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Σχετ. ερώτημα: 127/918212366/13-7-2001 

Ι. Ο νόμος 2530/1997 ορίζει μεταξύ των άλλων: 

α) Στο εδ. 1 της παρ. 3α του άρθρου 6 'Ή ιδιότητα του Πρύτανη, Αντιπρύτανη, 

κοσμήτορα, Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικούσας Επιτροπής για μέλη ΔΕΠ είναι 

ασυμβίβαστη με κάθε εξωπανεπιστημιακή επαγγελματική απασχόληση, κα8ώς και 

με την κατοχή έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα". 

β) Στην παρ. 3β του άρθρου 2 "Μέλη ΔΕΠ, που κατέχουν αμειβόμενη θέση, 

συμπεριλαμβανομένης και της κατ' αποκοπήν αποζημίωσης, Προέδρου, 

Αντιπροέδρου, Διοικητή, Υποδιοικητή και των αναπληρωτών τους σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ 

υπαγόμενα στο δημόσιο τομέα, τράπεζες, οργανισμούς, δημόσιες επιχειρήσεις, 

επιχειρήσεις -κοινης· ωφελείας και κερδοσΚΟΠϊκά ίδρύμαία είνα: υπcχρεωηκώς 

μερικής απασχόλησης, εκτός εάν επιθυμούν την αναστολή της ιδιότητας του μέλους 

ΔΕΠ". 
,~ 
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( γ))Στην παρ. 11 του αυτού άρθρου ~<Tα μέλη ΔΕΠ μερικής απασχόλησης δεν 

μπορούν να εκλέγOYϊαi Πρόεδροι ή ΑvαTlληρωτές Πρόεδρο! Τμημάτων, Κοσμήτορες, -" 
πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, δεν συμμετέχουν στη Σύγκλητο και δεν εκλέγοντω 

Διευθυντές σε εργασϊήρια κάl κλlνlκές,,_ 



δημοσίου Οίκαίοιί, όργανα διοικήσεως των σποίω\Ε εΙναι το ΔιοικηTlκό Συμβούλιο 

Με την απόφαση συγκροτήσεως του Δ.Σ. ορίζεται ένα από τα μέλη του ως 

Ανππρόεδρος (άρθρα i παρ. 2 Και 2 παρ. 1, 3 ν. 2889/2001). 

Με την κοινή απόφαση των Υπουργών OIKOνOμΙKι:JN Και Υγείας και Πρόνοιας 

2/42842/0022Ι8-8-2001,} που εκδόθηκε κατ' εξοuσίΟδότηση του άνω νόμου (παρ. 3 

άρθρου 2), καθορίσθηκε η μηχιαία αμοιβή του Ανηπροέ.9Ε()υ του, Δ.Σ. Tω~ ΠεΣγ σε 

100.000 δρχ. 

/Ι., Ο νομοθέτης πολλές φορές θεσπίζει απαγορευτικό κανόνα δικαίου στην 

ταυτόχρονη άσκηση από το ίδιο φυσικό πρόσωπο δύο αρμοδιοτήτων, που ανήκουν 

και οι δύο (ή τουλάχιστον η μία) στον χώρο του δημοσίου δικαίου (ασυμβίβαστο). 

Μεταξύ των λόγων, για τους οποίους θεσπίζεται το ασυμβίβαστο, περιλαμβά

νεται και εκείνος της πραγματικής και απερισπάστου αφοσιώσεως του φορέα 

δημοσίου λειτουργήματος στα καθήκοντά του, που απαιτούν πλήρη ή και αποκλει

στική απασχόληση. ,f/' 

111. Από το συνδυασμό και την ερμηνεία των προαναφερθεισών διατάξεων 
~-~ ---

___-::-:~r:::όIJ::rp:δ1ότw.α=-mΊΤ-=Αvfl~ΌρoτrιΌυ1l~r-!Υεμπίπτεl στην -ενVοΊα της~~~-'--'

έμμισθης θέσεως (στο δημόσιο τομέα) του άρθρου 6 παρ. 3α εδ. 1 του ν. 253011997, 

και συνεπώς, λόγω του ασυμβιβάστου που καθιερώνει η διάταξη αυτή, ο Πρύτανης 

nανεπιστημίουαπαγορεύεταl να έχει παραλλήλως και την άνω ιδιότητα 

(Αντιπροέδρου Δ.Σ. ΠεΣγ) , 

Τούτο επιβεβαιώνεται και από τη διατύπωση που χρησιμοποιεί ο νομοθέτης 

σε άλλες διατάξεις του άνω νόμου (2530/97), όπως 

α) έμμισθο μέλος σε Δ.Σ. του δημόσlOυ τομέα (άρΘρο 2 παρ. 2j), 

β) αμειβόμενη θέση Αντιπροέδρου ΝΠΔΔ (άρθρο 2 παρ. 3β), 


γ) αμειβόμενη θέση ως μέλος σε Δ.Σ. του δημόσιου τομέα (άρθρο 6 παρ. 1Υ). 


Επί πλέον ο άνω νόμος, με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3β, απαγορεύει σία 


μέλη Δ.ε.Π. πλήρους απασχολήσεως να καϊέχουν αμειβόμενη θέση (εκτος των 

άλλων και) Αντιπροέδρου σε ΝΠΔΔ, εκτός εάν επιθυμούν την αναστολή της ιδιότητας 

του μέλους Δ.Ε.Π. 



V 

rv. Επομένως ΟΙ ιδιότητες που έχει σ ΟΊΟ εpι:JJίημα αναφερόμενος (Πρύτανης 

του Πc:vεΠίστημίοu ίωαννινων και μέλος ΔΕΠ πl\ήροuς απασχολήσεως) EfVαI' 

ασυμβίβαστες (η κάθε μία αυϊοτελώς) με εκείνη του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του 

ΠεΣγ Ιωαννίνων (ΝΠΔΔ), κατά τις προπαρατεθεισες διατάξεις ίου ν. 253011997 

(άρθρα 6 παρ. 3α εδ.1 και 2 παρ. 3β), ΟΙ οποίες απαγορεύουν αντιστοίχως στον 

Πρύτανη Πανεπιστημίου και στα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχολήσεως την παράλληλη 

κατοχή έμμισθης θέσεως Αντιπροέδρου Δ.Σ. ΝΠΔΔ. 

~. Συνεπώς από~ε!ται στον .§:νδI9ψεΡ.9μενο να επlλέξε!-~Kείνες από ης 


όνωτέρω αρμοδιότητες, που κατά νόμο επιτρέπεται να ασκούνται σωρευTlκώς από 


το ίδιο πρόσωπο, δηλαδή α) του Πρύτανη και του μέλους ΔΕΠ πλήρους 


απασχολήσεως ή 


β) του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΠεΣγ lωαννίνων και του μέλους ΔΕΠ 


μερικής απασχολήσεως (εκτός εάν επιθυμεί αντί της τελευταίας την αναστολή της 


ιδιότητας του μέλους ΔΕΠ). 


VI. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω στο τιθέμενο ερώτημα αρμόζει κατά τη 

γνώμη μας η απάντηση ότι η θέση του Αντιπροέδρου Δ.Σ. ΠεΣγ εμπίπτει στα,( 

) ασυμβίβαστα των άρθρων 6 πα.Ρ'...3.α και... 2 παρ. 3β του ν. 2530119.97 και σuνε~~~~~_.{ ... '=--:=----::: 

~~~~~~~~~~:ι:όlJ:~ πp~~rι~~Θς---Δ~~A~α~T 
·~=I--απσγOρΕUεταl να κατέχει παραλλήλως αυτήν. '.'. ' 
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