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Περίληψη 
 
Κατανομή διδακτικού έργου στα μέλη ΔΕΠ Α.Ε.Ι. - Ανάθεση διδασκαλίας 
μαθημάτων σε Καθηγητή Α.Ε.Ι. από την αρμόδια Γενική Συνέλευση του Τομέα ή του 
Τμήματος - Η ανάθεση γίνεται καταρχήν σε μέλη ΔΕΠ που έχουν εξειδίκευση 
σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του συγκεκριμένου μαθήματος - Στη σχετική 
απόφαση ανάθεσης πρέπει να υπάρχει ειδική βεβαίωση γι' αυτήν την εξειδίκευση, 
ιδίως αν επέρχεται μεταβολή σχετική με την ανάθεση της διδασκαλίας σε 
συγκεκριμένο μέλος Δ.Ε.Π. 
 
Κείμενο 
 
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 29 Ιανουαρίου 2009, με την εξής 
σύνθεση: Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ  Τμήματος, Γ. 
Τσιμέκας, Φ. Ντζίμας, Σύμβουλοι, Μ. Παπαδοπούλου, Κ. Κατρά, Πάρεδροι. 
Γραμματέας η Δ. Τετράδη-Χαρλαύτη. 
Για να δικάσει την από 29 Οκτωβρίου 2008 αίτηση: 
του Φ... Ρ..του Π...  Ν..., κατοίκου Χολαργού Αττικής, οδός ………., ο οποίος 
παρέστη με το δικηγόρο Δ. Πανταρώτα (Α.Μ. 2448) που τον διόρισε στο 
ακροατήριο,  
κατά του Ε.....Μ......Π......., το οποίο παρέστη με την Ευτ. Κασομένου, Πάρεδρο του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 
Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθούν : 1) η από 26.6.2008 απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα IV της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.... 
Μ....... Πολυτεχνείου, 2) το υπ’ αριθμ. Τ. ΙV 430/30.6.2008 έγγραφο του Προέδρου 
του ως άνω Τομέα και 3) η από 2.7.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ως 
άνω Σχολής. 
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Παρέδρου Κ. 
Κατρά. 
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του αιτούντος, ο οποίος ανέπτυξε 
και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η 
αίτηση και την αντιπρόσωπο του Ε.... Μ....... Πολυτεχνείου, η οποία ζήτησε την 
απόρριψή της. 
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του 
δικαστηρίου κ α ι 

Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α 
Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο  Ν ό μ ο 

1. Επειδή για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο 
παράβολο (υπ’ αριθ. 2104149, 2104150/2008 ειδικά έντυπα παραβόλου). 
2. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση ζητείται η ακύρωση των εξής πράξεων: α) της 
από 26.6.2008 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως του Τομέα ΙV της Σχολής 
Χημικών Μηχανικών του Ε.....Μ......Π......., δυνάμει της οποίας, για το χειμερινό 
εξάμηνο 2008-2009 η διδασκαλία του μαθήματος «Στάθμιση και Διαχείριση 
Διακινδύνευσης» ανατέθηκε στον καθηγητή Ε. Κ.... και όχι στον αιτούντα, β) του υπ’ 
αριθ. Τ.ΙV 430/30.6.2008 εγγράφου του Προέδρου του ως άνω Τομέα, με το οποίο 
ανακοινώθηκε στη Σχολή Χημικών Μηχανικών ο ορισμός διδασκόντων στα 
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μαθήματα του Τομέα για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, και γ) της από 2.7.2008 
αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της ως άνω Σχολής, δυνάμει της οποίας 
επικυρώθηκε η από 26.6.2008 απόφαση του Τομέα. 
3. Επειδή, η δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη (έγγραφο με αριθ. πρωτ. Τ.IV 
430/30.6.2008 του Προέδρου του ΙV Τομέα της Σχολής Χημικών Μηχανικών του 
ΕΜΠ) απαραδέκτως προσβάλλεται, διότι στερείται εκτελεστότητας, αφού με αυτή 
απλώς γνωστοποιείται (ανακοινώνεται) στη Σχολή Χημικών Μηχανικών ότι η Γενική 
Συνέλευση του ΙV Toμέα, στη συνεδρίασή της στις 26.6.2008, μεταξύ άλλων, όρισε 
ως διδάσκοντα για το συγκεκριμένο μάθημα τον Ε.Κ       και όχι τον αιτούντα 
(ΣτΕ 721/1987). 
4. Επειδή, κατά το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α 87), τα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αποτελούνται από Σχολές οι οποίες διαιρούνται σε 
Τμήματα κατά δε την παρ. 4 του ίδιου άρθρου «α) τα Τμήματα διαιρούνται σε Τομείς, 
β) ο Τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του 
Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης». Στο άρθρο 9 παρ. 
2 εδ. β του ιδίου νόμου ορίζεται ότι «η Γενική Συνέλευση του Τομέα  .vi) 
αποφασίζει μεταξύ άλλων και για την κατανομή του διδακτικού έργου στα μέλη του 
Δ.Ε.Π. του Τομέα» και στο εδάφιο γ ότι «Οι αποφάσεις του Τομέα παραπέμπονται 
στη Γ.Σ. Τμήματος, εάν αυτό ζητηθεί από το ένα τέταρτο (1 /4) των μελών της». Στη 
διάταξη του άρθρου 24 παρ. 11 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι: « Σε περίπτωση 
μαθήματος που διδάσκεται σε μεγάλα ακροατήρια επιδιώκεται η διαίρεση της 
αντίστοιχης τάξης σε τμήματα με μικρό αριθμό φοιτητών και η ανάθεση διδασκαλίας 
του μαθήματος για κάθε τμήμα σ ένα μέλος του Δ.Ε.Π. του αντίστοιχου Τομέα. Τα 
μέλη του Δ.Ε.Π. που παίρνουν τέτοια ανάθεση ,συγκροτούν την Επιτροπή του 
Μαθήματος με συντονιστή μέλος του Δ.Ε.Π. που κατέχει την ανώτατη βαθμίδα. Η 
Επιτροπή του Μαθήματος συντονίζει την ομοιομορφία της διδασκαλίας ως προς το 
περιεχόμενο και την έκταση της διδακτέας ύλης, των ασκήσεων και των 
εξετάσεων».Περαιτέρω, στη διάταξη του άρθρου 14 παρ.1 του ίδιου νόμου ,όπως η 
παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 παρ. 26 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 
Α 159) ορίζεται ότι «Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση Δ.Ε.Π. είναι η κατοχή 
διδακτορικού διπλώματος. Η διαπίστωση της συνάφειας του αντικειμένου της 
διδακτορικής διατριβής ή του όλου ερευνητικού ή επιστημονικού εν γένει έργου των 
υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης Δ.Ε.Π. αποτελεί 
ευθύνη κατ’ αρχήν μεν της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, τελικώς δε του ίδιου 
του εκλεκτορικού σώματος». Ακόμη, στο άρθρο 6 περ. Α παρ. 2 του ν. 2083/1992, 
όπως η περίπτωση αυτή αριθμήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6 α του ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 
Α 18) και το εδάφιο δεύτερο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ. 4 του 
ν. 2517/1997 (Α 160), ορίζεται ότι «η προκήρυξη των κενών θέσεων Δ.Ε.Π. γίνεται 
από τη Γ.Σ. του τμήματος ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. του οικείου τομέα. Στην 
προκήρυξη αναφέρεται η βαθμίδα, ο τομέας και το γνωστικό αντικείμενο της υπό 
πλήρωση θέσης, το οποίο πρέπει να καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας 
επιστήμης με εύρος τουλάχιστον μιας αναγνωρισμένης ειδικότητας». Τέλος, στο 
άρθρο 24 του ιδίου ν. 1268/1982 ορίζεται ότι αρμόδια για την κατάρτιση του 
προγράμματος σπουδών είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος (παρ. 6) και ότι 
«για όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών καθορίζεται ο Τομέας που έχει 
αρμοδιότητα για τη διδασκαλία τους. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να διδάσκονται 
από όλα τα μέλη του Δ.Ε.Π. του Τμήματος» (παρ.10). 
5. Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι στη Γενική Συνέλευση του 
Τομέα, ανήκει κατ’ αρχήν η αρμοδιότητα, για την κατανομή του διδακτικού έργου 
στα μέλη ΔΕΠ του Τομέα, καθώς και για την άρση της αναθέσεως διδασκαλίας 
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κάποιου μαθήματος (ΣτΕ 703/1994, ΣτΕ 1805/1992). Αν όμως από το 1 /4 των μελών 
της Γενικής Συνελεύσεως του Τμήματος ζητηθεί να παραπεμφθεί σ’ αυτήν το σχετικό 
θέμα, νομίμως και η τελευταία επιλαμβάνεται της κατανομής του διδακτικού έργου 
στα μέλη του Δ.Ε.Π. του Τομέα. 
6. Επειδή, από τις ίδιες ως άνω διατάξεις συνάγεται περαιτέρω, ότι η ανάθεση της 
διδασκαλίας μαθήματος από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα ή του Τμήματος γίνεται 
κατ’ αρχήν σε μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν εξειδίκευση σχετική με το γνωστικό 
αντικείμενο του συγκεκριμένου μαθήματος. Στη σχετική δε απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, με την οποία ανατίθεται στα μέλη αυτά του Δ.Ε.Π., η διδασκαλία του 
μαθήματος, πρέπει να υπάρχει ειδική βεβαίωση γι  αυτή την εξειδίκευση (ΣτΕ 
2046/2004, 433/2004, 4026/1992, 1710/1991, 721/1987, 2829/1986), ιδίως όταν 
επέρχεται μεταβολή σχετική με την ανάθεση της διδασκαλίας σε συγκεκριμένο μέλος 
Δ.Ε.Π. (ΣτΕ 433/2004, 3095/2008). 
7. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της 
υποθέσεως, με την από 26.6.2008 πράξη της Γενικής Συνελεύσεως του Τομέα ΙV της 
Σχολής Χημικών Μηχανικών (πρώτη προσβαλλόμενη πράξη) αποφασίσθηκε ο 
ορισμός του διδακτικού προσωπικού για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του 
ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Με την απόφαση αυτή, μεταξύ των άλλων, 
ανατέθηκε στον Καθηγητή Ε. Κ.... η διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος του 
9ου εξαμήνου «Στάθμιση και Διαχείριση Διακινδύνεσης», το οποίο όμως για το 
συγκεκριμένο εξάμηνο είχε ορισθεί, με προηγούμενη απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης του ίδιου Τομέα της Σχολής Χημικών Μηχανικών, ότι θα διδάσκεται από 
τον αιτούντα, η απόφαση δε αυτή του Τομέα είχε επικυρωθεί από την από 23.1.2008 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής. Με την από 2.7.2008 απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης της Σχολής (δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη) επικυρώθηκε η ως 
άνω πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση του Τομέα. Σε αμφότερες, όμως, τις εν λόγω 
προσβαλλόμενες αποφάσεις δεν περιέχεται, όπως έπρεπε, σύμφωνα με τις σκέψεις 
που προηγήθηκαν, ειδική βεβαίωση για την ειδίκευση του Ε. Κ.... στο συγκεκριμένο 
μάθημα, πολύ περισσότερο που στο πρόσφατο παρελθόν, είχε ανατεθεί στον αιτούντα 
η διδασκαλία του εν λόγω μαθήματος κατά τα εκτεθέντα. Επομένως οι 
προσβαλλόμενες πράξεις δεν είναι νομίμως αιτιολογημένες και πρέπει να ακυρωθούν, 
κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τον αιτούντα. 

Διά ταύτα 
Δέχεται την υπό κρίση αίτηση. 
Ακυρώνει α) την από 26.6.2008 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Τομέα ΙV 
της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.....Μ......Π....... και β) την από 2.7.2008 
απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της ως άνω Σχολής, κατά τα οριζόμενα στο 
αιτιολογικό. 
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου. Και 
Επιβάλλει στο Ε.... Μ.... Πολυτεχνείο τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος που 
ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων είκοσι (920) ευρώ. 
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 18 Φεβρουαρίου και στις 4 Μαρτίου 2009  
 

Ο Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος                          Η Γραμματέας 
 
 

Γ. Σταυρόπουλος                                Δ. Τετράδη - Χαρλαύτη 
 
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 4ης Ιουνίου 2009.  
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Ο Πρόεδρος του Γ' Τμήματος                           Η Γραμματέας του Γ' Τμήματος 
 

Γ. Σταυρόπουλος                                                         Α. Τριάδη 
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