιε ΓΔΠ ηνπ Μνξθνιεηηνπξγηθνχ Σνκέα ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, δέθα (10) κέιε ΓΔΠ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ εθηφο Μνξθνιεηηνπξγηθνχ Σνκέα θαη δέθα (10) κέιε
ΓΔΠ άιισλ ρνιψλ & Σκεκάησλ (εμσηεξηθνί εθιέθηνξεο) πνπ πξνήιζαλ απφ
θιήξσζε, ελψ ππήξμαλ θαη άιια δέθα (10) κέιε ΓΔΠ άιισλ ρνιψλ
(εμσηεξηθνί εθιέθηνξεο) σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ρσξίο λα πθίζηαηαη
αηηηνιφγεζε αλ παξακεξίζηεθαλ κέιε ΓΔΠ ηνπ ίδηνπ ή ζπλαθέζηεξνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ εθινγήο πεξηιακβάλεηαη κφλν
ζπλνπηηθφο θαηάινγνο ησλ νξηζζέλησλ κειψλ (ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ)
ηνπ Δθιεθηνξηθνχ ψκαηνο, ησλ βαζκίδσλ ηνπο θαη ησλ γλσζηηθψλ ηνπο
αληηθεηκέλσλ. Δπνκέλσο, δελ ηεθκεξηώλεηαη ε ζπλάθεηα ησλ γλσζηηθώλ
αληηθεηκέλσλ όισλ ησλ πξνηαζέλησλ γηα ην ζθνπφ απηφ κειψλ ΓΔΠ. Δπίζεο
ζην πξαθηηθφ δελ αλαθέξεηαη ηεθκεξησκέλα πνην είλαη ην ζπγγελέζηεξν
γλσζηηθφ αληηθείκελν.
Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη έιιεηςε αηηηνινγίαο ζπγθξφηεζεο ηνπ
νηθείνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο, κε απνηέιεζκα ηε κε λφκηκε ζπγθξφηεζή ηνπ.
Σν εθιεθηνξηθφ ζψκα όξηζε ηελ ηξηκειή εηζεγεηηθή επηηξνπή
απνηεινχκελε απφ ηνπο: θ. ..., θαζεγεηή ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Γεκνθξηηείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Αλαηνκία», θα ...,
αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ ΔΚΠΑ κε γλσζηηθφ
αληηθείκελν «Πεξηγξαθηθή Αλαηνκηθή» θαη ηνλ θ. ..., αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηεο
Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ ΔΚΠΑ κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Πεξηγξαθηθή
Αλαηνκηθή».
Απφ ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε πνπ θαηέζεζε ε νξηζζείζα απφ ην νηθείν
εθιεθηνξηθφ ζψκα ηξηκειήο εηζεγεηηθή επηηξνπή πξνέθπςε φηη δε γίλεηαη εηδηθή
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κλεία ζην δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ θ. ..., αιιά κφλν απιή παξνπζίαζε
ησλ δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηψλ ηνπ (16 δεκνζηεχζεηο ζε μελφγισζζα πεξηνδηθά, 2
ζε ειιεληθά πεξηνδηθά θαη 34 αλαθνηλψζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα θαη 6 ζε
δηεζλή). πκπεξαζκαηηθά ε εηζεγεηηθή επηηξνπή εθθξάδεη ηε γλψκε φηη «ν θ. ...
έρεη πξνβάδηζκα ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλππνςήθηφ ηνπ, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ
πξνπηπρηαθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζην Δξγαζηήξην ηεο Πεξηγξαθηθήο Αλαηνκηθήο
ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ.»
Ζ θξίζε απηή φκσο απηή αληίθεηηαη ζηα νξηδφκελα απφ ηε δηάηαμε ηνπ
άξζξνπ 14 παξ.3 ηνπ Ν. 1268/82,φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, θαζφζνλ ηα
απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα γηα ηελ εθινγή ζε ζέζε ηεο βαζκίδαο ηνπ
επίθνπξνπ θαζεγεηή πξέπεη λα έρνπλ απνθηεζεί κεηά ηε ιήςε ηνπ
δηδαθηνξηθνχ

δηπιψκαηνο.

Δπίζεο

δελ

πξνθχπηεη

φηη

πιεξνχληαη

νη

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 παξ.5α ηνπ
Ν.1268/82 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, δειαδή δελ αηηηνινγείηαη εάλ ην
ζπλνιηθφ δηδαθηηθφ έξγν ηνπ θ. ... ζηε ζπλνιηθή επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή
δξαζηεξηφηεηα έρεη ζπληειεζηεί ηα ηειεπηαία πέληε έηε απφ ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο γηα εθινγή, ελψ δελ ηεθκεξηψλεηαη φηη ν θ. ... έρεη αλαγλσξηζκέλν
επαγγεικαηηθφ έξγν ζην ζρεηηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν.
Δπηπιένλ, φπσο πξνέθπςε απφ ην πξαθηηθφ ηεο θξίζεο, ην κέινο ηεο
εηζεγεηηθήο επηηξνπήο θα ... θαηέζεζε ζηελ ηνπνζέηεζή ηεο φηη: « δελ γλωξίδω
ηνλ θ ... επί ηεο νπζίαο ζην εξγαζηήξην Αλαηνκηθήο. Όπωο αθνύζαηε δηνξίζηεθε
ηνλ Ινύλην λνκίδω ην 1999. Τν θαινθαίξη είλαη λεθξή πεξίνδνο. Τνλ Οθηώβξην
πνπ μεθηλήζακε ήξζε ζηελ αίζνπζα Αλαηνκώλ γηα πνιύ ιίγεο θνξέο θαη δελ ήηαλ
ζην εξγαζηήξην. Τα ππόινηπα δελ ηα γλωξίδω. Ούηε ην εθπαηδεπηηθό ηνπ έξγν, γηαηί
όπωο ζαο είπα δελ ήηαλ θαη βαζίδνκαη ζηε καξηπξία όπωο έρνπκε πεη ηνπ
θαζεγεηή θ. ... όπωο θαη ηωλ θαζεγεηώλ ηεο Θεζζαινλίθεο νη νπνίνη ηνλ είραλ
πεξηζζόηεξν θαηξό θνληά ηνπο ζην εξγαζηήξην Αλαηνκηθήο».
πλεπψο απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κέινπο ηεο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο θαο
... ζηε ζπλεδξίαζε θξίζεο πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή ζέζε απφ απηή πνπ θαηέγξαςε
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ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε, γεγνλφο πνπ ζπληζηά αληηθαηηθή αηηηνινγία θαη θαζηζηά
κε ζχλλνκε ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο. Καη΄ επέθηαζε, ε ςήθνο ησλ εθιεθηφξσλ
πνπ ζηεξίρζεθε ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε δελ ζεσξείηαη λνκίκσο αηηηνινγεκέλε
θαη σο εθ ηνχηνπ ε δηαδηθαζία εθινγήο ηνπ αλσηέξσ ειέγρεηαη σο κε ζχλλνκε
θαη αλαπέκπεηαη ν ζρεηηθφο θάθεινο.
Καηά ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο ηνπ Τθππνπξγνύ Παηδείαο, Γηα Βίνπ
Μάζεζεο

θαη

Θξεζθεπκάησλ

δηαπηζηώζεθαλ

νη

σο

άλσ ηππηθέο

παξαηππίεο. Ωο εθ ηνύηνπ ν αξκόδηνο Τθππνπξγόο ζα πξνβεί ζε αθύξσζε
ηεο πξάμεο δηνξηζκνύ ηνπ θ. ... ζε ζέζε κέινπο ΓΔΠ ηεο βαζκίδαο ηνπ
Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηνπ Μνξθνιεηηνπξγηθνύ Σνκέα ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο
ηνπ Παλ/κίνπ Αζελώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πεξηγξαθηθή Αλαηνκηθή»
θαη αλαπέκπεηαη ν ζρεηηθόο θάθεινο.
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΡΔΣΟ
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