
Αριθμός 2/2008 


Το Πι;ιθι:ιρχικό Συμβοίιλιο των μελών του Δ.ε.Π. 


των Λ,νωτά"ι:.uν Εκπαιδευτικών lδΡuμάτων 


(όρθρο 2 ν. 249/'1916, άρθρο 19 παρ. 6 ν. 1566/1986 


και άρβρο 2 ν. 2233/1994) 


Αποτελούμενο από τους Γεώργιο Παναγιωτόποuλο, nρόεδρο του 

Συμβουλίοu της EΠIKρατε(α~f ως nΡόεοΡΟ, Γεώργιο Σταύρο Κοίιρτη, 

Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συιιεδρίου, Ηρακλή Κωνσταντινίδη, Ανηπρόεδρο 

του Αρεlου Πάγου (ο Πρόε.δρος του ΑρεΙου Πόγου και οι αρχαιότεροι 

Ανηπρόεδροι, είχαν κώλυμα), Γεώργιο Ζέρβα, nρύτανη ίου Γεωπονlκοι) 

Πανεπ/Ο'τημίου Αθηνών (Ι, Ιωακείμ Γρυσπολάκης, nΡύτανης του 

noAurExveiou Κρήτης, ίαKΤΙKI~ μέλος, είχε κώλυμα) και Αθανάσιο ΚαραμπΙνη, 

Αντιπρίιτανη του ΔημσΚΡ1Τεlο ι) ΠανετrιστημίOυ Θράκης, ως μέλη. 

Συνήλθε σε σlJνεδρΙαση την 26 η ΜαρτΙου 2008, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 17.30, στο κc:τάστημl;ι του Συμβουλίου της Επικρατείας με παρόντα 

την αναπληρώτρια Γ"αμματέ,α TOU Δημφρία Μουζάκη, ΠροίσΊ'άμενο της 

ίραμματείας του Δ' Τμήματος του Συμβουλίου της· Επικρατείας (ο 

Γραμματέας του ΣυμβουλΙοι.ι, IlΡΟίσ'r6μενος ίης Διεύθυνσης της Γραμματείας 

"rou !uι-/βοuλlοu της EΠIKpcιτείaς Βασ. Mανωλότroυλoς, είχε κωλι,ιμα). 

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η διάσκεψη και κΡlση του ΣυμβουλΙοιι, 

σύμφωνα με το άρθρο 6 τσΗ από 12 7.1933 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 

225), επί της προτάσε::.uς του ι:ισηγηιή σχετικά με την πειθαρχική δΙωξη που 

έχει ασκηθεί από τον Πρύτανη του Δrιμοκριτείοu nανεπιστημfοu Θράκ:ης κατά 

του Στυλιανού Σταματόποι.ιλου, Kαθηγηrll, Ανηπρύτανη φοιτητικών Θεμάτων 

και Εξωτερικών Yτroθέσεων του άνω Πανεπιστημίου. με το με αριθμό 

πρωΊOκ;όλλOιJ Ε. Π, 4739/8. 1.~!008 παραπεμπτήριο έγγραφό ίου Ί'φος τον 

Πρόεδοο του Συμβουλίου τούΊ:JU, για 1'0 ττεlθaΡΧίκό παράπτωμα του άρθρου 

6 παρ. 3 υποπαρόγρ, (:( ίΟ\) Ν. 25:30/1997, 
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Αφοίι άκουσε Ίον Εισηγητή, Ηρακλή ΚωvσrαVΤ1vΙδη, 

Αντιπρόεδρο του Apl~ίoυ Πάγου ΚΩΙ μελέτησε τα αποδεικτικά στοιχεία "'01"/ 

φακέλου 

Σκέφθηκε: κατά τον Νόμο 

Για την εκδίκα.:1η 'rης προκειμένης urrόθεσΓΊς τηρήθηκε η 

διαδικασία ποu προβλέπεται απ6 τα άρθρα 5 KOI 6 T(.)U π.δ/τος της 12/26 

lοuλ, 1933 (rrC)u εφαρμόζοvτClI κοτά το όρθρο 9 του ν. 249/1976) στο δεύτερο 

από τα οποία ειδικότερο ορΙζεται ότι «Το nEIeapXIK6v Συμβούλιον 

διασκεπτόμενον εντός πέντε ημι:ρών από της υποβολής της δικογραφίας 

υπό του Elσηγηroύ δικαιούται ν' ί.ιπaρρΙψει δι' ητιολογημένης πράξεώς του 

την κατηγορlαν, εάν ευρΙσκεl ταύτην προφανώς αστηρικτσν ή και να διατάξει 

περαιτέρω ανάκριαιν ή εάν ήθελε ιφlvη ώριμον την υπόθεσιν να διατάξει την 

προς απολογίαν ιc.λήτευσιν rou εγκαλουμένου εν σvνεδριάσεί καθ' ημέραν και 

ώραν uπό του ιδίου Συμβουλίου οριζομένην». 

Η ασΚ'lθεΙσα με το Ε,Π. 4739/8,1,2008 παραπεμπτήΡIQ 

έγγραφο Υου Πρύτανη του tlημQΚΡlτε:ιοu Πανεπιστημίου Θράκης κατά του 

εγκαλουμένου πειθαρχική δίωξη αφορά στο πειθαρxιιcό παρόΠ'τωμα του 

άρθρ. 6 παρ. 3 υτroπoραγρ. α' του Ν. 253011997, για το λόγο ότι αυτός 

παράλληλα με τα κcιθήκοντα του ιcoθηγητή ϊης Νομικής Σχολής και του 

ΑντlπρΟτανη ασκεί δlκηγορΙCl. δlΙΗηρών δικηγορικό γΡαφi.IΟ στην Αθήνα. 

Με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 1 και 5 παρ, 1 του 

Συντάγματος θεμελΙWνε1αl το ατομικό δικαlωμα της ακαδημαΊ'κής 

ελευθερΙας και το δlκ.αlωμα "ης ελεύΘερης ανάπτυξης της προσωπικότητας~ 
"αι 	 της συμμε.τοχής στην κοινωνική, οlκονομική και πολΙΤΙΚή ζωή της 

Χώρας. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 6 εδαφ. δ' ταυ&~'~~~ 
ο , Συνϊάγματος, ΟΙ καεlηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν 

ι 	 μπορούν να παυθούν προτού λήξει, σύμφωνο με το νόμο, ο χρόνος 

υπηρεσlας TOUC;, παρά μ(;νο με τις avσlασTlκές προΟποθέσεις που 

προβλέπονται στο I:ipepo 88 παρ. 4, το οποlο ορlζει ότι μπσρο(ιν να 

παυθουν μόνο Οστερα από δlκασTlκιΊ απόφαση, εξαιτίας ποινικής 
ι .. 

καταδίκης ή για βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα που βεβαιώνεται όπως 

νόμος ορίζει. Επlσης, κατά τη διάταξη του όρθρου 1β παρ. 5 του 

Συντάγματος η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται ατrOKλεlσΤIKά από 
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που αΠΟΤΕλοι.ίν νομικά 

τα μέλη του διδαΚΤΙΚΟύ και ερtlJνητlκού προσωπικού (Δ Ε,Π.) των Α. Ε, Ι, 

έχουν την uποχρtωση να πl;φέχουν διδακτικό, eρεuvηrικό - επιστημονικό 

και διοlκηTlκό έργο, Το δlQικηΊΊκό έρνο περιλαμβάνε: κυρίως συμμετοχή 

στα όργανα διοίκησης των ΑΕ. Ι , σLJμμετoχ~ σε επlτρ()πέ~ και σuμβοίJλια 

το 1,1 ΑΕ,Ι.! κατοχή θέσης .Διευθυντ(! Τομέα. Προέδρου ΤμΓlματος, 

Κοσμήτορα ΣχολΓ1ς, Αντιπρuταvη, πρυτανη. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ, 

1,2 του Ν. 2530/1997, τα μέλη του διδακτικού και ερευνηΤΙκού 

ϊτροaωπικοό (Δ,Ε,Π,) των ΑΕ.Ι, εντάσσοντα! σε )Jia από τις εξής δύο 

Kαrηγopfες: α) της lτλrι~lοuς απaσχόλrμjης ΚΟΙ β) τrις μερικής 

αΠι;1σχόλησης, Τα μέλη Δ.Ε n πλήρους απασχόλησης μπορουν, μεταξι) 

άλλων να ασκούν ελευθέ,:>ιο επάγγελμα. Α'Ττό το συνδυασμό των 

πoρατrσνω διατάξεων ΠΡOKιJπτει ότι επιτρέπεται, συμφωνα με τη διάταξη 

Τόυ όρθρ, 2 παρ. ~!ζ' του Ν. 2530/1997, στα μέλη Δ.Ε,Π, πλήρους 

Οil'ασχόλησης v' aaK()\JV ελειιθέριο επάγγελμα, όπως αυτό του δικηγόρου, 

προκειμένου -περί τrανεπιo",1μιaKών δασκάλων του δικαίου. Εξ άλλοΙ), 

κατά τη διάταξη TDU άρθρου β2 παρ. 3 εδ, β' του Κώδικα περl Δικηγόρων, 

όΤΓως ισχύει μετά την ΤΡΟ'ΠΟll οίηcrή της Ο'Γτό το άρθρο 42 του Ν. 184/1975: 

«Οι τακτικοl, έκτακτοι και επικοuρικο! ΚαΘηγηταί των Πανεπlστημlων ΚΟΙ 

των Ανωτάτων Δημοσίων Ιχολών, τε:λούσιν ε.ν μερική αναστολή του 

δικηγορικού λειτουργήματος. επιτρέπεται δε εις αuτούς να εκδίδωσι 

γνωμοδοYtiσεις και ο; μεν ανήκοντες εις τους Δικηγορικούς Συλλόγους 

Αθηνών κο! Πειpαlιλ.ις να nαρlστανταl ενώπιον του Αρείου Πάγου, 

Συμβουλίου Επικρατείας, Αν::Jθεωρητlκού Δικαστηρίου Κοι του Εφετείο\.; 

Αθηνών, οι δε λοιπ()! να τ,'αρlσταντσl ενώπιον TOU Εφετείοu εις την 

περιφέρειον του οποΙι:ιυ περιλαμβάνεται ο Δικηγορικός Σύλλογος ούτινος 

τυγχάνουν μέλη ι εφ' όσον tX':'UCJIV άπαντες ΟΟΤΟΙ τα κατά το άρθρ, 35 του 

πcφόvτος, ως το"το ιc,χύεl νυlf προσόντα», Εξ άλλοu, ΚΟΊ'ό τη διάταξη ίου 

άρθρ, 6 παρ. 3α' του Ν. 253011997 η ιδιότιιτα του ΠρΟτανη, ΑνΤΙΠΡύτανη, 

Κοaμήτορα, Προέδροι; και Αντιπροέδρου Διοικούσας Εττιτροπής για τα 

μέλη Δ.Ε.Π. είναι ασu",βiβQστη με Κάθε εξω1Τανεπlστημιοκή επαγγελματική 

απασχόληση, καθώς "Cll με "ην lωτοχή έμμισ6ης θέσης στο δημόσιο ή 
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ιδιωΤΙlζό ϊομέα. Το aσuμβίβαστο συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραπομπή. ..,,---

μέσω του nρύταvη ι; Τ~υ Y'Γroυργoυ Εθνικής ΠαlδεΙας και Θρησκευμάτων. 

Ο"ΤΟ Πειθαρχικό Σuμβοuλιο ι<;αl ε'Γflσύρεl την ποινή της οριστιΚής ϊταύσης. Η 

απόφαση του Πι;ιθαρχικού Σuμβοuλiοu για την ύπαρξη ασυμβιβάστου 

λcψβάνεταl εντός αΠDκλεlστικι;ς προθεσμίας έξι (6) μηνών από την 

παραπομπή της υ"'''θεσης σε αυτό. Η διάταξη αuτή του άρθροιί 6 παρ. 3 

υποπαραγρ. α' του Ν, 2530119g7 θ~σπIζι:ι κανόνα πειθαρχικού δικαΙου, 

καθώς αφενός μεν ιυ'Π'οπl:ιlεί πειθαρχικό αδ!κημα για τα μέλη Δ,Ε,n" 

αφεϊέρου δε προβλέπει rriV Εηιβολή ορισμένης ποινής. σε περίΠϊωση 

τέλεσής του, Τα δύο aurd Ο,l"οιχι:Ια (παράβαση - κόρωση) του πειθαρχικού 

κανόνα rou άρθρ, 6 παρ, 30 του Ν. 2530/1997 τελούν, ωστόσο, σε 

πρόδηλη αναντιστοιχία μετcιξίι τους, Η παράβαση, το πειθαρχικό αδlκημα 

της εξωπaνεπιστημιακής επαγγελμαηκής απασχόλησης, oυν(σ1'cιται οιην 

πλημμελή εκπλήρω,:;,η Ίων καθηκόντων ποu ένα μέλος Δ.Ε. n. ασκει ως 
μoνoπp6σωτro διοικητικό :>ργανο nανεπιστημ!ου ή Σχολής, σχεϊίζεrαl 

δηλαδή οποκλεlστικ:Ι και μ<ινο με τα διοικητικά του καθήκοντα. Η κύρωση 

όμως, η ποινή ϊης OρισlΊKής παύσης, συνlσταταl στην αποβολή του 

παραβάτη από την πανετrlστη\JIC1Κfl κοινότητα, επιβάλλειαι δηλαδή "'01 

θΙγει το μέλος Δ.Ε.n" ως μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας και 

φορέα της ακaδημα1κής ελευθερίας. Κατά τούτο, η κύρωση υ'Περβαίνεl τον 

επιδιωκόμενο μι τη θέσπιση 1Όυ πειΘαρχικού αδικήματος σκοπό, που 

εΙναι μόνο η αποκc:τάσταση της ευρυθμης λεlτουργlας πανεπιστημιακού 

opydvou, όχι όμως ,<οι η τψώρηση Π('Jνεπlaτημlακοu δασκάλου, σε βαθμό 

που θα προΟπέθετε την αναγωγή της ποράβασης σε τrOIYlKό αδ!κημα, 

Περαlτέρω, όπως Ι;δη εξετέθη, η άσκηση διοικηιίκών KαθrιKόνίων συνιστά 

όχι μόνο δικαίωμα, αλλά KCΙΙ εκ του νόμου υποχρέωση των μελών Δ.Ε.,Π, 

(άρθρο 1 παρ. 2 τι::ιυ Ν. :ΙΙb30/1997). Η εκλογή σε πρυτανική θέση δεν 

απαλλάσσει τα μέλη Δ.Ε,Π από την KUPID αποστολή TOιJς, δηλαδή το 

επιστrιμονι/(,ό, ερευνητικό και διδαΚiικό τους έργο. Ο νόμος παρέ.χεl μόνο 

ϊη δυνατότητα μερικής ή ολικής απαλλαγής από τα δlδΟΚ:Τικά ",αθήκοντα 

\ 	 σε ορισμένες πεΡΙ';ττώσεις (άρθρο 6 παρ. 3 υποπαραγρ. β' του Ν. 
253011997). Κατά τα λοιπά, τα μέλη Δ,Ε,Π, που καταλαμβάνουν 

Ι.... πρυτανικές θέσεις (πρuτανη ή αντιπρύτανη) δεν αποκτούν αμιγώς 
, ~ 
\,Λ/ ~\\ : Ί .}, ~ ,
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νομολογίας, εφόσον διαΘέτουν ειδική επιστημονική γνιi)Ο'η, ενώ, 

παράλληλα, ασκούν προσηκόντως τα διοικητικά τους KαθήKoνΎα~νΤίθειη 

~ρμΓνεία της δlQτό:ξεως αυτής Του Ν. 2530/19ι:J7 αντίκειται στις δ1cτάξιις 

του ΣυντόΥματος, που έχουν αναπτυχθεΙ ανωτέρω, διότι περιoρ~ι-- ......... 
EVEτrrrPETrTQ το ατομικό δικαΙωμο της ακαδημαϊκής ελευθερΙας εκ μόνου 

του γεγονότος ότι ανέλαβαν την άσκηση δΙΟIΚΓ1τlκών καθηκόντων -στο 

Πανετrlστήμ1ι~. ~5. και το δικαίωμα της ελωθερης ανάπτυξης της . .... 

_προσωπικότητας και σvμμετο>:ής στην κοινωνική οικονομική και πολlτική 

ζωή της χώρα~νώ σUV)(Ρόνως η πρόβλεψη της ποινής της oρlσTlK~ς 
,....--_. '"---- _.~-~--.- ~ 

παύσης, χωρΙς Ο'ιτοιαδήτrοτε δυνατότηΥα επιμέτρησης, αντίΚΕιται στα 
, 

άρθρα 16 παρ, 6 εδαφ, δ' και 68 παρ, 4 του Συντάγματος, όπως και στην 

αρχή της αναλOγlKCιτητας (άρθρο 25 ΠΩ.ρ. 1 εδ. δ' του Συντάγματος), αφοό 

&ν σποτελc! μέτρο αναγl<αΙο για τl']ν Eξυ1TηpέTησ~ του επιδιωκόμενου .. 
σκοπού, ο οποίος θα μπορούσε να ικανοποιηθεl με λιγότερο δυσμενές -
μέτρο, όπως αυτι) της Ικπτωσης από τη διοικητική θέση, συνιστά 

περιορισμό της πλΓΊρους αυτοδlοlκησης "ου nανεπιστημίοu, παράλληλα δε 

παραβιάζει τη aυνταγμστική σpχ~ της ισότητας (άρθρ. 4 παρ. 1 Συντ,). 

Τοίιτο δε· διότι. μη εr.lτρέπο·ντας την t:ξaτομίκεuση της πειθαρχιιι:ής 

ποινής. ενόψει της ΠΡΟQiωπlκότητας του δράστη και των συνθηκών 

τέλεσης TOU πειθαρχικού αδικήματος, θα οδηγούσε σε ίση μεταχείριση 

άνισων καταστάσεων. 

Στην κρινόμενη περίπτωση από όλα το προσκομιζόμενα 

έγγραφα, σε συνδυασμό προς την από 26,2,2008 ανωμοτΙ κα,'άθεσή του 

και τα υπομνήματα. τα οπσία ιιπέβαλε ο εγKαλoυμενo~, αποδείχθηκσν τα 

ακόλουΘα πραγματικά περιοιατικά: Ο εγKαλoOμενo~ εΙναι καθηγηϊής της 

Νομικής Σχολής του Δημοκρ!τειου ΠανεπιστημΤου Θράκης και 

Αντιπρύτανης του ωιου nΟΎιεπll:nημfοu, Με το αριθμ. ΕΠ 4739/08.01.2008 

έγγραφο του nΡUΗ:ινη ΤΩυ EV λόγω Πανεπιστημίου παραπέμφθηκε ο 

εγκαλούμενος Αν1ΤΠΡuτανης ενώπιον του παρόντος nειθαρχικού 

ΣυμβοuλΙοl,J, σόμφωνα με 11ζ διαTάξεl~ του Ν. 2530/1997, προκειμtνσυ να 

ελεγχθεί τrEIGapXIKCt, για το λόγο ότι, παράλλnλα με τα καθήκον,.α ί'ου 

\ καθηγητή της Νομικής ΣΧοΜι; 1(01 του Αντιπρύτανη, ασκεί δικηγορία, 

'\, δ"ατηρω ν δικηΥΟΡll.ό γραφείο στην Αθήνα. Ο εγκαλοι)μενος διcnηρεί 
ι.\ \νvl/
,Ι \~ Ί 11 
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U:i;..~.?.i~.::/'apι[κητικr'ι ιδιότητα, αλλά δlωηρούν, παράλληλαι την ετ:-ιστημονική τους 
! ,,- ν l.;#': . ι
'" _, .. "",.c ιδιοτητα, εξακολου30υν δηλαδιi να είναι φορείς της ακαδημα)'κής 

ελε.υθερlας και έχι:ιυν το διι;αίωμα να αναπτύσσουν ερειινηTl κό 

επιστημονικό έργο ;.Jε όποιον φάπο KpίνOιJν τ:-ρόσφορο, Ως εκ τούτου, 

νομοθετικές ρυθμίσε,ις. οι ιjποίε,ς είτε υποχρε.ωνουν τα μέλη Δ, Ε. Π. που 

κατέχουν δlοlκητlκέ.ς θέσεις να απέχουν από ορισμένη επιστημονική 

δραστηριότητα, είτε περιορίζουν τον "p6πcι άσκησης της οραστηριότητάς 

τους αυτής. προcrβόλλσuν την ακαδημαϊκή ελευθερία, η οποία 

περιλαμβάνει όχι μcιvο το δΙKcιίωμα του μέλους Δ.Ε,Π, να αναπτύσσει 

επιστημονική δραστηριότητα εντός TOU ττανεττιστημίου, αλλci και τσ 

δlκαΙωμά του να διαδίδει και να δημοσιοποιεί τα α'Ποτελέσμστα της 

επιστημονικής του έρευνας ι<αι εκτός του ΤΤQVΕΊ7ιστημίου, με οποιονδήποτε 

τρόπο κρίνει πρόcτφορο, Η υπό την έννοια αυτή επιστημονική 

δραστηριότητα εΙνQΙ ενίOll~ αναπόσπαστα συνδεδεμένη, ιδίω~ στις 

εφαρμοσμένες επlστΓίμες. με την επαγγελμαTlκή πράξη. Σης περιπτώσεις 

αυιές στο πεδίο πρΩ,Ο'τασίας της ακαδημaτκής ελευθερίας εμπlπτει και το 

δικalωμα του μέλους Δ,ι=Ό.Π. να εφορμόζεl και να δlcιδίδει το επιστημονικό 

του έργο στο πλαίσιο και με αφορμή ορισμένη επαγγελματική ή, ευρύτερα, 

εξωπανorιστημιαι<ή δραστηριότητα, Τη σχέση αυτή μεταξύ εΠΙΟΊημσνlκού 

έργου και επαγγελμα','ικής πράξηc;, συναφούς με το γνωσηκό αντικείμενο, 

το οποίο θεραπεύει c, καθηγητής του δικαίου, την αναγνωρίζει, άλλωστε, 

όπως προαναφέρθηκε, ο ίδιος ι:> Ν. 25301199'1. με τις διστάξεις εκείνες 

πσυ επιτρέπουν την l:iσκηση ορισμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, 

ακόμη και από μΙλη Δ.Ε. Π 'Πλι)ρους απασχόλησης, όπως ηδη ελέχθη 

(άθρ, 2 παρ. 2ζ' τομ v. 2530/199'7). Από την ως άνω διάταξη του άρθρου 

6 'Πορ, 3 υποπαράγρ, α' TO:.l Ν, 2530/1997 ο·υνάγεται, προκειμένου να 

είναι συμβατή με ης προαναφερθείσες οlατάξεις του ΣυνΤάγματος, οϊΤ----"". ~ -,. ,. ~ ..• ' ._""'-' ' ,.,. 

εξαιπανεπιστημιακή επαγνελμαTlκή απασχόληση συνιστά μόνο εκείνη η 
~~ • _-, - , ___ ., '>Ο',,, ._..........--... __ __,_._,."....... __..____-.. ._ 


δραστηριότητα που δl:ν GUV(iτrTE1aI με 1'0 επιστημονικό έργο τοι; μέλους 
• ~. _ .. ~ .' ~ • ___ ............ λ,,_ ..-~~
-_c,__ _ 
Δ.Ε.Π. Ειδ!κότερα. ςισον σφορι:' στους καθηγηΊές του δlκαίοι.ι, ως 
"...

πειθαρχικό ελέγξιμη εξωπανεπιστημιοκή επαγγελματική απασχόληΟ'η δεν 

θεωρείται η σύνταξη ννωμοδοτΓlσεων ή ΓΙ αυτοπρόσωπη ΊΗ,ιΡάσταση 

ενώπιον ανωτάτων δικοσπιρίων, με σκοπό τη διαμόρφωση της 
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γραφεΙο ο-την Αθήνα, ασκεί δε δικηγορία μόνον 

Δικαστηρίων της Χώρας και, περισσότε.ρuv, 

ενώπιον TCU Αρείο,ι Πάγοι" ενώ συγχρόνως γνωμοδοτεί ενίοτε σε θέματα 

που τΙθεΥταl υπόψη TOu για έκφραση γνώμης. Ο ϊδιος εγι<αλΟUμενΟς δεν 

ασκεΙ δικηγορία σ1Ώ ιι;ατΙ;περα δικαστήριο, όπως άλλωστε προβλέπεται 

από το νόμο, λόγω της lδιόιητάς 10U ως καθηγη;ή. Παράλληλα ασκεί 

επιμελώς και προσηκόντως τα διοικητικά καθήκοντα του Αντιπρύτανη στο 

παρα1Τάνω Πανεπιcrτημιο, οπου επΊσης διδάσκει και εξετάζει τους φοιτητές 

10U ως καθηγητής. Ενόψει των ανUΙΊέpω, σύμφωνα και με τις διατάξεις 

ποι; έχουν αναφερθεί, ΟΙ'ν διέπραξε ο εγκαλούμενος ΊΌ πιlΟαρχικό 

παράπτωμα TΓOu τrρOβλέΊTEται από το άρθρο 6 παρ. 3α του Νόμου 

2530/1997 και για 'ro λόγο c.uτό η σχετική κατ' αυτού τrειθαpXIKή Kaτηγoρία 

πρέπει να απορριφθεί ως προφανώς αστήΡIΚίη (όρθρο 6 παρ. 1 !QU 

n.ΔJτος 12/26 lουλ. 1933). 

Για τους λόγους αυτούς 

ΑποΡΡ!ΠΤCI KC!I α1Ταλλάσσεl τον Καθηγητή Tou Τμηματος 

NoμlKή~ ίου ΔημοκρίτεlιjU Πανεπιστημίου Θράκης, Ανηπρι),ανη 

ΦοlτηTlκών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων '[ου ίδιοu Πανεπιστημίου 

Στέλιο r. Σταμαίόπι:>υλο από ης ως άνω κατηγορΙες του ΠPίiι,ανη του 

Δημοκρίτειου ΠανεπlστημIo~ Θρl:iκης. .' '~. 

Κρίθηκε Ι(αι συνιάχθlίκε στην Αθήνα στις 26 	 I~~ ίου ~ ,008 '\ 

~cι ματπχς 

,j\ \~' 1\ ,/Ι \ ι i 

~ ζάΚΙ1 




