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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 
 
 

ΘΕΜΑ: «Αναδρομικός διορισμός τoυ  
Ευστράτιου Αποστολάκη   
του Εμμανουήλ, σε κενή μόνιμη θέση 
ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του 
Τμήματος Ιατρικής του Παν/μίου  μας» 

 
 
 
 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:    α) Ν. 1268/82 (άρθρο 14) 
β) Ν. 2083/92, (άρθρο 6), 
γ) Ν. 2517/97 (άρθρο 1 παρ. 4 )  
δ) Ν. 3549/2007 (άρθρο 24 & 25) και  
ε) Ν. 4009/2011 (άρθρο 76 παρ. 11 & 

77 παρ 2) 
στ) Υπουργικές αποφάσεις αριθμ. 

Φ.122.1/171/89650/Β2/2007 και 
38913/Β1/23-04-2007  

Ιωάννινα  26 Ιουλίου 2012 
 

Αριθμ.  πρωτ.  18674 
 
 
 

Π ρ ο ς  
Το Υπουργείο  Παιδείας & 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & 
Αθλητισμού 
Ενιαίος Διοικητικός Τομέας 
Παν/κής Εκπ/σης 
Δ/νση Προσωπικού Ανωτ. 
Παν/κής Εκπ/σης 
Τμήμα Α΄  Ανωτ. Διδακτικού 
Προσωπικού 
Ανδρέα Παπανδρέου 37 
15180 Μαρούσι Αττικής 

 

 
Σας στέλνουμε την αριθμ. 18674/23-07-2009 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων και Περίληψη αυτής, που αφορά τον αναδρομικό διορισμό από την 
ημερομηνία 03-04-2012 του αρχικού διορισμού του (ΦΕΚ 368/03-04-2012 τ. Γ΄), χωρίς 
δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών, μετά την επανάληψη της διαδικασίας εκλογής 
του Ευστράτιου Αποστολάκη του Εμμανουήλ, σε κενή μόνιμη θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του 
Καθηγητή του Χειρουργικού Τομέα  (με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιοχειρουργική») του 
Τμήματος Ιατρικής,  λόγω  ακύρωσης  με  την αριθμ. Φ.122.2/27/32781/Β2/26-03-2012 
(ΦΕΚ 368/03-04-2012 τ. Γ΄) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της  αριθμ. 1428 π.ε/06-09-2010 πράξης του Πρύτανη του 
Παν/μίου μας διορισμού του Ευστράτιου Αποστολάκη  σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του 
Καθηγητή του Χειρουργικού Τομέα   (με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιοχειρουργική») του 
Τμήματος Ιατρικής, διότι σύμφωνα με το έγγραφο αριθ. Φ.122.2/11/7497/Β2, 26-3-2012 
του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κατά τον 
έλεγχο νομιμότητας του φακέλου εκλογής του που διενήργησε, διαπιστώθηκε  ότι τα μέλη 
του αρμοδίου εκλεκτορικού σώματος δεν αναφέρθηκαν ειδικώς στο θέμα της συνάφειας 
και δεν αιτιολόγησαν επαρκώς την κατοχή του τυπικού προσόντος της συνάφειας της 
διδακτορικής διατριβής του με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης και 
ζητήθηκε η επανάληψη της διαδικασίας εκλογής  από το σημείο στο οποίο έπασχε και σας 
παρακαλούμε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Σας πληροφορούμε ότι ο προβλεπόμενος από το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 
έλεγχος νομιμότητας έγινε από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Σημειώνουμε ότι: α) έχει υποβληθεί το από 06-06-2012 έγγραφο-ένσταση από τον κ. 
Βασίλειο Καραγκούνη συνυποψήφιο για την παραπάνω θέση, και β) Η ένσταση του κ. Β. 
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Καραγκούνη δεν μπορεί να γίνει δεκτή, καθ όσον δεν έχει έννομο συμφέρον διότι στην 
αναπομπή της υπόθεσης του Υπουργείου Παιδείας ο λόγος τον οποίο επικαλείται δεν 
υφίσταται ως λόγος ακύρωσης της εκλογής.   

Σας παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες  αφού διενεργήσετε τον    
έλεγχο νομιμότητας  της παραπάνω διαδικασίας  ( παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 
4009/2011). 

 
 
 
Εσωτερική διανομή:                                                                         Με τιμή 
-Δ/νση Διοικητικού               Ο                                                                                                                                   

  -Δ/νση Οικον. Διαχείρισης                              Π ρ ύ τ α ν η ς                 
  -Τμήμα Ιατρικής 
  -Ενδιαφερόμενο 
                                                               

 
            ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ 
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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
         ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ    Ιωάννινα,  26 Ιουλίου 2012 
                    Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 
                 

Αριθμ. πρωτ.  18674 
 

 
 

Π Ρ Α Ξ Η 
Ο 

Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

                 _________________________________ 
 

    ΄Εχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις α) του Ν. 1268/82 (άρθρο 14), β) του Ν.2083/92 (άρθρο 6),  γ) του του 

Ν.2517/97 (άρθρο 1 παρ. 4), δ) του Ν.3549/07 (άρθρο 24 & 25), ε) Ν. 4009/2011 (άρθρο 
76 παρ. 11 & 77 παρ 4), 

2) Τις υπουργικές αποφάσεις α) αριθμ.Φ.122.1/171/89650/Β2/07 (ΦΕΚ 1466/13-8- 
2007 Β΄) και β) αριθμ. 38913/Β1/23-04-2007, 

3) Την απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Γ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής  
  (κοινή συνεδρία αριθμ. 736/07-06-2012) 

                                          
 
                                                Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ  ε 
   
 

Διορίζουμε αναδρομικά από 03-04-2012  ημερομηνία  του ΦΕΚ 368/03-04-2012 τ. Γ΄ 
αρχικού διορισμού του, χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών, μετά την επανάληψη 
της διαδικασίας εκλογής τον Ευστράτιο Αποστολάκη του Εμμανουήλ, σε κενή μόνιμη θέση 
ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή του Χειρουργικού Τομέα  (με γνωστικό αντικείμενο 
«Καρδιοχειρουργική») του Τμήματος Ιατρικής,  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα.- 
 
 
            
                         Ο    

  Π ρ ύ τ α ν η ς   
 
 
 

 
                                                                                                         ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ 
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              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
        ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
                    Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 
 
                                                                                                                                                    
 
                                                                                              ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
       Για δημοσίευση στην  Εφημερίδα 
                       της Κυβερνήσεως  (τ. Γ΄)  
           
                                                                                         κωδ. Φορέα 25026                     
    
                 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
                        
 

     Με την αριθμ. 18674/26-07-2009 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (Ν. 2083/92 άρθρο 6, Ν. 
2517/97 άρθρο 1 παρ. 4, Ν. 3549/07 άρθρο 24 & 25 και τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. 
Φ.122.1/171/89650/Β2/07 (ΦΕΚ 1466/13-8-2007 τ. Β΄) και β) αριθμ. 38913/Β1/23-04-2007, 
διορίζεται αναδρομικά από 03-04-2012  ημερομηνία  του ΦΕΚ 368/03-04-2012 τ. Γ΄ αρχικού 
διορισμού του,  χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών, μετά την επανάληψη της 
διαδικασίας εκλογής τον Ευστράτιο Αποστολάκη του Εμμανουήλ, σε κενή μόνιμη θέση ΔΕΠ 
της βαθμίδας του Καθηγητή του Χειρουργικού Τομέα  (με γνωστικό αντικείμενο 
«Καρδιοχειρουργική») του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα.- 
 
 
(Αριθμ. Βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.                                                                        ). 
 
 
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 
68312333219/26-07-2012). 
 
 
                                                                                                                                Ο    

          Π ρ ύ τ α ν η ς 
 
 
 
 
                                                                                                      ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ 
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