
Συμβούλιο της Επικρατείας 
Τμήμα Γ΄ 
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Περίληψη 
 
Ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων σε Λέκτορα Α.Ε.Ι. - Όλα τα μέλη ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. 
ασκούν αυτοδύναμο διδακτικό έργο – Η ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος από τη 
Γενική Συνέλευση του Τομέα ή του Τμήματος γίνεται καταρχήν σε μέλη ΔΕΠ που 
έχουν εξειδίκευση σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του συγκεκριμένου 
μαθήματος - Στη σχετική απόφαση ανάθεσης πρέπει να υπάρχει βεβαίωση γι' αυτήν 
την εξειδίκευση, ιδίως αν επέρχεται μεταβολή στην υφιστάμενη πραγματική 
κατάσταση. 
 
Κείμενο 
 
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Ιανουαρίου 2007, με την εξής 
σύνθεση: Π.Ζ. Φλώρος, Aντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου 
του Τμήματος που είχε κώλυμα, Ν. Σακελλαρίου, Γ. Ποταμιάς, Σύμβουλοι, Κ. 
Πισπιρίγκος, Σ. Κ. υ, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ν. Αθανασίου. 
Για να δικάσει την από 7 Σεπτεμβρίου 2006 αίτηση: 
της Ε. Κ., κατοίκου Α., οδός Σ. αρ. 50, η οποία παρέστη με το δικηγόρο Δ. 
Πανταρώτα (Α.Μ. 2448) που τον διόρισε στο ακροατήριο, 
κατά του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), το οποίο παρέστη με την Ε. 
Κ., Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 
και κατά των παρεμβαινόντων : 1) Ν. Μ., κατοίκου Π. Α., οδός Λ. αρ. 7 και 2) Ι. Σ., 
κατοίκου Χ. Α., οδός Ύ. αρ. 18, οι οποίοι παρέστησαν με το δικηγόρο Δημ. 
Φαρμακίδη Μάρκου (Α.Μ. 6530) που τον διόρισαν με πληρεξούσιο.  
Με την αίτηση αυτή η αιτούσα επιδιώκει να ακυρωθούν: 1) η από 18.4.2006 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και 
Θαλάσσιων Έργων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και 2) η υπ  
αριθμ. 4993/16.5.2006 πράξη της Διευθύντριας του ως άνω Τομέα. 
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Παρέδρου Σ. Κ. 
υ. 
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της αιτούσας, ο οποίος ανέπτυξε και 
προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η 
αίτηση, τον πληρεξούσιο των παρεμβαινόντων και την αντιπρόσωπο του Εθνικού 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου, οι οποίοι ζήτησαν 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 (2378848, 3313399/2006 ειδικά έντυπα παραβόλου). 
2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται από την ήδη αιτούσα, Καθηγήτρια της 
Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), η 
ακύρωση: α) της από 18-4-2006 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα 
Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων της Σχολής Πολιτικών 
Μηχανικών του Ε.Μ.Π., καθ’ ο μέρος αποφασίσθηκε με αυτήν, για το ακαδημαϊκό 
έτος 2006   2007, η ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος «Υδροηλεκτρικά 

Netlaw.gr

Netlaw.gr



Έργα» (8ο εξάμηνο) στο Λέκτορα Ι. Σ. και του μαθήματος «Υδραυλικές Κατασκευές 
Φράγματα» (9ο εξάμηνο) στο Λέκτορα Ν. Μ., και όχι στην ιδία, στην οποία 
ανατέθηκε το μάθημα «Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία» (2ο εξάμηνο) και β) 
της υπ’ αριθμ. 4993/16-5-2006 πράξεως της Διευθύντριας του ως άνω Τομέα, με την 
οποία γνωστοποιήθηκε στην αιτούσα η εν λόγω ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων. 
3. Επειδή, η ως άνω υπ’ αριθμ. 4993/16-5-2006 προσβαλλόμενη πράξη της 
Διευθύντριας του Τομέα Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων της 
Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., στερείται εκτελεστότητας, λόγω του 
πληροφοριακού της χαρακτήρα, και ως εκ τούτου προσβάλλεται απαραδέκτως (ΣτΕ 
2219/1993). 
4. Επειδή, ως συμπροσβαλλόμενη θεωρείται η από 5-6-2006 απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης του Τομέα Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων της 
Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., η οποία λήφθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 5289/17-5-2006 επιστολής της αιτούσας και της ως εκ τούτου εκ νέου 
συζήτησης του ζητήματος της ανάθεσης των εν λόγω επίμαχων μαθημάτων και με 
την οποία ο ως άνω Τομέας ενέμεινε στην αρχική του απόφαση. 
5. Επειδή, με έννομο συμφέρον παρεμβαίνουν στη δίκη οι Λέκτορες Ι. Σ. και Ν. Μ. 
προς διατήρηση της ισχύος των προσβαλλομένων πράξεων, με τις οποίες τους 
ανατέθηκε η διδασκαλία των επίμαχων μαθημάτων. 
6. Επειδή, κατά το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 1268/1982 (ΕτΚ Α, φ. 87), τα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αποτελούνται από Σχολές οι οποίες διαιρούνται σε 
Τμήματα, κατά την παράγραφο δε 4 του ιδίου 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. γ) δ) Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, που ο αριθμός των μελών του Δ.Ε.Π. και το γνωστικό πεδίο 
του Τμήματος δεν επιτρέπει τη διαίρεσή του σε Τομείς, δεν απαιτείται η διαίρεση του 
Τμήματος σε Τομείς. Στην περίπτωση αυτή οι προβλεπόμενες από το νόμο αυτό 
αρμοδιότητες του Τομέα ανήκουν στο Τμήμα». Στο δε άρθρο 9 παρ. 2 εδ. β΄ του ιδίου 
νόμου ορίζεται ότι: «η Γ.Σ. Τομέα vi) αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού 
έργου στα μέλη του Δ.Ε.Π. του Τομέα». Περαιτέρω, στο άρθρο 24 του ως άνω 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). Εξάλλου, στο άρθρο 13 του εν λόγω νόμου 
1268/1982 προβλέπεται ότι: «1. Το διδακτικό έργο, όπως ορίζεται στο άρθρο 23, 
ασκείται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.), το οποίο αποτελείται 
από Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες. Οι 
Καθηγητές και οι Αναπληρωτές Καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι. 2. Τα μέλη του 
Δ.Ε.Π. έχουν δικαίωμα για έρευνα και διδασκαλία, ανεξαρτησία και ελευθερία στην 
εκτέλεση του έργου τους, στα πλαίσια του προγραμματισμού και των σχετικών 
αποφάσεων του Τμήματος.». Περαιτέρω, με την παρ. 7 του άρθρου 28 του Ν. 
2083/1992 (ΕτΚ Α, φ. 159) προστέθηκε στο τέλος της ως άνω παραγράφου 1 του 
άρθρου 13 του Ν. 1268/1982 εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο: «Με απόφαση της Γ.Σ. 
του τομέα ανατίθεται στα μέλη Δ.Ε.Π. των τριών ανώτερων μεν βαθμίδων 
αυτοδύναμο διδακτικό έργο, όπως διαγράφεται στο άρθρο 23 παρ. 1, της δε βαθμίδας 
του λέκτορα απλώς η διδασκαλία μαθημάτων και η άσκηση των υπόλοιπων 
διδακτικών δραστηριοτήτων της διάταξης αυτής. Για τους υπηρετούντες κατά την 
έναρξη ισχύος του νόμου αυτού λέκτορες, καθώς και όσων ανανεώνεται η θητεία, δεν 
ισχύουν οι ανωτέρω περιορισμοί, αλλά εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προϊσχύον 
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νομικό καθεστώς.». Στο ανωτέρω δε άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 προβλέπεται 
ότι: «1. Το διδακτικό έργο κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα και περιλαμβάνει: 
(i) την αυτοτελή διδασκαλία ενός μαθήματος, (ii) τα φροντιστήρια και τις 
φροντιστηριακές ασκήσεις, (iii) τις εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις και την εν 
γένει πρακτική εξάσκηση των φοιτητών και (iv) την επίβλεψη διπλωματικών 
εργασιών και την πραγματοποίηση σεμιναρίων ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων 
που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών». Εξάλλου, στο άρθρο 
1 του Ν. 2530/1997 (ΕτΚ Α, φ. 218) ορίζεται ότι: «1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί και απολαμβάνουν λειτουργικής 
ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των διδακτικών και ερευνητικών καθηκόντων τους. 
2. Τα μέλη Δ.Ε.Π.. έχουν την υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό, 
επιστημονικό και διοικητικό έργο. α. Το διδακτικό έργο περιλαμβάνει κυρίως: - 
Διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων. - Οργάνωση, επίβλεψη 
και λειτουργία εργαστηρίων και κλινικών, εργαστηριακών ή κλινικών ασκήσεων και 
εργασιών. - Συμμετοχή σε φροντιστηριακά μαθήματα και σεμινάρια. - Συγγραφή 
διδακτικών βοηθημάτων. - Συνεργασία με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 
φοιτητές. - Διεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών, καθώς και εποπτικά 
καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία. β ... γ ...». Περαιτέρω, στο άρθρο 6 περ. Α΄ 
παρ. 2 του Ν. 2083/1992, όπως η περίπτωση αυτή αριθμήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6α 
του Ν. 2188/1994 (ΕτΚ Α, φ. 18) και το εδάφιο δεύτερο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 2517/1997 (ΕτΚ Α, φ. 160), ορίζεται ότι «η προκήρυξη 
των κενών θέσεων Δ.Ε.Π. γίνεται από τη Γ.Σ. 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 ενός εξαμηνιαίου 
μαθήματος ή μιας αναγνωρισμένης ειδικότητας». Περαιτέρω, στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 28 παρ. 26 του Ν. 2083/1992 προβλέπεται ότι: «προϋπόθεση για εκλογή σε 
θέση Δ.Ε.Π. είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Η διαπίστωση της συνάφειας 
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» ενώ στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 79 παρ. 6 εδ. α Ν. 1566/1985 (ΕτΚ Α, φ. 167), όσον 
αφορά τις προϋποθέσεις για εκλογή σε θέση Λέκτορα ορίζεται ότι απαιτούνται: «i) 
Τουλάχιστον διετής εκπαιδευτική πείρα σε ελληνικό Α.Ε.Ι. ή ομοταγές του 
εξωτερικού ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή 
διετής εργασία σε ερευνητικά κέντρα της χώρας ή αλλοδαπής ή συνδυασμός των 
παραπάνω. ii) δύο τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 
εκτός από τη διδακτορική διατριβή είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους, 
που να προάγουν την επιστήμη στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο ή διαζευκτικά, 
μία τουλάχιστον δημοσίευση της ίδιας ποιότητας και είτε ετήσια τουλάχιστον 
αυτοδύναμη διδασκαλία σε ελληνικό Α.Ε.Ι. ή ομοταγές του εξωτερικού, 
συμπληρωμένη κατά το χρόνο της κρίσης είτε ισόχρονο τουλάχιστον και ισοδύναμο 
ερευνητικό έργο σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής. 
iii) για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου τον 
καθιστά ικανό για αυτοδύναμη διδασκαλία και έρευνα και παρέχει προοπτικές για 
παραπέρα εξέλιξή του». Τέλος, στην παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου (14 Ν. 
1268/1982) όσον αφορά τις προϋποθέσεις για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Επίκουρου 
Καθηγητή προβλέπεται ότι απαιτούνται: «i) Τουλάχιστον δύο χρόνια αυτοδύναμης 
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διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό 
αντικείμενο του Τομέα ή τουλάχιστον δύο χρόνια εργασίας σε αναγνωρισμένα 
ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο 
σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμός των παραπάνω.». 
7. Επειδή, από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι, μετά την ισχύ του Ν. 2530/1997, 
δύναται να ανατεθεί αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., και συνεπώς 
και στους Λέκτορες, και όχι μόνο στις τρεις ανώτερες καθηγητικές βαθμίδες, όπως 
καταρχήν προβλεπόταν υπό την ισχύ της διατάξεως του άρθρου 28 παρ. 7 του Ν. 
2083/1992. Εξάλλου, από τις ίδιες διατάξεις συνάγεται ότι η ανάθεση της 
διδασκαλίας μαθήματος από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα ή του Τμήματος, στην 
περίπτωση που αυτό δεν διαιρείται σε Τομείς, γίνεται κατ’ αρχήν σε μέλη Δ.Ε.Π. που 
έχουν εξειδίκευση σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος αυτού. 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’ 
αυτήν την εξειδίκευση, ιδίως αν επέρχεται μεταβολή στην υφιστάμενη πραγματική 
κατάσταση (ΣτΕ 433/2004). Κατά τη γνώμη δε του Αντιπροέδρου Π.Ζ. Φ., του 
Συμβούλου Ν. Σακελλαρίου και του Παρέδρου Κ. Πισπιρίγκου, όταν τίθεται ζήτημα 
ανάθεσης διδακτικού έργου, εφόσον υπάρχει Καθηγητής με συγγενές γνωστικό 
αντικείμενο προς το επίμαχο μάθημα, ο οποίος έχει εκδηλώσει τη βούληση για να 
διδάξει το εν λόγω μάθημα, μπορεί νομίμως να αποκλεισθεί μόνο με αιτιολογημένη 
κρίση του Τομέα, με αναφορά στην ύπαρξη άλλου μέλους Δ.ΕΠ., ακόμα και της 
βαθμίδας του Λέκτορα, το οποίο έχει μεγαλύτερη εξειδίκευση ως προς το εν λόγω 
γνωστικό αντικείμενο. Κατά τη γνώμη όμως του Συμβούλου Γ. Ποταμιά και της 
Παρέδρου Σ. Κ. υ, από το σύνολο των ως άνω διατάξεων συνάγεται ότι κάθε φορά 
που η Γ. Σ. του Τομέα καλείται να αναθέσει σε μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα 
οποιασδήποτε βαθμίδας τη διδασκαλία ορισμένου μαθήματος, οφείλει να αναζητήσει 
εκείνο το μέλος του Δ.Ε.Π. το οποίο είναι το πλέον εξειδικευμένο στο επιμέρους 
γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο αντιστοιχεί το μάθημα του οποίου θα γίνει η 
ανάθεση διδασκαλίας, χωρίς να υφίσταται, κατά το νόμο, προβάδισμα κάποιας 
βαθμίδας μελών Δ.Ε.Π., ενώ περαιτέρω πρέπει να διαλάβει περί τούτου δηλαδή περί 
της ειδικεύσεως του επιλεγέντος μέλους στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο, ειδική 
βεβαίωση στη σχετική πράξη αυτής, με την οποία ανατίθεται στο μέλος τούτο του 
Δ.Ε.Π. η διδασκαλία του μαθήματος, διότι διαφορετικά, η σχετική πράξη της Γενικής 
Συνέλευσης από την οποία ελλείπει η εν λόγω βεβαίωση, η οποία είναι κρίσιμη για 
την εφαρμογή του νόμου, στερείται της απαιτούμενης νόμιμης βάσης (πρβλ. ΣτΕ 
1710/1991, 721/1987). 
8. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου: α) η 
αιτούσα Καθηγήτρια διορίσθηκε, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή της 
Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. το έτος 1990 (βλ. την υπ’ αριθμ. 
3845/14.3.1990 πρυτανική πράξη, ΕτΚ τ. Ν.Π.Δ.Δ., φ. 53/10.4.1990) ενώ περαιτέρω 
διορίσθηκε στη βαθμίδα του Καθηγητή της εν λόγω Σχολής του Ε.Μ.Π., το έτος 1997 
(βλ. την υπ’ αριθμ. 3571/6.3.1997 πρυτανική πράξη, ΕτΚ τ. Ν.Π.Δ.Δ., φ. 
75/16.5.1997) στο γνωστικό αντικείμενο «Υδροηλεκτρικά Έργα   Φράγματα   
Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας», β) ο Λέκτορας Ι. Σ. εντάχθηκε στη βαθμίδα του 
Λέκτορα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. το έτος 1997 (βλ. την υπ’ 
αριθμ. 13561/1.10.1997 πρυτανική πράξη, ΕτΚ τ. Ν.Π.Δ.Δ., φ. 177/21.10.1997) ενώ 
στη συνέχεια, το έτος 2006, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1874/1989 ακυρωτικής 
αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, μονιμοποιήθηκε στη βαθμίδα αυτή, στο 
γνωστικό αντικείμενο «Υδραυλικός Σχεδιασμός Υδροηλεκτρικών Έργων» (βλ. την 
υπ’ αριθμ. 20288/19.9.2006 πρυτανική πράξη, ΕτΚ τ. Γ, φ. 451/4.12.2006) και γ) ο 
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Λέκτορας Ν. Μ. εντάχθηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα της Σχολής Πολιτικών 
Μηχανικών του Ε.Μ.Π. το έτος 1997 ((βλ. την υπ’ αριθμ. 13920/1.10.1997 πρυτανική 
πράξη, ΕτΚ τ. Ν.Π.Δ.Δ., φ. 177/21.10.1997) ενώ στη συνέχεια, το έτος 2006, κατόπιν 
της υπ’ αριθμ. 1874/1989 ακυρωτικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
μονιμοποιήθηκε στη βαθμίδα αυτή, στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και 
Μελέτη Υδροηλεκτρικών Έργων» (βλ. την υπ’ αριθμ. 18686/1.9.2006 πρυτανική 
πράξη, ΕτΚ τ. Γ, φ. 318/3.10.2006). Εξάλλου, με τις προσβαλλόμενες από 18-4-2006 
και 5-6-2006 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Υδατικών Πόρων, 
Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., 
αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, όπως ήδη εκτέθηκε, η ανάθεση της διδασκαλίας, κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, του μαθήματος «Υδροηλεκτρικά Έργα» (8ο 
εξάμηνο) στο Λέκτορα Ι. Σ. και του μαθήματος «Υδραυλικές Κατασκευές 
Φράγματα» (9ο εξάμηνο) στο Λέκτορα Ν. Μ., αντί στην αιτούσα, όπως η ίδια είχε 
ζητήσει με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 5237/31-3-2006 και 5289/17-5-2006 επιστολές της, 
στην οποία σημειωτέον ανατέθηκε το μάθημα «Εισαγωγή στην Ενεργειακή 
Τεχνολογία» (2ο εξάμηνο). Τα επίμαχα δε μαθήματα δίδασκαν κατά τα προηγούμενα 
ακαδημαϊκά έτη είτε με συνδιδασκαλία η αιτούσα Καθηγήτρια και οι ανωτέρω 
Λέκτορες Ι. Σ. και Ν. Μ. είτε μόνο οι εν λόγω Λέκτορες, κατά τα χρονικά διαστήματα 
που η αιτούσα Καθηγήτρια τελούσε είτε σε εκπαιδευτική άδεια είτε σε αναρρωτική 
άδεια είτε σε άδεια άνευ αποδοχών για διδασκαλία σε πανεπιστήμια του εξωτερικού 
είτε βρισκόταν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης και δίδασκε μόνο κατά το εαρινό 
εξάμηνο. Με τα δεδομένα όμως αυτά και ενόψει των εκτεθέντων στη σκέψη 7 για την 
ανάθεση της διδασκαλίας μαθημάτων στα μέλη Δ.Ε.Π. το Τμήμα, υπό την παρούσα 
σύνθεσή του, κρίνει ότι η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί, λόγω σπουδαιότητας, 
προς οριστική κρίση στην επταμελή σύνθεση αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 
του Π.Δ/τος 18/1989 (ΕτΚ Α, φ. 8) και να ορισθεί εισηγήτρια ενώπιον αυτής η 
Πάρεδρος Σ. Κ. υ και δικάσιμος η 29/1/2009.  

Διά ταύτα 
Απέχει να αποφανθεί οριστικά. 
Παραπέμπει την υπόθεση στην επταμελή σύνθεση. Και 
Ορίζει εισηγήτρια την Πάρεδρο Σ. Κ. υ και δικάσιμο την 29/1/2009.  
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 15 Ιανουαρίου 2007 

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος                                             Ο Γραμματέας 
Π.Ζ. Φλώρος                                                                      Ν. Αθανασίου 

 
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 30ης Οκτωβρίου 2008.  
 

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος                             Η Γραμματέας του Γ' Τμήματος 
 

Σωτ. Ρίζος                                                            Α. Τριάδη 
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