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Αριθμός απόφασης 656/2011 
 
Περίληψη 
 
Πειθαρχικά παραπτώματα μελών ΔΕΠ Α.Ε.Ι.. - Παραγραφή πειθαρχικών 
παραπτωμάτων - Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή των μελών ΔΕΠ στη διοίκηση της 
Α.Ε. - Παράβαση καθήκοντος μέλους ΔΕΠ διότι συμμετείχε σε σύμβαση 
ερευνητικού έργου, ταυτοχρόνως με τις ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. Α.Ε. και 
του Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου. 
 
Κείμενο 
 
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 10 Απριλίου 2008, με την εξής 
σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου 
του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Αν. Γκότσης, Νικ. Μαρκουλάκης, Σύμβουλοι, Κων. 
Πισπιρίγκος, Δημ. Βανδώρος, Πάρεδροι. Γραμματέας η Δημ. Τετράδη. 
Για να δικάσει την από 2 Οκτωβρίου 2000 αίτηση: του ........................, κατοίκου 
Αχαρνών Αττικής, ο οποίος δεν παρέστη, αλλά ο δικηγόρος, που υπογράφει την 
αίτηση, νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, κατά: 1) του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος παρέστη με την Ελ. Πασαμιχάλη, 
Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 2) του Πανεπιστημίου Πατρών, το 
οποίο παρέστη με τον δικηγόρο Βασίλειο Κωστόπουλο (Α.Μ. 3840), που τον διόρισε 
με εξουσιοδότηση του ο Πρύτανης. 
Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ` αριθ. 18/2000 απόφαση του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου των μελών του Δ.Ε.Π. των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων. 
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Συμβούλου, Νικ. 
Μαρκουλάκη. 
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του Πανεπιστημίου και την 
αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψη της υπό κρίση 
αιτήσεως. 
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 έχουν καταβληθεί τα νόμιμα τέλη 
(διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Ενσήμων και Δικαστικών Εισπράξεων Αθηνών 1049540/2000) 
και το παράβολο (ειδικά γραμμάτια παράβολου Α΄ 1806690, 5356834, 
5356835/2000). 
2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της 18/2000 αποφάσεως του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., με την οποία επιβλήθηκε 
στον αιτούντα, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, η πειθαρχική ποινή της 
προσωρινής παύσεως δύο μηνών για τα πειθαρχικά παραπτώματα που αναφέρονται 
στην εν λόγω απόφαση. 
3. Επειδή, όπως έχει παγίως κριθεί (Σ.τ.Ε. 894/2007, 1551/2005 κ.ά.), το Πειθαρχικό 
Συμβούλιο των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. αποτελεί, εκάστοτε, όργανο του Α.Ε.Ι. 
εκείνου στο οποίο ανήκει το μέλος Δ.Ε.Π. για την πειθαρχική τιμωρία του οποίου 
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καλείται να αποφασίσει. Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση, το Πειθαρχικό αυτό 
Συμβούλιο αποτελεί όργανο του Πανεπιστημίου Πατρών, στο οποίο ανήκει ο αιτών, 
Καθηγητής, τιμωρηθείς από το εν λόγω Πειθαρχικό Συμβούλιο, ως εκ τούτου δε το 
Α.Ε.Ι. αυτό νομιμοποιείται παθητικώς στη δίκη που άνοιξε με την άσκηση της 
κρινομένης αιτήσεως ακυρώσεως. Παραδεκτώς δε παρενέβη στο ακροατήριο υπέρ 
του κύρους της προσβαλλομένης αποφάσεως, ως ασκών εποπτεία επί των Α.Ε.Ι., ο 
Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 
περ. β΄ του π.δ/τος 18/1989, Α΄ 8 (πρβλ. Σ.τ.Ε. 3344/2003 κ.ά.). 
4. Επειδή, στα άρθρα 326 και 332 περ. 1 του ν. 5343/1932 «περί Οργανισμού του 
Πανεπιστημίου Αθηνών» (Α΄ 86), τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 249/1976 
(Α΄ 7), έχουν εφαρμογή επί των μελών Δ.Ε.Π. όλων των Α.Ε.Ι., ορίζεται ότι «Εάν 
τακτικός ή έκτακτος καθηγητής του Πανεπιστημίου παραβαίνη τα εαυτού καθήκοντα, 
εάν επιδεικνύη ραθυμίαν ή κουφότητα ασύγγνωστον περί την εκπλήρωσιν αυτών, εάν 
επιδεικνύη διαγωγήν απάδουσαν εις την αξιοπρέπειαν του Πανεπιστημιακού 
λειτουργού, εάν αυτοβούλως εγκαταλείψη την θέσιν αυτού, τιμωρείται πειθαρχικώς 
δι` εγγράφου επιπλήξεως, δια προστίμου ουχί κατωτέρου του δεκάτου ουδ` ανωτέρου 
ολοκλήρου του μηνιαίου μισθού, δια προσωρινής απολύσεως από ενός μηνός μέχρι 
ενός έτους ή δι` οριστικής απολύσεως» (άρθρο 326) και ότι «Τα πειθαρχικά 
παραπτώματα παραγράφονται μετά πενταετίαν, εκτός εάν αποτελώσι και αξιοποίνους 
πράξεις, οπότε δεν παραγράφονται προ της συμπληρώσεως της υπό του Π. Νόμου 
οριζομένης παραγραφής. Η παραγραφή διακόπτεται, εφαρμοζομένων αναλόγως των 
περί διακοπής της παραγραφής αξιοποίνων πράξεων διατάξεων του Π. Νόμου» 
(άρθρο 332 παρ. 1). 
5. Επειδή, από τις προεκτεθείσες διατάξεις συνάγεται ότι κάθε πειθαρχικό 
παράπτωμα μέλους Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. υποκύπτει σε παραγραφή μετά πενταετία από 
της τελέσεως του ή, αν πρόκειται για κατ` εξακολούθηση πειθαρχικό αδίκημα, από 
τότε που αυτό έπαυσε να τελείται, εκτός αν αποτελεί και αξιόποινη πράξη, οπότε δεν 
παραγράφεται πριν από τη συμπλήρωση της υπό του οικείου ποινικού νόμου 
οριζομένης παραγραφής. Περαιτέρω, από τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 332 παρ. 
1 του ν. 5343/1932, σε συνδυασμό προς το άρθρο 113 του Ποινικού Κώδικα, στο 
οποίο αυτές παραπέμπουν, συνάγεται ότι η ανωτέρω παραγραφή αναστέλλεται από 
την έναρξη της κύριας διαδικασίας έως την αμετάκλητη κρίση, όχι όμως πέραν της 
τριετίας. Πράξη δε της κύριας διαδικασίας, με την οποία αναστέλλεται η παραγραφή, 
αποτελεί η επίδοση της κλητεύσεως του εγκαλουμένου για να απολογηθεί ενώπιον 
του Πειθαρχικού Συμβουλίου (βλ. Σ.τ.Ε. 3344/2003). 
6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη 
απόφαση, όλα τα πειθαρχικά παραπτώματα για τα οποία τιμωρήθηκε ο αιτών 
τελέσθηκαν από τις 13.4.1995 και εφεξής, ως εκ τούτου δε η κατά τις προεκτεθείσες 
διατάξεις πενταετής παραγραφή ανεστάλη στις 12.4.2000, οπότε επιδόθηκε σ` αυτόν 
η κλήτευση για να απολογηθεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Κατά 
συνέπεια, είναι απορριπτέος ως στηριζόμενος σε εσφαλμένη προϋπόθεση ο λόγος 
ακυρώσεως κατά τον οποίο ο αιτών κρίθηκε ένοχος και για πειθαρχικά αδικήματα 
που φέρονται ότι τελέσθηκαν κατά τα έτη 1984-1994 και, επομένως, είχαν ήδη 
παραγραφεί προ της ως άνω επιδόσεως της κλήσεώς του σε απολογία. 
7. Επειδή, στο άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» (Α΄ 159), το οποίο ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο 
τελέσεως των αποδιδομένων στον αιτούντα σχετικών πειθαρχικών παραπτωμάτων 
(βλ. κατωτέρω, 9η σκέψη, υπό στοιχ. α΄), ορίζονται τα εξής: «Τα μέλη Δ.Ε.Π. 
πλήρους απασχόλησης έχουν τη δυνατότητα εξωπανεπιστημιακής επαγγελματικής 
απασχόλησης και κατοχής έμμισθης θέσης στο Δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα… 
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Ειδικότερα, με προεδρικό διάταγμα, το οποίο θα εκδοθεί μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) 
μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις για την εξωπανεπιστημιακή 
επαγγελματική απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π., που η συμμετοχή τους σε εφαρμογές 
του επιστημονικού τους κλάδου είναι αναγκαία για την εκπαιδευτική τους λειτουργία 
ή την προαγωγή της επιστήμης στην πράξη ή τη συμβολή και προέκταση της 
επιστημονικής και ερευνητικής τους δραστηριότητας. Με το ίδιο διάταγμα θα 
καθορισθούν και οι συμβατές με την ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. έμμισθες θέσεις του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Στους περιορισμούς αυτούς δεν υπάγονται οι 
περιπτώσεις κατά τις οποίες με ειδική διάταξη νόμου σε ορισμένη θέση του δημόσιου 
τομέα πρέπει να διορισθεί μέλος Δ.Ε.Π.». Το προβλεπόμενο από τις ανωτέρω 
διατάξεις διάταγμα δεν εκδόθηκε. Εξ άλλου, στο άρθρο 17 παρ. 4 του ν. 3190/1955 
«Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης» (Α΄ 91) ορίζεται ότι: «Δημόσιοι 
υπάλληλοι… δεν δύνανται να είναι διαχειρισταί ουδέ εταίροι εταιρείας 
περιωρισμένης ευθύνης. Η απαγόρευσις αύτη ισχύει και δια τους τακτικούς ή 
εκτάκτους Καθηγητάς των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ως και των 
λοιπών ανωτάτων ισοτίμων αυτοίς Σχολών, οίτινες μόνον εις την διοίκησιν ανωνύμου 
εταιρείας δύνανται να μετέχωσι». 8. Επειδή, όπως συνάγεται από τις ανωτέρω 
διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 2083/1992, ο νομοθέτης επιτρέπει κατ` αρχήν 
την εξωπανεπιστημιακή επαγγελματική απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους 
απασχόλησης στο μέτρο που η επαγγελματική αυτή απασχόληση αποτελεί αναγκαία 
συμμετοχή σε εφαρμογές του επιστημονικού τους κλάδου. Συνεπώς, δεν είναι 
επιτρεπτή η συμμετοχή τους στη διοίκηση νομικών προσώπων που επιδιώκουν 
εμπορικούς σκοπούς. Ειδικότερα, κατά τις ανωτέρω διατάξεις συνιστά μη επιτρεπτή 
επαγγελματική απασχόληση η συμμετοχή των ως άνω μελών Δ.Ε.Π. στη διοίκηση 
ανώνυμης εταιρείας, η οποία εκ του νόμου, από τη συντέλεση των διατυπώσεων 
ιδρύσεώς της, αποκτά την εμπορική ιδιότητα (άρθρο 1 ν. 2190/1920) και οι πράξεις 
της είναι πάντοτε εμπορικές πράξεις (πρβλ. Σ.τ.Ε. 1409/2007). Άλλωστε, απαγόρευση 
συμμετοχής στη διοίκηση ανώνυμης εταιρείας συνάγεται, για τα μέλη Δ.Ε.Π. 
πλήρους απασχόλησης, και από το άρθρο 2 παρ. 2 του μεταγενέστερου ν. 2530/1997, 
Α΄ 218 (πρβλ. Σ.τ.Ε. 1409/2007). Εξ άλλου, ενόψει του ότι οι πανεπιστημιακοί 
λειτουργοί διέπονται κατά βάσιν από την ειδική για τα πανεπιστήμια νομοθεσία, οι 
προεκτεθείσες διατάξεις εμπορικού δικαίου (άρθρο 17 παρ. 4 ν. 3190/1955) έχουν 
την έννοια ότι η συμμετοχή πανεπιστημιακών λειτουργών στη διοίκηση ανώνυμης 
εταιρείας επιτρέπεται μόνον εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, όπως, κατά τα προεκτεθέντα, 
συμβαίνει εν προκειμένω. Κατά τη γνώμη όμως του Παρέδρου Δημ. Βανδώρου, τα 
μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης επιτρέπεται να συμμετέχουν στη διοίκηση 
ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω, ειδική για τη συμμετοχή των 
πανεπιστημιακών λειτουργών, διάταξη του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 3190/1955, η 
εφαρμογή της οποίας δεν αποκλείεται από τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 
του ν. 2083/1992. 
9. Επειδή, με την προσβαλλόμενη απόφαση επιβλήθηκε στον αιτούντα, Καθηγητή 
του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Πατρών, η πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσεως δύο μηνών για 
τα πειθαρχικά παραπτώματα που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. Ειδικότερα, το 
Πειθαρχικό Συμβούλιο, αφού ανέφερε ότι εξετίμησε όλα τα στοιχεία του φακέλου, 
μεταξύ των οποίων το 1951/26.4.1999 παραπεμπτήριο έγγραφο του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Πατρών, τα δύο πορίσματα των μελών της συγκροτηθείσης από τη 
Σύγκλητο του Πανεπιστημίου επιτροπής που διεξήγαγε Ε.Δ.Ε., καθώς και τα 
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απολογητικά υπομνήματα του αιτούντος, δέχθηκε κατά βάσιν τα εξής: α) Ο αιτών, ο 
οποίος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ήταν κατά τον κρίσιμο εν 
προκειμένω χρόνο μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, διετέλεσε, κατά παράβαση 
του άρθρου 8 του ν. 2083/1992, Πρόεδρος-Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε. 
«Υπολογιστικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας ....... Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική 
Εταιρεία» από τις 13.4.1995 έως και τις 31.10.1995 και, ακολούθως, μέλος του Δ.Σ. 
της ίδιας Α.Ε. έως και τις 25.7.1996, καθώς και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Α.Ε. «........ - 
............... .................» από τις 13.4.1995 έως και τις 30.10.1995. Η ως άνω πρώτη 
εταιρεία δραστηριοποιήθηκε σε επιστημονικές περιοχές που θεραπεύει το υπαγόμενο 
στο Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών, του οποίου 
προΐστατο ο αιτών, ενώ η ανωτέρω δεύτερη εταιρεία δραστηριοποιήθηκε κυρίως στην 
πώληση συγγραμμάτων του αιτούντος. β) Ο ίδιος, ως υπεύθυνος Διευθυντής του 
ανωτέρω Εργαστηρίου Μηχανικής των Ρευστών και ταυτόχρονα ως Πρόεδρος του 
Δ.Σ. της ως άνω .............., ιδιότητα την οποία δεν είχε δηλώσει, ως όφειλε, υπέγραψε 
ως επιστημονικός υπεύθυνος τη σύμβαση εκτελέσεως ερευνητικών έργων «Advanced 
Simulation tools for the Engineering Analysis and Design of Oil and Natural Gas 
Production and Transport» (ημερομηνία υπογραφής συμβάσεως 27.9.1995 και 
διάρκεια έργου έως 31.1.1998), με φορείς υλοποίησης το υπ` αυτόν Εργαστήριο 
Μηχανικής των Ρευστών του Πανεπιστημίου και την ......... ... γ) Αν και ο αιτών 
προσεκλήθη δύο φορές, την 4.9.1997 και την 18.9.1997, για εξέταση, υπό της 
επιτροπής διενεργείας της προαναφερθείσης Ε.Δ.Ε., αρνήθηκε να προσέλθει και να 
παράσχει τη βοήθειά του στην διερεύνηση των εξεταζομένων υποθέσεων, όπως είχε 
καθήκον, επιδεικνύοντας κατ` αυτόν τον τρόπο περιφρόνηση προς όργανο 
συγκροτηθέν από το ανώτατο όργανο Διοικήσεως του Πανεπιστημίου, τη Σύγκλητο, 
επικαλούμενος αδικαιολογήτως την πρώτη φορά λόγους εκκρεμοδικίας και 
αμφισβητώντας τη δεύτερη φορά τη νομιμότητα και τις προϋποθέσεις συγκροτήσεως 
της επιτροπής καθώς και τις θέσεις που είχε εκφράσει μέλος της. Οι ανωτέρω πράξεις 
του αιτούντος, έκρινε το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αποτελούν παράβαση καθήκοντος 
και απάδουν στην ιδιότητα του πανεπιστημιακού λειτουργού, συνιστούν δε 
πειθαρχικά παραπτώματα που προβλέπονται στο άρθρο 326 του ν. 5343/1932. 
Κατόπιν αυτών, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα των ως 
άνω πειθαρχικών αδικημάτων, την προσωπικότητα του αιτούντος και τις εν γένει 
συνθήκες (επιστημονικές, οικονομικές, υπηρεσιακές), έκρινε ότι η ποινή που έπρεπε 
να του επιβληθεί ήταν εκείνη της προσωρινής παύσεως δύο μηνών. 
10. Επειδή, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, το Πειθαρχικό 
Συμβούλιο κατέληξε στην κρίση του περί ενοχής του αιτούντος αφού συνεξετίμησε 
όλα τα στοιχεία του φακέλου, μεταξύ των οποίων και τα προαναφερθέντα πορίσματα 
της διενεργηθείσης Ε.Δ.Ε. Επομένως, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος ο περί του 
αντιθέτου λόγος ακυρώσεως κατά τον οποίο το Πειθαρχικό Συμβούλιο στήριξε την 
κρίση του αποκλειστικά στα ως άνω πορίσματα Ε.Δ.Ε., χωρίς να προβεί σε αυτοτελή 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων. 
11. Επειδή, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην 8η σκέψη, πρέπει να απορριφθούν ως 
αβάσιμοι οι λόγοι ακυρώσεως κατά τους οποίους α) ο αιτών, μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους 
απασχόλησης του ν. 2083/1992, επετρέπετο να μετέχει στη διοίκηση των ανωτέρω 
ανωνύμων εταιρειών κατ` εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 3190/1955 και β) η 
συμμετοχή του αιτούντος στη διοίκηση των ως άνω ανωνύμων εταιρειών δεν 
συνιστούσε επαγγελματική απασχόληση και δεν εκωλύετο από τις διατάξεις της 
πανεπιστημιακής νομοθεσίας. Σε κάθε δε περίπτωση είναι απορριπτέος ως 
αναπόδεικτος ο ειδικότερος ισχυρισμός του αιτούντος ότι είχε συμφωνηθεί να μην 
έχει οικονομικές απολαυές από τη συμμετοχή του στη διοίκηση των ανωνύμων αυτών 
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εταιρειών. Περαιτέρω, ο λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο ο αιτών προβάλλει ότι, 
όπως συνάγεται από το συνδυασμό των διατάξεων των παρ. 6 και 7 εδ. β΄ του άρθρου 
13 του ν. 1268/1982, ήταν γενικώς επιτρεπτή η εξωπανεπιστημιακή επαγγελματική 
του απασχόληση, είναι απορριπτέος ως στηριζόμενος σε εσφαλμένη νομική εκδοχή, 
αφού κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο δεν ίσχυαν οι διατάξεις αυτές, 
προκειμένου δε περί μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, όπως ο αιτών, ήταν 
εφαρμοστέες οι προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 2083/1992. 
12. Επειδή, η προσβαλλόμενη απόφαση αιτιολογείται νομίμως και επαρκώς ως προς 
την κρίση της ότι στοιχειοθετούνται τα ως άνω αποδοθέντα στον αιτούντα και 
προβλεπόμενα στο άρθρο 326 του ν. 5343/1932 πειθαρχικά παραπτώματα, δεδομένου 
ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αφού εξετίμησε όλα τα στοιχεία του πειθαρχικού 
φακέλου, μεταξύ των οποίων και τα απολογητικά υπομνήματα του αιτούντος, 
παρέθεσε τα πραγματικά περιστατικά της υποθέσεως και αξιολόγησε τη συμπεριφορά 
του αιτούντος. Κατά συνέπεια, είναι απορριπτέα ως αβάσιμα τα περί του αντιθέτου 
προβαλλόμενα. Ειδικότερα, ενόψει των ανωτέρω εκτιθεμένων στην προσβαλλόμενη 
απόφαση, είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη η κρίση του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου ότι συνιστά παράβαση καθήκοντος και απάδουσα στην ιδιότητα του 
πανεπιστημιακού λειτουργού διαγωγή (άρθρο 326 του ν. 5343/1932) αφενός μεν η 
συμμετοχή του αιτούντος σε σύμβαση ερευνητικού έργου, ταυτοχρόνως με τις 
ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας και του Διευθυντή 
πανεπιστημιακού εργαστηρίου, αφετέρου δε η περιφρονητική του στάση προς την 
ορισθείσα από τη Σύγκλητο επιτροπή διενεργείας Ε.Δ.Ε. Επομένως, είναι 
απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι περί του αντιθέτου λόγοι ακυρώσεως, οι οποίοι, κατά το 
μέρος που αμφισβητούν την ανέλεγκτη ακυρωτικώς ουσιαστική κρίση του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι. Δεν απαιτείτο δε, για 
την επάρκεια της αιτιολογίας, να αναφέρονται στην προσβαλλόμενη απόφαση 
ειδικότεροι ισχυρισμοί προβληθέντες δια των υπομνημάτων του αιτούντος, όπως 
αβασίμως προβάλλεται. Περαιτέρω, η διαπίστωση του Πειθαρχικού Συμβουλίου ως 
προς το χρόνο υπογραφής της ανωτέρω συμβάσεως ευρίσκει αιτιολογικό έρεισμα στο 
μνημονευόμενο στην προσβαλλόμενη απόφαση παραπεμπτήριο έγγραφο του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, στο οποίο αναφέρονται τα σχετικά στοιχεία, 
είναι δε σε κάθε περίπτωση απορριπτέος ως αναπόδεικτος ο ισχυρισμός του 
αιτούντος ότι ήταν διαφορετικός ο χρόνος της εν λόγω υπογραφής. 
13. Επειδή, η κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου ως προς την επιμέτρηση της 
πειθαρχικής ποινής παρίσταται νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, δοθέντος ότι το 
εν λόγω Συμβούλιο, αφού είχε ήδη αναφερθεί στη συμπεριφορά του αιτούντος, κατά 
τα προεκτεθέντα, εξετίμησε τη βαρύτητα των ανωτέρω πειθαρχικών αδικημάτων, την 
προσωπικότητα του αιτούντος και τις εν γένει συνθήκες υπό τις οποίες τελέσθηκαν τα 
αδικήματα. Κατά συνέπεια, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο περί του αντιθέτου 
λόγος ακυρώσεως. Επίσης, υπό τα ανωτέρω δεδομένα, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, 
κατά την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής, δεν υπερέβη τα άκρα όρια της 
διακριτικής του ευχερείας ούτε παρέβη την αρχή της αναλογικότητας, είναι δε 
απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι ακυρώσεως με τους οποίους προβάλλονται τα 
αντίθετα. 
14. Επειδή, κατόπιν αυτών, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί. 

Διά ταύτα 
Απορρίπτει την αίτηση. 
Διατάσσει την κατάπτωση του παράβολου. 
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Επιβάλλει στον αιτούντα τη δικαστική δαπάνη του Πανεπιστημίου Πατρών και του 
Δημοσίου, η οποία ανέρχεται, για κάθε έναν από τους διαδίκους αυτούς, σε 
τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ. 
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 15 Απριλίου 2008. 

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος                            Η Γραμματέας 
Σωτ. Ρίζος                                                    Δημ. Τετράδη 

 
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 2ας Μαρτίου 2011. 

Ο Πρόεδρος του Γ` Τμήματος                                       Η Γραμματέας 
Γεώρ. Σταυρόπουλος                                                    Δημ. Τετράδη 

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ 
Εντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την 
παραπάνω απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητά τους και 
τους Διοικητές και τα άλλα όργανα της Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους 
ζητηθεί. 
Η εντολή πιστοποιείται με την σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος. 

Αθήνα, ...................... 
Ο Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος                      Η Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος 
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