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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(1)
Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα
στις 14.4.2011 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυ−
νας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του με
αριθμό 348/17−4−1980 Προεδρικού διατάγματος «Περί
Πολεμικών Σημαιών των Ενόπλων Δυνάμεων και του
Σώματος της Χωροφυλακής», ΦΕΚ 98/29−4−80 (τ.Α΄):
Απονέμεται Πολεμική Σημαία στη 221 Επιλαρχία Μέ−
σων Αρμάτων.
Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα
την 31−1−2011 κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνι−
κής Άμυνας:
Τίθεται σε αποστρατεία για λόγους υγείας, με το
βαθμό που φέρει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 32 παράγραφος 3, 39 παράγραφος 4 και 40 του
ΝΔ. 445/1974 και το άρθρο 15 παράγραφος 2β του
Ν. 2342/1953, ο Υπηρεσίας Εδάφους Ανθυπασπιστής
Τεχνικής Υποστήριξης (Ελεγκτής Αναχαίτισης) Σπυρι−
δόπουλος Γεώργιος του Ανέστη (30224), που γεννήθη−
κε το έτος 1967 και είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα
αρρένων του Δήμου Πλατέος (Δ.Δ. Τρικάλων) Ημαθίας,
επειδή κρίθηκε με την υπ’ αριθμό 34/25−11−2010 γνω−
μάτευση της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής
Αεροπορίας, ανίκανος για το εν γένει προσωπικό της
Πολεμικής Αεροπορίας−αποστρατευτέος με ποσοστό
ανικανότητας εξήντα επτά εκατοστά (67%).
Ο ανωτέρω Ανθυπασπιστής δεν εγγράφεται στα στε−
λέχη της εφεδρείας της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμ−
φωνα με τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 15
του Ν. 2342/1953.

Με τη Φ.414.16/ΑΔ.502774/Σ.741/26−4−2011/ΓΕΑ/Β4/2β
απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας:
Τίθεται σε αποστρατεία μετά από αίτησή του, με το
βαθμό του Αρχισμηνία στην αποστρατεία, σύμφωνα με τις
συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 39 παράγραφος 4
και 40 του ΝΔ. 445/1974, 16 παράγραφος 1 του Ν. 2342/1953
και 11 παράγραφος 3 του υπ’ αριθμό 21/1991 Προεδρικού
διατάγματος, ο Εθελοντής Μακράς Θητείας Επισμηνίας
(Αμύνης Φρουρό Μετά Σκύλου) Τζηνούδης Χρήστος του
Νικολάου (91065) (ΣΑ 137/1170/94), που γεννήθηκε το έτος
1973 και είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα αρρένων του
Δήμου Μαρωνείας−Σαπών (Δ.Δ Κρωβύλης) Ροδόπης.
Ο ανωτέρω εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας
της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με την παράγρα−
φο 8 του άρθρου 16 του Ν. 2342/1953.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.11/ΑΔ562792/Σ. 1006/4.05.2011/ΓΕΑ/
Β5/4 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 3528/2007,
ανακαλείται η Φ.471.11/ΑΔ.568289/Σ.3383/16.11.2010 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δημοσι−
εύτηκε στο υπ’ αριθμ. 1172/τ.Γ΄/9.12.2010 ΦΕΚ και αφορά στο
διορισμό και τοποθέτηση του ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΥ−
ΘΕΡΙΟΥ του Γεωργίου με εισαγωγικό βαθμό Δ΄, κατηγορίας
ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), Κλάδου ΤΕ Μηχανικών
/Μηχανολόγων στο Α/Κ & ΕΕΟ, στη Νομαρχία Δυτικής Ατ−
τικής, λόγω μη επιθυμίας διορισμού του.
Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.11/ΑΔ562791/Σ.1005/4.05.2011/ΓΕΑ/
Β5/4 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 3528/2007,
ανακαλείται η Φ.471.11/ΑΔ.568463/Σ.3449/23.11.2010 απόφα−
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δη−
μοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 1158/τΓ΄/3.12.2010 ΦΕΚ και αφο−
ρά στο διορισμό και τοποθέτηση του ΒΟΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
του Αθανασίου με εισαγωγικό βαθμό Δ΄, κατηγορίας ΤΕ
(Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), Κλάδου ΤΕ Μηχανικών /Ηλε−
κτρονικών στο ΕΤΗΜ, στη Νομαρχία Αθηνών, λόγω μη επι−
θυμίας διορισμού του.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.62/12/11/4−5−2011 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκε
στην Αθήνα, μετά τη γνωμοδότηση του πενταμελούς
υπηρεσιακού συμβουλίου του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, ως πρακτικό
19/18−10−2010 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
70, 73 και 74 του Ν. 3528/07, η Μόνιμη Πολιτική Υπάλ−
ληλος του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, Φιλτικάκη Ελένη του Μιχαήλ, Γ΄
Βαθμού, Κλάδου ΔΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, με ειδικότητα Γρα−
φικών Τεχνών, μετατάσσεται σε κενή ομοιόβαθμη θέση
του Κλάδου TE ΓΡΑΦΙΚΩΝ−ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,
με ειδικότητα Γραφιστικής.
(Αριθμ. Βεβ. ΓΕΝ: 3/21−1−2011).
Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.62/16/11/4−5−2011 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδόθη−
κε στην Αθήνα, μετά τη γνωμοδότηση του πενταμελούς
υπηρεσιακού συμβουλίου του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, ως πρακτικό
19/18−10−2010 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
70, 73 και 74 του Ν. 3528/07, ο Μόνιμος Πολιτικός Υπάλ−
ληλος του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, Παπαδημητράκης Γεώργιος του
Αντωνίου, Γ΄ Βαθμού, Κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, με ειδικότη−
τα Μηχανολογίας και εξειδίκευση Πρακτικού Μηχανικού,
μετατάσσεται σε κενή ομοιόβαθμη θέση του Κλάδου TE
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, με ειδικότητα Μηχανολόγου.
(Αριθμ. Βεβ. ΓΕΝ: 2/21−1−2011)
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Με την Φ.414.23/5/158944/Σ.4248/4−5−11/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/
4γ, απόφαση Β΄ Υπαρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού
«Αποστρατεία ΕΜΘ Υπξκών»:
1. Τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, με το
βαθμό που φέρουν και εγγράφονται στα στελέχη της
εφεδρείας, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 32, των άρθρων 38 και
40 του ΝΔ 445/1974, και της παραγράφου 3 του άρθρου
11 του ΠΔ 21/91, οι παρακάτω ΕΜΘ Υπξκοί, οι οποίοι
κρίθηκαν από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξι−
ωματικών Στρατού Ξηράς κατά τις τακτικές ετήσιες
κρίσεις έτους 2011−2012 ως «παραμένοντες στον αυτό
βαθμό» και συμπλήρωσαν 3 κρίσεις στον κατεχόμενο
βαθμό ως παραμένοντες στον αυτό βαθμό.
α. ΕΜΘ Επχίας Τεθωρακισμένων Βελονάς Γεώργιος
του Ιωάννη, ΑΜΟ: 4806, ΣΑ: 123/1474/90, που γεννήθηκε
το έτος 1969 στο Σισάνιο Κοζάνης.
β. ΕΜΘ Επχίας Μηχανικού Παπαευθυμίου Κων/νος του
Θωμά, ΑΜΟ: 4922, ΣΑ: 121/898/95, που γεννήθηκε το έτος
1974 στην Ελασσόνα Λάρισας.
2. Τίθονται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, με το
βαθμό που φέρουν και εγγράφονται στα στελέχη της
εφεδρείας, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 32, των άρθρων 38 και
40 του ΝΔ 445/1974, και της παραγράφου 3 του άρθρου
11 του ΠΔ 21/91, οι παρακάτω ΕΜΘ Υπξκοί, οι οποίοι
κρίθηκαν από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξι−
ωματικών Στρατού Ξηράς κατά τις τακτικές ετήσιες
κρίσεις έτους 2011−2012 ως «παραμένοντες στον αυτό
βαθμό» και συμπλήρωσαν 4 κρίσεις ως παραμένοντες
στον αυτό βαθμό καθ’ όλη τη σταδιοδρομία τους.
α. ΕΜΘ Επχίας Τεθωρακισμένων Καλλίγας Ιωάννης
του Σπυρίδωνα, ΑΜΟ: 4379, ΣΑ:141/2146/93, που γεννή−
θηκε το έτος 1972, στη Γλυφάδα Αττικής.

β. ΕΜΘ Επχίας Πυροβολικού Χατζής Σπυρίδωνας του
Δημητρίου, ΑΜΟ: 3747, ΣΑ: 124/215/92, που γεννήθηκε το
έτος 1971, στο Βαρικό Φλώρινας.
(Αριθμ. Βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/2/694561/5−5−11).
Με την Φ.414.23/4/158946/Σ.4249/3−5−11/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/
4γ απόφαση Β΄Υ/ΓΕΣ, «Αποστρατεία Υπξκών» τίθονται
σε αποστρατεία με αίτηση τους, σύμφωνα με τις συνδυ−
ασμένες διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ΝΔ 445/74
και της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ΠΔ 21/91 και
εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας οι παρακά−
τω Υπαξιωματικοί, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αι−
τήσεις αποστρατείας−παραίτησης:
α. Με το βαθμό του Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία,
ο Αρχιλοχίας Τεθωρακισμένων Μιχάλης Ανδρέας του
Παντελή, AM: 64026, AMY: 17535, ΣΑ: 127/912/03, που γεν−
νήθηκε το έτος 1982 στη Ράχη Άρτας.
β. Με το βαθμό του ΕΜΘ Ανθυπασπιστή σε αποστρα−
τεία, οι ΕΜΘ Αρχιλοχίες:
(1) ΠΕΖΙΚΟ
(α) Χατζηστάμου Ανδριανή του Χρήστου, AM: 64024,
ΑΜΟ: 4004, ΣΑ: 102/2111/89, που γεννήθηκε το έτος 1968
στην Αυλίδα Εύβοιας.
(β) Πάνου Σωτήριος του Στέφανου, AM: 64025, ΑΜΟ: 5396,
ΣΑ: 101/1427/90, που γεννήθηκε το έτος 1969 στον Πειραιά.
(2) ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ
(α) Καλογερόπουλος Ιωάννης του Δημήτριου, AM:
64027, ΑΜΟ: 2155, ΣΑ: 103/21571/87, που γεννήθηκε το
έτος 1966 στο Θαυμακό Φθιώτιδος.
(β) Πιπέρης Αθανάσιος του Ευάγγελου, AM: 64028,
ΑΜΟ: 449, ΣΑ: 147/1857/89, που γεννήθηκε το έτος 1968
στο Παλαιοχώρι Καρδίτσας.
(γ) Γκατζαλίδης Μιχαήλ του Νικόλαου, AM: 64029, ΑΜΟ:
1285, ΣΑ: 137/114037/88, που γεννήθηκε το έτος 1967 στην
Κομοτηνή.
(3) ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ
Καλογήρου Σωτήριος του Γεώργιου, AM: 64030, ΑΜΟ:
5316, ΣΑ: 146/1271/92, που γεννήθηκε το έτος 1971 στη Ν.
Ιωνία Βόλου Μαγνησίας.
(4) ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
(α) Τσιμπιδάρος Ηλίας του Παναγιώτη, AM: 64031, ΑΜΟ:
3052 ΣΑ: 107/1302/90, που γεννήθηκε το έτος 1969 στο
Νεοχώρι Μεσολογγίου.
(β) Τσακαλάκη Αικατερίνη του Γεώργιου, AM: 64032,
ΑΜΟ: 4276, ΣΑ: 143/23501/92, που γεννήθηκε το έτος
1971 στην Αθήνα.
(5) ΤΕΧΝΙΚΟ
(α) Παπουτσής Σπυρίδωνας του Νικόλαου, ΑΜ:64033,
ΑΜΟ: 2655, ΣΑ: 145/143304/85, που γεννήθηκε το έτος
1964, στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας.
(β) Καραγιάννη Δήμητρα του Ιωάννη, AM: 64034, ΑΜΟ:
4028, ΣΑ: 146/5/92, που γεννήθηκε το έτος 1971, στο
Βόλο Μαγνησίας.
(γ) Ιωαννίδης Ευάγγελος του Νικόλαου, AM: 64035,
ΑΜΟ: 5517, ΣΑ: 153/3943/94, που γεννήθηκε το έτος 1973
στην Αθήνα.
(6) ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Ζιώγα Χρυσούλα του Ταξιάρχη AM: 64036, ΑΜΟ: 4285,
ΣΑ: 103/18/89, που γεννήθηκε το έτος 1968, στη Λαμία
Φθιώτιδος.
γ. Με το βαθμό του ΕΜΘ Αρχιλοχία σε αποστρατεία
οι ΕΜΘ Επιλοχίες:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
(1) ΠΕΖΙΚΟ
(α) Τριγλίδης Γρηγόριος του Γεράσιμου, ΑΜΟ: 9207,
ΣΑ: 155/251/98, που γεννήθηκε το έτος 1977, στη Θεσ−
σαλονίκη.
(β) Κοντοθανάσης Γεώργιος του Νικόλαου, ΑΜΟ: 9012,
ΣΑ: 121/524/98, που γεννήθηκε το έτος 1977, στην Ελασ−
σόνα Λάρισας.
(2) ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ
Ναμλής Νικόλαος του Σταύρου, ΑΜΟ: 9867, ΣΑ: 136/
1612/99, που γεννήθηκε το έτος 1978, στην Καβάλα.
δ. Με το βαθμό που φέρουν οι παρακάτω ΕΜΘ Υπ−
ξκοί:
(1) Αλχίας Πυροβολικού Παρμαξής Αβραάμ του Γεώρ−
γιου, ΑΜΟ: 1545, ΣΑ: 130/98906/83, που γεννήθηκε το
έτος 1962, στη Θεσσαλονίκη.
(2) Λχίας Διαβιβάσεων Κρυούσης Τραϊανός του Θωμά,
ΑΜΟ:15419, ΣΑ: 133/1326/98, που γεννήθηκε το έτος 1977,
στα Γιαννιτσά Πέλλας.
(Αριθμ. Βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/2/694560/5−5−2011)
Ο Β΄ Υπαρχηγός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Με την Φ. 471.22/65/11/21.03.11 απόφαση του Διευθυντή
Β΄ Κλάδου, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των άρθρων
147 και 148 του Ν. 3528/07 και των άρθρων 3, 5 και 6 του
Ν. 3205/03, διαπιστώνεται ότι η υπαλληλική σχέση του
Μονίμου Πολιτικού Υπαλλήλου του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, ΜΠΕΛ−
ΛΟΥ Σπυρίδωνος του Αποστόλου, Κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙ−
ΚΟΥ, με ειδικότητα Ηλεκτρολογίας (Ηλεκτροτεχνίτης),
με Βαθμό Α΄ και Μισθολογικό Κλιμάκιο 3ο (ΔΕ3), λύεται
αυτοδίκαια στις 28.02.11, διότι ο αναφερόμενος υπάλλη−
λος επανήλθε με δεύτερη αίτηση την πιο πάνω ημερο−
μηνία, εμμένοντας στην από 07.02.11 αίτηση παραίτησής
του, εντός της υπό του Νόμου προβλεπομένης προθε−
σμίας, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/07.
Με την Φ. 471.22/64/11/21.03.11 απόφαση του Διευθυ−
ντή Β΄ Κλάδου, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των άρ−
θρων 63, 147 και 148 του Ν. 3528/07 και των άρθρων 3,
5 και 6 του Ν. 3205/03, διαπιστώνεται ότι η υπαλληλική
σχέση της Μόνιμης Πολιτικής Υπαλλήλου του ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΝ, ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Ευτυχίας του Ιωάννη, Κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙ−
ΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, με ειδικότητα Διοικητικού, με
Βαθμό Α΄ και Μισθολογικό Κλιμάκιο 1ο (ΔΕ), λύεται αυ−
τοδίκαια στις 07.02.11, διότι η αναφερόμενη υπάλληλος
επανήλθε με δεύτερη αίτηση την πιο πάνω ημερομηνία,
εμμένοντας στην από 10.01.11 αίτηση παραίτησής της,
εντός της υπό του Νόμου προβλεπομένης προθεσμίας,
σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/07.
Στην ανωτέρω υπάλληλο, που αποχωρεί μετά από
38 χρόνια, 1 μήνα και 20 ημέρες ευδόκιμο παραμονή,
απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της Υπηρεσίας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 63 Ν. 3528/07.
Ο Διευθυντής Κλάδου Β΄
Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(2)
Με την αριθ. 7/2011 απόφαση το Πειθαρχικό Συμβού−
λιο των μελών του Δ.Ε.Π. των Ανωτάτων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων (άρθρο 2 παρ. 2 εδ. δ και άρθρο 5 του
Π.Δ. 160/2008), αποτελούμενο από τους Εμμανουήλ Κα−
λούδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο (ο
Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και οι αρχαιότεροι Αντιπρό−
εδροι είχαν κώλυμα), Αγγελική Θεοφιλοπούλου, Αντιπρό−
εδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, (ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Επικρατείας και οι αρχαιότεροι Αντιπρό−
εδροι είχαν κώλυμα), Γεώργιο Κωνσταντά, Αντιπρόεδρο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι αρχαιότεροι Αντιπρό−
εδροι είχαν κώλυμα), Παναγιώτη Τσίρη, Πρύτανη του
Παντείου Πανεπιστημίου και Βασίλειο Τουρασή, Αντιπρύ−
τανη του Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως μέλη.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την 7η Φεβρουαρί−
ου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στο Κατάστη−
μα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με παρούσα την
αναπληρώτρια Γραμματέα του Συμβουλίου Μαριάνθη
Παπασαράντη, Προϊσταμένη της Γραμματείας του Α΄
Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ελλειπού−
σης της Γραμματέως του Συμβουλίου, Προϊσταμένης της
Διεύθυνσης της Γραμματείας του Συμβουλίου της Επι−
κρατείας). Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η εκδίκα−
ση και κρίση του Συμβουλίου μετά την 9/2010 απόφασή
του, σχετικά με την πειθαρχική αγωγή που έχει ασκηθεί
από τον Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά−
κης κατά του Θεοφάνη Μαλκίδη, Λέκτορα του Τμήμα−
τος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων
Χωρών του Πανεπιστημίου αυτού, ο οποίος κλήθηκε
νόμιμα και παραστάθηκε αυτοπροσώπως και με τον
πληρεξούσιο δικηγόρο του Βασίλειο Ασημακόπουλο.
Το πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο εγκαλείται
ο ως άνω Λέκτορας περιγράφεται στο με αριθμ. πρωτ.
ΕΜΠ 4859/7.7.2008 έγγραφο του πρύτανη του προανα−
φερθέντος Α.Ε.Ι. το οποίο υποβλήθηκε στον Πρόεδρο
του πειθαρχικού Συμβουλίου και διαβιβάσθηκε στό Συμ−
βούλιο με το αριθ. 66/25.9.2008 έγγραφό του.
Αφού άκουσε α) τον Εισηγητή Γεώργιο Κωνσταντά,
Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και β) τον εγκα−
λούμενο και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, οι οποίοι
αντέκρουσαν το κατηγορητήριο και κατέθεσαν σχετικό
υπόμνημα, σκέφθηκε κατά το νόμο:
1. Επειδή ο εγκαλούμενος, ο οποίος ενημερώθηκε με
την ΕΜΠ 8/1.2.2010 κλήση μου για τα στοιχεία της σχη−
ματισθείσας πειθαρχικής δικογραφίας στις 22.2.2010,
υπέβαλε στις 9.3.2010 το από 5.3.2010 απολογητικό υπό−
μνημα, με το οποίο αναγνωρίζει και αναλαμβάνει πλή−
ρως, παρά τις επί μέρους επιφυλάξεις του, την ευθύνη
του για το αποδιδόμενο σ’ αυτόν πειθαρχικό αδίκημα.
2. Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου που σχηματί−
σθηκε, μεταξύ των οποίων το προαναφερθέν υπόμνημα
του εγκαλούμενου, η ανωμοτί κατάθεσή του που λήφθη−
κε στο πλαίσιο της Ε.Δ.Ε. που διενεργήθηκε από τον
Πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του
Δ.Π.Θ., Καθηγητή Γεώργιο Παπάζογλου δυνάμει της ΕΠ
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4759/9.4.2008 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου
του ανωτέρω Πανεπιστημίου το πόρισμα της διεξα−
χθείσης Ε.Δ.Ε. και το από 7.2.2011 κατατεθέν υπόμνημα
κατά την αυτή ημερομηνία δημόσια συνεδρίαση του
Πειθαρχικού Συμβουλίου μελών Δ.Ε.Π. που έλαβε χώρα
στο Κατάστημα του Συμβουλίου Επικρατείας προέκυ−
ψαν τα ακόλουθα: Με ανώνυμη καταγγελία που εστάλη
στη διοίκηση του Δ.Π.Θ. και αφορούσε εν γένει στο
συγγραφικό−επιστημονικό έργο του εγκαλούμενου και
ειδικότερα στο βιβλίο με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ένωση και
Παρευξείνειος χώρος, Αθήνα 2004» (εκδόσεις Γόρδιος−
Μακεδονίας 17, 104 33 Αθήνα, με copyright του ίδιου του
εγκαλούμενου, Αλαμάνας 11, 681 00 Αλεξανδρούπολη,
βλ. σελ. 4 του βιβλίου) καταγγέλθηκε ότι το συγκεκρι−
μένο βιβλίο αποτελεί προϊόν λογοκλοπής και συνετέθη
κατόπιν αντιγραφής−επικόλλησης κειμένων που υπήρ−
χαν στο διαδίκτυο. Μάλιστα στην ανωτέρω καταγγελία
«επισυνάπτονταν ενδεικτικά φωτοαντίγραφα σελίδων
από το εν λόγω βιβλίο του εγκαλούμενου καθώς και
ομοίου περιεχομένου εκτυπωμένα κείμενα που υπήρχαν
σε συγκεκριμένους διαδικτυακούς τόπους στο διαδίκτυο
προς απόδειξη του ισχυρισμού ότι ο εγκαλούμενος είχε
συμπεριλάβει κατά λέξη τα κείμενα αυτά στο βιβλίο του
παρουσιάζοντας αυτά ως δικά του. Για τη διερεύνηση
της βασιμότητας της ανωτέρω καταγγελίας ο διενεργή−
σας την Ε.Δ.Ε. ύστερα από αντιπαραβολή των κειμένων
του διαδικτύου που επισυνάφθηκαν στην καταγγελία
με τις σελίδες του επίμαχου δημοσιευμένου βιβλίου
του εγκαλούμενου, το οποίο ζήτησε και έλαβε από το
οικείο Τμήμα του Δ.Π.Θ. διαπίστωσε ότι αρκετές σελίδες
του συγκεκριμένου βιβλίου (βλ. σελ. 37−38, 140, 173−174,
262−263, 331−338, 356−359) συνιστούν κατά λέξη, με απει−
ροελάχιστες διαφοροποιήσεις, μεταφορά κειμένων από
διάφορους διαδικτυακούς τόπους (http//mfa.gr/greek/
foreignpolicy/eu/eu. relations/development, cooperation.
htm, http//www.papaki panteion.gr, http//europa.eu, http//
Διαδίκτυο, Διαδικτυακός τόπος:
http//mfa.gr/greek/foreignpolicy/eu/
eu.relations/tacis html
Η λειτουργία του TACIS είναι παρόμοια με εκείνη
των χρηματοδοτικών μηχανισμών της Ε.Ε. για
άλλες περιοχές, βασίζεται δηλαδή στην υποβολή
προτάσεων έργων με βάση τις γενικές κατευθύνσεις
που ορίζονται στην Ε.Ε. Βασική συνιστώσα
λειτουργίας του προγράμματος είναι το στοιχείο
της αιρεσιμότητας, η βοήθεια, δηλαδή, χορηγείται
υπό όρους που αφορούν, κυρίως, την προσέγγιση
των ληπτριών χωρών στα δημοκρατικά πρότυπα
και την οικονομία της αγοράς.
Οι τομές παρέμβασης και στήριξης περιλαμβάνουν:
— αναδιάρθρωση των κρατικών επιχειρήσεων
και στήριξη του ιδιωτικού τομέα, των αγροτικών
δομών και των ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών
δικτύων,
— ασφαλή χρήση πυρηνικής ενέργειας,
— προστασία περιβάλλοντος,

apothimos.com/arthra κ.α.), χωρίς να υπάρχει αφενός
αναφορά για το ότι τα συγκεκριμένα κείμενα είναι ξένα,
αφετέρου οποιαδήποτε περί τούτου επισήμανση στη
γενική βιβλιογραφία και στις παραπομπές του βιβλίου.
Αντίθετα, όπου στο βιβλίο ο εγκαλούμενος χρησιμοποιεί
παραπομπές, αυτές είναι είτε άσχετες είτε ειλημμένες
από το διαδίκτυο που μεταφέρονται αυτούσιες ως πα−
ραπομπές του ίδιου του συγγραφέα. Περαιτέρω, εκτός
από τα κείμενα του διαδικτύου που αντιγράφονται με
ελάχιστες διαφοροποιήσεις, σε αρκετές σελίδες του
βιβλίου μεταφέρονται επίσης και αυτούσιοι οι τίτλοι
των κεφαλαίων και υποκεφαλαίων των κειμένων αυτών.
Κατόπιν τούτου, ο διενεργήσας την Ε.Δ.Ε., προκειμέ−
νου να διαπιστωθεί αν μόνο τα συγκεκριμένα κείμενα
του διαδικτύου που επισυνάφθηκαν στην καταγγελία
χρησιμοποιήθηκαν από τον εγκαλούμενο για τη συγ−
γραφή του επίμαχου βιβλίου ή αν αντιγράφηκαν με τον
τρόπο που προαναφέρθηκε και άλλα κείμενα από το
διαδίκτυο. αφού πληκτρολόγησε ενδεικτικά σε ειδική
μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο (google) ορισμένες
λέξεις κλειδιά που υπάρχουν στο βιβλίο του εγκαλού−
μενου, διαπίστωσε ότι, πέραν των αναφερομένων στην
καταγγελία, και πολλές άλλες σελίδες του εν λόγω βι−
βλίου εντοπίζονται σε διάφορους διαδικτυακούς τόπους,
χωρίς τούτο να δηλώνεται ή να υπάρχει περί τούτου
οποιαδήποτε παραπομπή ή σημείωση στη γενική βιβλι−
ογραφία του βιβλίου, ενώ το πλέον σημαντικό είναι ότι
οικειοποιούνται από τον εγκαλούμενο αποσπάσματα
βιβλίων γνωστών επιστημόνων, μεταξύ των οποίων και
του νυν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και Υπουργού Εργασίας
Ανδρέα Λοβέρδου, που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Οι ανωτέρω διαπιστώσεις προκύπτουν άλλωστε και από
τη σύγκριση του κάτωθι ενδεικτικώς παρατιθέμενου
στο πόρισμα της Ε.Δ.Ε. κειμένου που λήφθηκε από το
διαδίκτυο και του αντίστοιχου κειμένου που υπάρχει
στις σελίδες του βιβλίου του εγκαλούμενου.
Βιβλίο εγκαλούμενου:
«Ευρωπαϊκή Ένωση και
Παρευξείνειος χώρος» Αθήνα 2004 (σελ. 134−135)
Η λειτουργία του TACIS είναι παρόμοια με εκείνη
των χρηματοδοτικών μηχανισμών της Ε.Ε. για άλλες
περιοχές, βασίζεται στην υποβολή προτάσεων έργων
με βάση τις γενικές κατευθύνσεις που ορίζονται στην
Ε.Ε. Βασική συνιστώσα λειτουργίας του προγράμματος
είναι το στοιχείο της αιρεσιμότητας, η βοήθεια,
δηλαδή, χορηγείται υπό όρους που αφορούν, την
προσέγγιση των ληπτριών χωρών στα δημοκρατικά
πρότυπα και την οικονομία της αγοράς.
Οι τομείς παρέμβασης και στήριξης του
προγράμματος περιλαμβάνουν:
— αναδιάρθρωση των κρατικών επιχειρήσεων και
στήριξη του ιδιωτικού τομέα, των αγροτικών δομών
και των ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων,
— ασφαλή χρήση πυρηνικής ενέργειας, − προστασία
περιβάλλοντος,
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— μεταρρυθμίσεις της διοικητικής μηχανής κ.α.
Οι δράσεις του TACIS είναι:
− σε εθνικό επίπεδο, με τα Εθνικά Προγράμματα
Δράσης για κάθε χώρα ξεχωριστά, και
— Σε περιφερειακό επίπεδο, με δράσεις με τις
οποίες επιδιώκεται η περιφερειακή συνεργασία και η
πραγματοποίηση ευρύτερων σχεδίων ανάπτυξης.

— μεταρρυθμίσεις στο κράτος κ.α.
Οι δράσεις του TACIS είναι:
— σε εθνικό επίπεδο, με τα Εθνικά Προγράμματα
Δράσης για κάθε χώρα ξεχωριστά, και
— Σε περιφερειακό επίπεδο, με δράσεις με τις οποί−
ες επιδιώκεται η περιφερειακή συνεργασία και η
πραγματοποίηση ευρύτερων σχεδίων ανάπτυξης.

Εθνικές δράσεις
Σε εθνικό επίπεδο, το TACIS λειτουργεί βάσει ενός
Ενδεικτικού Προγράμματος που συμφωνείται μεταξύ
της Επιτροπής και του ενδιαφερόμενου κράτους, και
καλύπτει περίοδο δύο ετών (...) αντανακλά τις γενικό−
τερες προτεραιότητες που τίθενται στο κείμενο του
Κανονισμού.
Βασικές προτεραιότητες του TACIS σε επίπεδο
ανάληψης εθνικών πρωτοβουλιών, για την επταετία
2000−2006 είναι η αύξηση του όγκου του εμπορίου, η
ανάπτυξη δικτύων, η αύξηση της ροής των
επενδύσεων, η περιφερειακή συνεργασία σε
περιβαλλοντικά ζητήματα, η η διασυνοριακή
συνεργασία και η συνεργασία σε θέματα
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Εθνικές δράσεις
Σε εθνικό επίπεδο, το TACIS λειτουργεί βάσει ενός
Ενδεικτικού Προγράμματος που συμφωνείται μετα−
ξύ της Επιτροπής και του ενδιαφερόμενου κράτους,
και καλύπτει περίοδο δύο ετών (...) αντανακλά τις
γενικότερες προτεραιότητες που τίθενται στο κεί−
μενο του Κανονισμού.
Βασικές προτεραιότητες του TACIS σε επίπεδο
ανάληψης εθνικών πρωτοβουλιών, για την περίοδο
2000−2006 είναι η αύξηση του όγκου του εμπορίου,
η ανάπτυξη δικτύων, η αύξηση της ροής των
επενδύσεων, η περιφερειακή συνεργασία σε
περιβαλλοντικά ζητήματα, η διασυνοριακή
συνεργασία και η συνεργασία σε θέματα
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Οι έξι συγκεκριμένες προτεραιότητες που έχουν
τεθεί ώστε να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι είναι:
— υποστήριξη των θεσμικών, νομικών και
διοικητικών μεταρρυθμίσεων, − στήριξη του ιδιωτικού
τομέα και χορήγηση συνδρομής για την οικονομική
ανάπτυξη,
— τήριξη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνε−
πειών της μετάβασης στην οικονομία της ελεύθερης
αγοράς.
— ανάπτυξη των δικτύων υποδομών,
— προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος
και της διαχείρισης των φυσικών πόρων, και
− ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας.
Από τους έξι παραπάνω πυλώνες επιλέγονται για
την κάθε χώρα τρεις, που αποτελούν και τους τομείς
στους οποίους το Εθνικό Πρόγραμμα για τη
συγκεκριμένη χώρα επικεντρώνει τις δράσεις του
κατά την εφαρμογή του εκάστοτε διετούς
Ενδεικτικού Προγράμματος

Οι συγκεκριμένες προτεραιότητες που έχουν τεθεί
ώστε να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι είναι:
1. υποστήριξη των θεσμικών, νομικών και διοικητικών
μεταρρυθμίσεων,
2. στήριξη του ιδιωτικού τομέα και χορήγηση συνδρο−
μής για την οικονομική ανάπτυξη,
3. στήριξη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνε−
πειών της μετάβασης στην οικονομία της ελεύθερης
αγοράς.
4. ανάπτυξη των δικτύων υποδομών,
5. προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και
της διαχείρισης των φυσικών πόρων, και ανάπτυξη
της αγροτικής οικονομίας.
Από τους έξι παραπάνω πυλώνες επιλέγονται για
την κάθε χώρα τρεις, που αποτελούν και τους τομείς
στους οποίους το Εθνικό Πρόγραμμα για τη
συγκεκριμένη χώρα επικεντρώνει τις δράσεις του
κατά την εφαρμογή του εκάστοτε Διετούς
Ενδεικτικού Προγράμματος

Από τη σύγκριση των ανωτέρω κειμένων γίνεται, πλην
άλλων, κατανοητή και η προχειρότητα με την οποία
πραγματοποιήθηκε από τον εγκαλούμενο η «μεταφο−
ρά» του κειμένου από το διαδίκτυο στο βιβλίο του,
γεγονός που ενισχύει τη διαπίστωση ότι το εν λόγω
βιβλίο συνιστά προϊόν εκτεταμένης λογοκλοπής ερ−
γασιών άλλων πνευματικών δημιουργών και όχι συγ−
γραφικό πόνημα του εγκαλούμενου. Και τούτο, διότι
οι έξι προτεραιότητες του TACIS που αναγράφονται
στο κείμενο του διαδικτύου, μετατρέπονται στο βιβλίο
του εγκαλούμενου σε πέντε με αποτέλεσμα η αναφο−
ρά στους έξι πυλώνες που γίνεται αμέσως παρακάτω
στο ίδιο βιβλίο να μην αντιστοιχεί στον αριθμό των
προτεραιοτήτων που έχουν προηγουμένως αναφερθεί
σ’ αυτό. Σημειώνεται επίσης ότι μετά από δειγματολη−
πτική έρευνα που διεξήγαγε ο διενεργήσας την Ε.Δ.Ε.,
διαπιστώθηκε ότι ο εγκαλούμενος ακολούθησε την ίδια
ως άνω μέθοδο κατά την συγγραφή και των υπολοίπων

βιβλίων του με τίτλο: α) «Οικονομία και κοινωνία στον
Παρευξείνειο Χώρο», Αθήνα 2002 (εκδόσεις Γόρδιος−
Μακεδονίας 17, 10433 Αθήνα, copyright του ίδιου του
εγκαλούμενου, Αλαμάνας 11, 68100 Αλεξανδρούπολη, βλ.
σελ. 4 του βιβλίου), β) «Πολιτική οικονομία και κοινωνία
στη σύγχρονη Ρωσία», Αθήνα 2005 (εκδόσεις Γόρδιος−
Μακεδονίας 17, 10433 Αθήνα, copyright του ίδιου του
εγκαλούμενου, Αλαμάνας 11, 68100 Αλεξανδρούπολη, βλ.
σελ. 4 του βιβλίου) και γ) «Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις»,
Αθήνα 2007 (εκδόσεις Γόρδιος−Μακεδονίας 17, 10433
Αθήνα, copyright του ίδιου του εγκαλούμενου, Αλαμά−
νας 11, 68100 Αλεξανδρούπολη, βλ. σελ. 4 του βιβλίου).
Ειδικότερα, στα ανωτέρω βιβλία, όπως και στο βιβλίο
«Ευρωπαϊκή Ένωση και Παρευξείνειος χώρος» ο εγκα−
λούμενος χρησιμοποιεί ως δικά του κείμενα ειλημμένα
από διαδικτυακούς τόπους διαφόρων υπηρεσιών (λ.χ.
Υπ. Εξωτερικών) και ιδιωτικών φορέων (λ.χ. του «Ηπει−
ρωτικού διαδικτυακού καφενείου», της «Συντονιστικής
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Φοιτητικής Ένωσης Βορειοηπειρωτικού Αγώνα» κ.α.) ή
από δημοσιευμένες εργασίες διαφόρων επιστημόνων
που υπάρχουν στο διαδίκτυο, χωρίς ποτέ να παραθέ−
τει τα κείμενα αυτά σε εισαγωγικά ή να αναγράφει σε
οποιαδήποτε παραπομπή των ανωτέρω βιβλίων ή έστω
στη γενική βιβλιογραφία τα ονόματα των πηγών, από
τις οποίες λήφθηκαν τα συγκεκριμένα κείμενα. Ο εγκα−
λούμενος, στην από 23.5.2008 ανωμοτί κατάθεσή του
που έδωσε στο πλαίσιο της Ε.Δ.Ε., απαντώντας στο πε−
ριεχόμενο της ανώνυμης καταγγελίας αναφορικά με το
συγγραφικό του έργο, μολονότι σημείωσε ότι πρόκειται
για συκοφαντικό και δυσφημιστικό κείμενο που σκοπό
έχει να μειώσει και να ισοπεδώσει την επιστημονική
του υπόσταση, παραδέχθηκε ότι ορισμένα τμήματα του
βιβλίου «Ευρωπαϊκή Ένωση και Παρευξείνειος Χώρος»
περιέχουν ολόκληρα κείμενα που λήφθηκα κατά λέξη
από βιβλία και δημοσιευμένες εργασίες τρίτων προσώ−
πων που είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Στην ερώτηση
δε αν είχε χρησιμοποιήσει την ίδια ως άνω μέθοδο για
τη συγγραφή και άλλων βιβλίων του ο εγκαλούμενος
απάντησε πως δεν έχει να προσθέσει κάτι άλλο επιφυ−
λασσόμενος κάθε νομίμου δικαιώματός του. Πλην, όμως,
όπως προαναφέρθηκε, με το από 9.3.2010 υπόμνημα του
που υπεβλήθη στο πλαίσιο της παρούσας πειθαρχικής
προδικασίας, ο εγκαλούμενος δήλωσε ότι αναγνωρίζει
και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τις ανωτέρω
πράξεις του, την οποία (ευθύνη) αναγνώρισε ρητώς με
επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο του Τμήματος
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων
Χωρών του Δ.Π.Θ. εκφράζοντας τη μεταμέλειά του.
3. Κατά την συζήτηση στο ακροατήριο ο εγκαλού−
μενος διαφοροποιούμενος από την αρχική του θέση
ισχυρίσθηκε ότι για το βιβλίο «Ευρωπαϊκή Ένωση και
Παρευξείνειος χώρος» και για τα κεφάλαια και τις σε−
λίδες που αναφέρονται στο πόρισμα υπάρχουν σαφείς
και εκτεταμένες παραπομπές σε σχετικά κείμενα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υπουργείου Εξωτερικών και
άλλων φορέων ενώ η αναφορά συνεχίζεται και στη
βιβλιογραφία. Κληθείς όμως υπό του Προέδρου του
Πειθαρχικού Συμβουλίου να υποδείξει στα συγκεκριμένα
κεφάλαια και σελίδες του ως άνω βιβλίου τις αντί−
στοιχες αναφορές και παραπομπές περιορίστηκε στην
αλφαβητική αναφορά της βιβλιογραφίας που περιέχεται
στο τέλος του βιβλίου, παρά του ότι το δημοσιευμένο
κάτω από το όνομα του εγκαλουμένου κείμενο αποτελεί
κατά λέξη με απειροελάχιστες διαφοροποιήσεις μετα−
φορά κειμένων του διαδικτύου ενώ ολόκληρα κεφάλαια
του βιβλίου του όπως τα «1.8.2 Η πολιτική αναπτυξιακής
−Συνεργασίας της Ε.Ε.» «8.9 Ρωσία» «8.2 Αζερμπαϊτζάν
κ.α.» αποτελούν κατά λέξη σχεδόν μεταφορά κειμένων
του Υπουργείου Εξωτερικών (σχετ. σελ. 37−38, 140, 173,
174, 262−263, 331−336, 336−338, 356−359) χωρίς όμως αυτό
να διευκρινίζεται ή έστω να αναφέρεται εντός εισα−
γωγικών. Περαιτέρω ισχυρισμοί του εγκαλουμένου και
της υπεράσπισής του περί της έννοιας και την προ−
στασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και της μη απο−
κόμισης οικονομικού οφέλους και αληθείς υποτιθέμενοι
δεν ασκούν επιρροή στη παρούσα υπόθεση δεδομένου
ότι το αποδιδόμενο στον εγκαλούμενο πειθαρχικό πα−
ράπτωμα είναι ότι επέδειξε διαγωγή απάδουσα στην
αξιοπρέπεια του Πανεπιστημιακού λειτουργού, παρά−
πτωμα δηλαδή που η τέλεση του δεν εξαρτάται από
την προσπόριση οικονομικού οφέλους.

4. Με τα δεδομένα αυτά, το Συμβούλιο δέχεται ομό−
φωνα ότι ο εγκαλούμενος, τέλεσε το αποδιδόμενο σ’
αυτόν πειθαρχικό παράπτωμα, καθόσον επέδειξε δια−
γωγή απάδουσα στην αξιοπρέπεια του Πανεπιστημιακού
λειτουργού, η οποία συνίσταται στο ότι για τη συγγραφή’
των βιβλίων του, τα οποία σημειωτέον διανέμονται ως
διδακτικά εγχειρίδια σε φοιτητές του Δ.Π.Θ. τα προηγού−
μενα οκτώ ακαδημαϊκά έτη, χρησιμοποίησε εκτεταμένα
ως δικά του ξένα κείμενα που είχαν αναρτηθεί στο δια−
δίκτυο ή υπήρχαν σε βιβλία ή δημοσιευμένες εργασίες
διαφόρων επιστημόνων. Το πειθαρχικό αυτό παράπτωμα
προβλέπεται και τιμωρείται σύμφωνα με τα άρθρα 326
και 327 του ν. 5343/1932 όπως αυτά τροποποιήθηκαν και
ισχύουν με τα άρθρα 23, 24 και 25 του ΠΔ 160/2008.
Περαιτέρω το Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τη βα−
ρύτητα του παραπτώματος, τις εν γένει συνθήκες τέλε−
σής του, την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ.
1 του Συντάγματος) συνεκτιμώντας δε την οικογενειακή
κατάσταση και την αιτηθείσα στο ακροατήριο συγνώμη
του εγκαλουμένου κρίνει ότι πρέπει να του επιβληθεί η
ποινή της προσωρινής παύσεως δύο (2) μηνών.
Για τους λόγους αυτούς
Κρίνει ομόφωνα τον εγκαλούμενο Θεοφάνη Μαλκίδη
του Σταύρου λέκτορα επί θητεία του Δημοκρίτειου Πα−
νεπιστημίου Θράκης στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας
και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών υπαίτιο τελέσεως
πειθαρχικού παραπτώματος που αναφέρεται στο σκε−
πτικό και επιβάλλει σ’ αυτόν την πειθαρχική ποινή της
προσωρινής παύσεως δύο (2) μηνών.
Κρίθηκε και συντάχθηκε στην Αθήνα στις 14 Μαρτίου
2011.
Με την αριθ. 6/2011 απόφαση το Πειθαρχικό Συμβού−
λιο των μελών του Δ.Ε.Π. των Ανωτάτων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων (άρθρο 2 παρ. 2 εδ. δ και άρθρο 5 του
Π.Δ. 160/2008), αποτελούμενο από τους Εμμανουήλ Κα−
λούδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο (ο
Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και οι αρχαιότεροι Αντι−
πρόεδροι είχαν κώλυμα), Αγγελική Θεοφιλοπούλου,
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, (ο Πρό−
εδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και οι αρχαιότε−
ροι Αντιπρόεδροι είχαν κώλυμα), Θεοχάρη Δημακόπου−
λο, Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ο Πρόεδρος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι αρχαιότεροι Αντιπρόε−
δροι είχαν κώλυμα), Παναγιώτη Τσίρη, Πρύτανη του Πα−
ντείου Πανεπιστημίου και Βασίλειο Τουρασή, Αντιπρύ−
τανη του Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως μέλη.
Συνήλθε σε συνεδρίαση στις 7 Φεβρουαρίου 2011, ημέ−
ρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στο Κατάστημα του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, με παρούσα τη Γραμματέα
του Συμβουλίου Μαριάνθη Παπασαράντη, Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Συμβουλίου της
Επικρατείας. Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η εκ−
δίκαση μετά την 8/2010 απόφασή του της πειθαρχικής
αγωγής που είχε ασκηθεί από τον Πρύτανη του Δημο−
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά του Εμμανουήλ
Μελά του Μηνά, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος
Ιστορίας και Εθνολογίας του Πανεπιστημίου αυτού, ο
οποίος κλήθηκε νόμιμα για να απολογηθεί γραπτώς ή
προφορικώς ενώπιον του Συμβουλίου τούτου. Ο εγκα−
λούμενος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας του
Δικηγόρου Ήβης−Αγγελικής Μαυρομούστακου (ΑΜ/ΣΔΑ
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11204). Το πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο εγκαλεί−
ται ο ανωτέρω καθηγητής περιγράφεται στο παραπε−
μπτήριο με αριθμό ΕΜΠ. πρωτ. 4975/13.7.2009 έγγραφο
του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
και συνίσταται σε διαγωγή απάδουσα στην αξιοπρέπεια
του Πανεπιστημιακού λειτουργού κατά την εκτέλεση
των ακαδημαϊκών καθηκόντων.
Αφού 1. α) άκουσε τον Εισηγητή Θεοχάρη Δημακό−
πουλο Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος
διάβασε την πειθαρχική αγωγή, την 8/2010 απόφαση
του Συμβουλίου τούτου και το από 7.2.2011 απολογητικό
υπόμνημα, β) τον εγκαλούμενο και την δικηγόρο του οι
οποίοι αντέκρουσαν το κατηγορητήριο, γ) τον Κυριάκο
Χατζηθεοδώρου, φοιτητή του Τμήματος Ιστορίας και
Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
τον οποίο πρότεινε ως μάρτυρα ο εγκαλούμενος και
2. και μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου, σκέφθηκε
κατά το νόμο:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Φ 87 Α΄), ορίζονται τα εξής: 2. Η Ανω−
τάτη Εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαι−
δευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι., που έχουν ως αποστολή: i. Να
παράγουν και να μεταδίδουν την γνώση με την έρευνα
και τη διδασκαλία και να καλλιεργούν τις τέχνες, ii. Να
συντείνουν στη διαμόρφωση υπευθύνων ανθρώπων με
επιστημονική, κοινωνική πολιτιστική και πολιτική συνεί−
δηση και να παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια που θα
εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονι−
κή και επαγγελματική σταδιοδρομία, iii. Να συμβάλλουν
στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και
αναπτυξιακών αναγκών του τόπου».
2. Με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του Π.Δ/
τος 160/2008 (Φ 22 Α΄) «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός
Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.», Πειθαρχικά παρα−
πτώματα για τα μέλη ΔΕΠ ή Ε.Π., ΕΕΔΙΠ ή ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
και το λοιπό βοηθητικό και έκτακτο διδακτικό−εκπαι−
δευτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. καθώς και για τους προ−
πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ή σπουδαστές
και υποψήφιους διδάκτορες συνιστούν η παραβίαση
των κείμενων διατάξεων της νομοθεσίας για τα Α.Ε.Ι.
η παραβίαση των αποφάσεων των οργάνων του Ιδρύ−
ματος και η παραβίαση των κανόνων συμπεριφοράς
που πρέπει να επιδεικνύουν τα μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας, ώστε να μην διαταράσσεται η δημοκρατική
λειτουργία και να μη θίγεται το κύρος του Α.Ε.Ι. και των
λειτουργιών του.
3. Περαιτέρω κατ’ άρθρο 326 του ν. 5343/1932 «Περί
Οργανισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών» εάν τακτικός
ή έκτακτος καθηγητής του Πανεπιστημίου παραβαίνει
τα εαυτού καθήκοντα, εάν επιδεικνύει ραθυμίαν ή κου−
φότητα ασύγγνωστον περί την εκπλήρωσιν αυτών, εάν
επιδεικνύει διαγωγήν− απάδουσαν εις την αξιοπρέπει−
αν του πανεπιστημιακού λειτουργού, εάν αυτοβούλως
εγκαταλείπει την θέσιν αυτού, τιμωρείται πειθαρχικώς
δι’ εγγράφου επιπλήξεως δια προστίμου ουχί κατω−
τέρου του δεκάτου ουδ’ ανωτέρω ολοκλήρου του μη−
νιαίου μισθού, δια προσωρινής απολύσεως από ενός
μηνός μέχρι ενός έτους ή δι’ οριστική απολύσεως. Οι
ανωτέρω πειθαρχικές διατάξεις βάσει του άρθρου 9
του ν. 249/1976 εφαρμόζονται επί των καθηγητών και
υφηγητών απάντων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων.
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4. Τέλος με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ/τος
12/26.7.1933 που εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτω−
ση κατ’ άρθρο 9 του ν. 24/1976 ορίζονται τα εξής: «Μετά
την απολογίαν του εγκαλουμένου, ή εν μη προσελεύσει
του διωκομένου προσηκόντως κλητευθέντος, το Συμ−
βούλιον αποφασίζει επί της κατηγορίας διά φανεράς
ψηφοφορίας και δι’ απολύτου πλειοψηφίας του συνόλου
των μελών του. Η απόφασις περιέχουσα τον τόπο και
χρόνον της εκδόσεως την σύνθεσιν του δικάσαντος
συμβουλίου, το ονοματεπώνυμον και τον βαθμόν του
διωκομένου, το πειθαρχικόν αδίκημα την απολογίαν και
την προφορικήν αυτής υποστήριξιν ή την μη υποβολήν
απολογίας ουδέ και πληρεξουσίου παράστασιν, την νο−
μίμως γινομένην κλήτευσιν και μη προσέλευσιν, το αιτι−
ολογικόν της αποφάσεως, τον τρόπον του καταρτισμού
της πλειοψηφίας και την απαλλαγήν του εγκαλουμένου
ή την επιβαλλομένην αυτώ ποινήν, υπογράφεται υπό του
Προέδρου και του Γραμματέως, απαγγέλεται δε δημο−
σία και δημοσιεύεται διά της Εφημ. της Κυβερνήσεως,
ισχύουσα από της απαγγελίας».
5. Από όλα τα στοιχεία του φακέλου, και από τη δι−
ενεργηθείσα ένορκη διοικητική εξέταση (μάρτυρες,
έγγραφα) του Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Θεοχάρη Δαλα−
κούρα, προέκυψαν τα εξής: Ο εγκαλούμενος καθηγητής,
φέρεται, κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης
του μαθήματος της «Προϊστορικής Αρχαιολογίας του
Αιγαίου−Η εποχή του Λίθου», στις 9.6.2008, να προβαίνει
σε συζητήσεις, και απειλές μεταξύ των εξεταζομένων
φοιτητών για τις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη
Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπι−
στημίου Θράκης. Το γεγονός αυτό αναφέρεται στις
με ημερομηνία 3.4.2009 ένορκες καταθέσεις προς τον
διενεργήσαντα την ΕΔΕ και τις συνημμένες σ’ αυτές
υπεύθυνες δηλωσεις προς τον Πρύτανη του Δημοκρί−
τειου Πανεπιστημίου Θράκης των φοιτητών 1) Βασι−
λείου Ιωαννίδη, 2) Εμμανουήλ−Τατιάνου Ιωαννίδη και 3.
Ευστρατίου Δημητρακούδη στις οποίες ο πρώτος και ο
δεύτερος αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι «μετά το πέρας
της εξέτασης, ο Μελάς μου είπε ότι ο βαθμός στου στο
μάθημα θα εξαρτηθεί από την ψήφο σου στις προεδρι−
κές εκλογές, προτρέποντας με έτσι να ψηφίσω λευκό».
Ο δε τρίτος να δηλώνει ότι «επί μισή ώρα περίπου μας
μιλούσε σχετικά με τι θα ψηφίσουμε κατά τις προσεχείς
εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή
Προέδρου του Τμήματός μας. Μας προέτρεψε έντονα
για να προσέλθουμε και να ρίξουμε λευκό για να μην
εκλεγεί ο Παπάζογλου και να τελειώσει έτσι η Δικτα−
τορία του. Μας είπε επίσης ότι να μην σας απασχο−
λεί ο βαθμός θα εξαρτηθεί από τι θα ψηφίσετε». Είναι
ενδεικτικό, μάλιστα το κατατιθέμενο από τον φοιτητή
Ευστράτιο Δημητρακούδη ως απάντηση στο ερώτημα
του διενεργήσαντος την ένορκη διοικητική εξέταση αν
επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης
του, ότι «θα μπορούσαν να το επιβεβαιώσουν σχεδόν
όλοι όσοι εξετάσθηκαν εκείνη την ημέρα στα μαθήμα−
τά του» και ότι «προσωπικά ξέρω πολλά άτομα στους
οποίους είπε ακριβώς τα ίδια πράγματα αλλά, μάλλον
δεν θέλουν να εμπλακούν στην υπόθεση». Εξάλλου και
από την κατατεθείσα δήλωση του φοιτητή Κυριάκου
Χατζηθεοδώρου (απευθυνόμενη στην Εισαγγελία Πλημ−
μελειοδικών Ροδόπης) και της Anna Klys (απευθυνόμενη
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προς κάθε ενδιαφερόμενο) αποδεικνύεται η διεξαγωγή
συζήτησης για τις προεδρικές εκλογές μετά του Επί−
κουρου Καθηγητή Εμμανουήλ Μελά και των φοιτητών
στο πλαίσιο της προφορικής εξέτασης. Συγκεκριμένα
κατά τη διατύπωση της δήλωσης του πρώτου των πα−
ραπάνω αναφέρεται ότι: «μετά το τέλος της εξέτασης
έγινε συζήτηση για τις προσεχείς προεδρικές εκλο−
γές του Τμήματος με τους φοιτητές να εκφράζουν τη
γνώμη τους και οι περισσότεροι να συμφωνούν με τη
γνώμη του καθηγητή ότι η απερχόμενη διοίκηση ήταν
αποτυχημένη και ότι η ακαδημαϊκή και φοιτητική κοι−
νότητα οφείλει να μην την υπερψηφίσει». Ομοίως κατά
τη διατύπωση της δήλωσης της δεύτερης αναφέρεται
ότι: «μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων συχνά γινόταν
συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές στο Τμήμα που
πλησιάζανε. Η θέση του Μελά ήταν αρνητική προς την
τότε και σημερινή διοίκησης».
6. Επειδή, από την προφορική απολογία του εγκαλού−
μενου καθηγητή Εμμανουήλ Μελά και την ένορκη κατά−
θεση του εξετασθέντος μάρτυρα Κυριάκου Χατζηθεο−
δώρου στο ακροατήριο καθώς και από το απολογητικό
υπόμνημα του εγκαλούμενου καθηγητή αποδεικνύεται
ότι: 1. Διεξήχθησαν διάφορες συζητήσεις για τις επι−
κείμενες κατά την 17.6.2008 προεδρικές εκλογές για
την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης μετά το πέρας της εξετάσεως,
του μαθήματος της «Προϊστορικής Αρχαιολογίας του
Αιγαίου−Η εποχή του Λίθου», στις 9.6.2008 και 2) Δεν
προέκυψαν ενδείξεις ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί
των τριών ανωτέρω φοιτητών, περί συσχέτισης της
αξιολόγησής τους με τη ψήφο τους στις επικείμενες
αρχαιρεσίες στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας αντα−
ποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τούτο διότι από τις
προαναφερόμενες καταθέσεις (εγκαλούμενου και μάρ−
τυρα) σε συνδυασμό με τα στοιχεία του φακέλου απο−
δεικνύεται ότι ο εγκαλούμενος καθηγητής Εμμανουήλ
Μελάς προχώρησε στη παράδοση της βαθμολογίας
για τις προφορικές εξετάσεις της 9.6.2008 στο μάθημα,
«Προϊστορική Αρχαιολογία του Αιγαίου−Η εποχή του
λίθου» στις 13.6.2008 δηλαδή πριν από την κατά την
17.6.2008 ημεροχρονολογία διεξαγωγής των επικείμε−
νων εκλογών και μάλιστα αξιολόγησε τους παραπάνω
τρεις φοιτητές με επιτυχή βαθμολογία. Ενισχυτικό της
παραπάνω κρίσης αποτελεί όμως και το γεγονός ότι η
επικείμενη ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου του

Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας θα ήταν μυστική
με συνέπεια ο εγκαλούμενος να μην είναι σε θέση, εκ
των πραγμάτων, να λάβει γνώση του περιεχομένου της
ψήφου του κάθε φοιτητή. Βέβαια προκύπτει η διεξα−
γωγή των συζητήσεων με θέμα τις επικείμενες αρχαι−
ρεσίες στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας ανάμεσα
στους φοιτητές και στον εγκαλούμενο καθηγητή. Πλην
όμως δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο εγκαλούμενος
καθηγητής συνδύασε την αξιολόγηση των φοιτητών
με την εκλογική τους προτίμηση στις επικείμενες αρ−
χαιρεσίες. Συνεπώς το γεγονός της διεξαγωγής των
επίμαχων συζητήσεων, οι οποίες όπως αποδείχθηκε
έλαβαν χώρα μετά το πέρας της προφορικής εξέτασης
στο μάθημα «Προϊστορική Αρχαιολογία του Αιγαίου−Η
εποχή του Λίθου», δεν άσκησε καμία επιρροή στην βαθ−
μολογική αξιολόγηση των παραπάνω τριών φοιτητών
και δεν συνιστά κατά την κρίση του Συμβουλίου για
τον εγκαλούμενο καθηγητή διαγωγή απάδουσα προς
την αξιοπρέπεια του Πανεπιστημιακού Λειτουργού, δο−
θέντος ότι οι συζητήσεις αυτές ανάμεσα σ’ αυτόν και
στους φοιτητές δεν αποδείχθηκε ότι διατάραξαν τη
δημοκρατική λειτουργία ούτε έθιξαν το κύρος του Πα−
νεπιστημίου. Συνεπώς σύμφωνα με όσα προαναφέρθη−
καν ο εγκαλούμενος καθηγητής πρέπει να απαλλαγεί
από την κατηγορία που αναφέρεται στο ΕΜΠ. πρωτ.
4975/13.7.2009 παραπεμπτήριο έγγραφο του Πρύτανη
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και αφορά το
πειθαρχικό παράπτωμα της διαγωγής της απάδουσας
στην αξιοπρέπεια του Πανεπιστημιακού Λειτουργού.
Για τους λόγους αυτούς:
Απαλλάσσει τον εγκαλούμενο Εμμανουήλ Μελά του
Μηνά Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και
Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
από την αναφερόμενη στο σκεπτικό κατηγορία.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 7 Φε−
βρουαρίου 2011.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΗ
Απαγγέλθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας στις
14 Μαρτίου 2011.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΗ
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