ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ *
1.

Εισαγωγή

Τα Εργαστήρια και οι Κλινικές των Πανεπιστημίων ιδρύονται με Προεδρικά Διατάγματα στα οποία
περιγράφεται το αντικείμενο τους καθώς και το συλλογικό όργανο στο οποίο υπάγονται, δηλ.
Τομέας, (Τμήμα), Σχολή ή το Ίδρυμα.
Στα Εργαστήρια εντάσσονται από τους οικείους Τομείς τα μέλη ΔΕΠ με σχετικό προς το Εργαστήριο
γνωστικό αντικείμενο. Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των Εργαστηρίων και
Σπουδαστηρίων του ΕΜΠ (Απόφαση Συγκλήτου 16.5.2003), τα μέλη ΔΕΠ μπορούν να ανήκουν το
πολύ σε δύο Εργαστήρια, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, για τις οποίες απαιτείται σχετική απόφαση
της ΓΣ της Σχολής και ανακοίνωση στη Σύγκλητο.
Στα Εργαστήρια εντάσσεται επίσης και το επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό τους με
σχετική απόφαση της Σχολής.
Το νομικό πλαίσιο που διέπει την εκλογή Διευθυντών Εργαστηρίων, όπως διαχρονικά έχει εξελιχθεί,
περιλαμβάνει:
1.
2.
3.
4.
2.

Ν. 1268/82 άρθρο 7, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 παρ.3 του Ν. 1566/1985
Π.Δ. 46/1989 και Π.Δ. 265/1990
Ν. 2083/92, παρ. 22 του άρθρου 28
Ν. 4009/2011, παρ. 5α και 22α του άρθρου 80

Κριτήρια

Σύμφωνα με το άρθ. 1 του Π.Δ. 265/1990 που αντικατέστησε το Π.Δ. 46/1989, για την εκλογή
Διευθυντή εργαστηρίου ή κλινικής Α.Ε.Ι. γίνεται συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:
(ι) διαρκής και συνεχιζόμενη ερευνητική δραστηριότητα στο αντικείμενο του εργαστηρίου ή
της κλινικής κατά την τελευταία προ της εκλογής τριετία.
(ιι) επιστημονική και συγγραφική ειδίκευση αντίστοιχη με το αντικείμενο του εργαστηρίου ή
της κλινικής.
(ιιι) επαρκής γνώση της ευρύτερης επιστημονικής περιοχής, μέρος της οποίας αποτελεί το γνωστικό
αντικείμενο της μονάδας.
(ιν) διοικητική και οργανωτική εμπειρία σε ανάλογου χαρακτήρα μονάδες.
3. Διαδικασία Εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου
Κατά τον νόμο τα Εργαστήρια διευθύνονται από Διευθυντή ο οποίος εκλέγεται με τριετή θητεία, η
οποία μπορεί να ανανεώνεται (για νέα τριετή θητεία), από τη Γ.Σ. του Τομέα ή τη Γ.Σ. του Τμήματος ή
τη Γ.Σ. της Σχολής, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει το Εργαστήριο ή η Κλινική
(άρθρο 7 του Ν. 1268/1982).
Δικαίωμα εκλογής στη θέση του Διευθυντή έχουν τα μέλη ΔΕΠ που είναι ενταγμένα στο Εργαστήριο.
Ως προς τη διαδικασία, ο Ν. 4009/2011 (5α και 22α του άρθρου 80) ορίζει ότι μέχρι την δημοσίευση του
Οργανισμού του Ιδρύματος εφαρμόζονται οι παλαιότερες διατάξεις, δηλ. η παρ. 22 του άρθρου 28
του Ν. 2083/1992 (η οποία με τη σειρά της κατισχύει των προγενέστερων διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982).
Σύμφωνα με αυτήν, η διεύθυνση Εργαστηρίου ανατίθεται σε μέλος ΔΕΠ του αντίστοιχου γνωστικού
*

Ψηφίστηκε στη Γ.Σ. της Σχολής στις 12-4-2016 μετά από εισήγηση της Επιτροπής Θεσμικών Θεμάτων
(Συντονιστής Καθηγ. Β. Κουμούσης)

αντικειμένου, κλιμακωτά ξεκινώντας από την βαθμίδα του Καθηγητή και μεταβαίνοντας στη
βαθμίδα του Αναπληρωτή και στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.
Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:
3.1
Περίπτωση ενός μόνο υποψήφιου βαθμίδας Καθηγητή: Η ανάθεση της Διεύθυνσης
Εργαστηρίου - εκλογή γίνεται από το συλλογικό όργανο στο οποίο υπάγεται το Εργαστήριο, δηλ. τον
Τομέα, (Τμήμα), Σχολή ή το Ίδρυμα (Σύγκλητο).
3.2
Περίπτωση περισσοτέρων του ενός υποψηφίων βαθμίδας Καθηγητή: Στην περίπτωση
αυτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τη διαδικασία εκλογής αποφασίζει η Γ.Σ. της Σχολής. Με
σκοπό την ενιαία αντιμετώπιση, η Γ.Σ. της Σχολής υιοθετεί κατ’ αρχήν τη διαδικασία που ίσχυε σε
προηγούμενες διατάξεις, σύμφωνα με την οποία το συλλογικό όργανο στο οποίο ανήκει το
Εργαστήριο ορίζει τριμελή εισηγητική επιτροπή που συντάσσει σχετική εισήγηση. Η διαδικασία
παρατίθεται αναλυτικά παρακάτω σε παράρτημα.
3.3

Περίπτωση μη ύπαρξης υποψήφιου βαθμίδας Καθηγητή:

(α) Εφ’ όσον υπάρχει ένας ή περισσότεροι υποψήφιοι από τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή,
εφαρμόζονται αντίστοιχα τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω περιπτώσεις 3.1 και 3.2.
(β) Αν δεν υπηρετούν στο Εργαστήριο μέλη ΔΕΠ των βαθμίδων του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή
Καθηγητή ή οι υπηρετούντες δεν υποβάλουν υποψηφιότητα, είναι δυνατό, μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ακαδημαϊκής μονάδας (Τομέας), στην οποία ανήκει το
εργαστήριο, να ανατίθενται προσωρινώς τα καθήκοντα του Διευθυντή σε μέλος ΔΕΠ του
εργαστηρίου που ανήκει στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Αν και στην τελευταία αυτή
περίπτωση δεν καταστεί δυνατή για οποιοδήποτε λόγο η ανάθεση των καθηκόντων, η Γενική
Συνέλευση μπορεί να αναθέτει προσωρινώς τα καθήκοντα σε μέλος ΔΕΠ άλλου εργαστηρίου του
αυτού ή άλλου Τομέα του ιδίου Τμήματος κατά προτεραιότητα της βαθμίδας του Καθηγητή ή του
Αναπληρωτή καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, του οποίου η ερευνητική δραστηριότητα και η
επιστημονική και συγγραφική ειδίκευση έχουν συγγένεια ή συνάφεια με το αντικείμενο του
εργαστηρίου. Η χρονική διάρκεια της ανάθεσης των καθηκόντων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση
με την ίδια απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, η θητεία του Διευθυντή αυτού λήγει με απόφαση της
Γ.Σ. του Τμήματος (Σχολής) με την οποία η διεύθυνση του Εργαστηρίου ανατίθεται σε μέλος Δ.Ε.Π.
που έχει διοριστεί στο μεταξύ στη βαθμίδα του Καθηγητή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου
και ανήκει στο εργαστήριο.
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στις οποίες το συλλογικό όργανο της εκλογής είναι ο Τομέας, η
εκλογή να επικυρώνεται από την Γ.Σ. της Σχολής.
4. Έναρξη της διαδικασίας
Η έναρξη της διαδικασίας γίνεται με την υποβολή προς την αρμόδια ακαδημαϊκή μονάδα (Τομέα)
υποψηφιότητας εκ μέρους του ή των ενδιαφερόμενων υποψήφιων Διευθυντών μέχρι τη πρώτη Γ.Σ.
αυτής μετά τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή ή τη διαπίστωση ότι το Εργαστήριο
τελεί χωρίς Διευθυντή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας.
Ο Κοσμήτορας

Δ. Κουτσογιάννης

Παράρτημα
Διαδικασία επιλογής μεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων (σύμφωνα με το αρθ. 2 του Π.Δ. 46/1989,
όπως αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 265/1990)
1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης της αντίστοιχης ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το
εργαστήριο ή η κλινική, προκηρύσσεται η θέση του Διευθυντή του εργαστηρίου ή της κλινικής. Η απόφαση
κοινοποιείται σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. της αντίστοιχης ακαδημαϊκής μονάδας.
2. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (1Ο) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της
προκήρυξης υποβάλλονται στη γραμματεία της αντίστοιχης ακαδημαϊκής μονάδας οι αιτήσεις των υποψηφίων
για τη θέση του διευθυντή μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
3. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ που απασχολούνται στο εργαστήριο ή την
κλινική και ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, σύμφωνα με το άρθρο 7
παρ.1 του Ν. 1268/1982. Αν δεν υπηρετούν στο εργαστήριο ή την κλινική μέλη ΔΕΠ των βαθμίδων του
Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή οι υπηρετούντες δεν υποβάλλουν υποψηφιότητα, είναι δυνατό,
μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία ανήκει το
εργαστήριο ή η κλινική, να ανατίθενται προσωρινώς τα καθήκοντα του Διευθυντή σε μέλος ΔΕΠ του
εργαστηρίου ή της κλινικής, που ανήκει στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή. Αν και στην τελευταία
αυτή περίπτωση δεν καταστεί δυνατή για οποιοδήποτε λόγο η ανάθεση των καθηκόντων, η Γενική
Συνέλευση μπορεί να αναθέτει προσωρινώς τα καθήκοντα σε μέλος ΔΕΠ άλλου εργαστηρίου ή κλινικής
του αυτού ή άλλου τομέα του ιδίου τμήματος κατά προτεραιότητα της βαθμίδας του Καθηγητή ή του
Αναπληρωτή καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, του οποίου η ερευνητική δραστηριότητα και η
επιστημονική και συγγραφική ειδίκευση έχουν συγγένεια ή συνάφεια με το αντικείμενο του εργαστηρίου ή
της κλινικής. Η χρονική διάρκεια της ανάθεσης των καθηκόντων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με την
ίδια απόφαση.
4. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (1Ο) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου η γενική συνέλευση της ακαδημαϊκής μονάδας που έκανε την προκήρυξη συγκροτεί
τριμελή εισηγητική επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π. της αντίστοιχης ακαδημαϊκής μονάδας που ανήκουν στις
βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Αν δεν υπηρετούν μέλη Δ.Ε.Π. των βαθμίδων αυτών,
για τη συμπλήρωση της τριμελούς επιτροπής η γενική συνέλευση ορίζει μέλη Δ.Ε.Π. άλλων μονάδων του
ίδιου τμήματος, της ίδιας σχολής ή του ίδιου Α.Ε.Ι αντιστοίχως που ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή ή
του Αναπληρωτή Καθηγητή.
5. Η τριμελής εισηγητική επιτροπή υποβάλλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (1Ο) ημερών
αιτιολογημένη έκθεση που περιλαμβάνει:
(ι) Αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου κάθε υποψηφίου για τη θέση του διευθυντή. (ιι) Κρίση
για την προσφορά και τη συμβολή κάθε υποψηφίου στην πρόοδο της επιστήμης, στον τομέα που καλλιεργεί
η μονάδα.
(ιιι) Κρίση για την οργανωτική και διοικητική ικανότητα κάθε υποψηφίου.
6. Αν η τριμελής επιτροπή δεν υποβάλει εισηγητική έκθεση μέσα στην
διαδικασία προχωρεί δίχως εισήγηση.

προβλεπόμενη προθεσμία, η

7. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διευθυντή του Τομέα ή τον Πρόεδρο του τμήματος ή τον
Κοσμήτορα της Σχολής ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει το εργαστήριο ή η κλινική,
μέσα σε δέκα (1Ο) ημέρες από την υποβολή της εισήγησης ή μετά την άπρακτη παρέλευση της
προθεσμίας, προκειμένου να προχωρήσει στην εκλογή του Διευθυντή του εργαστηρίου ή της κλινικής.
8. Υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων των παρόντων θεωρείται
ότι έχει εκλεγεί. Αν κανείς δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται

μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων μέσα σε δέκα (1Ο) ημέρες, οπότε και εκλέγεται
όποιος συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους. Σε κάθε περίπτωση πάντως η απαιτούμενη για την εκλογή
πλειοψηφία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1/3 του συνόλου των μελών της γενικής συνέλευσης της
αντίστοιχης ακαδημαϊκής μονάδας. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 12 του Ν. 1268/1982 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 5 του Ν. 1404/1983.
9. Όπου στις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. αναφέρονται αποφάσεις της γενικής συνέλευσης της ακαδημαϊκής
μονάδας, στην οποία ανήκει το εργαστήριο ή κλινική εννοούνται αποφάσεις συγκλήτου εάν το εργαστήριο ή η
κλινική ανήκει στο Α.Ε.Ι. συνολικά».

