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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αθήνα, 7 Απριλίου 2015
Προς:

πουρ

Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευάτων, καθ. κ. Α.

Αναπληρωτή πουρ

παλτά

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ κρ τησης, καθ. κ. Γ. Κατρού καλο

Θ μα: Νομοθεσία ια πειθαρχικ ς διώξεις μελών ΔΕΠ

Αξι τιμοι κ. πουρ οί,
Τα τελευταία χρ νια, η εφαρμο ή των διατάξεων της παρα ράφου 2 του άρθρου 331 του Ν. 5343/1932
( πως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 2721/1999), αλλά και του «Ν μου ανιτάκη»
χρησιμοποιήθηκε ως μ σο εκβιασμού, εξανα κασμού ακ μη και εκδικήσεως των Πανεπιστημιακών
δασκάλων με τρα ικ ς συν πειες στην ερευνητική, διδακτική, συνδικαλιστική, πολιτική δράση των
τελευταίων, ακ μη δε και στην υ εία τους.
Χαρακτηριστικ παράδει μα των τελευταίων ετών η περίπτωση του καθη ητή του τμήματος ατρικής του
Παν/μίου Θεσσαλίας κ. Κων/νου Κάππα, που ήρθε αντιμ τωπος με μια πρωτοφανή στα χρονικά καταδίκη
απ ελληνικ δικαστήριο, ιατί διατύπωσε την επιστημονική του άπο η σε εισή ηση ια πλήρωση θ σης
επιστημονικού συνερ άτη ια διδασκαλία με σύμβαση ορισμ νου χρ νου, σύμφωνα με το Π.Δ. 4 7/ .
συνάδελφος, που πρωτοδίκως αθωώθηκε ομ φωνα απ το δικαστήριο, καταδικάσθηκε μετά απ
εισα ελική φεση, ενώ τελικά δικαιώθηκε απ το Ανώτατο Δικαστήριο.
Η Π ΣΔΕΠ θεωρεί ανα καία την τροποποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας ώστε:
Να καταρ ηθεί η απαράδεκτη ποινή της αρ ίας/ απ λυσης, εκτ ς των ατιμωτικών ή
κακουρ ηματικού χαρακτήρα αδικημάτων, πολύ δε περισσ τερο ο «προληπτικ ς» της χαρακτήρας.
Να προβλ πεται κατάρ ηση της αρ ίας και της οριστικής απ λυσης (μετά την τελεσιδικία) ια λα
τα αδικήματα τα οποία ΔΕΝ Ε ΝΑ ατιμωτικά ή κακουρ ηματικού χαρακτήρα.

ε ιδιαίτερη εκτίμηση,

Η Εκτελεστική Γραμματεία της Π ΣΔΕΠ
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