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1) Οι Πρυτανικζσ Αρχζσ ενθμερϊκθκαν από τισ αρμόδιεσ δικαςτικζσ αρχζσ για τθν άςκθςθ 

ποινικισ δίωξθσ μζλουσ ΔΕΠ για αδικιματα μθ ςχετιηόμενα με αυτά κατά τθσ γενετιςιασ 

αξιοπρζπειασ, για τα οποία ζχει οριςτεί δικάςιμοσ. 

2)  Ο Πρφτανθσ του ΟΠΑ με απόφαςι του παρζπεμψε το μζλοσ ΔΕΠ, εντόσ οκτϊ (8) θμερϊν 

από τθν θμζρα που ζλαβε τθ ςχετικι ενθμζρωςθ από τθν Ειςαγγελία-ωσ όφειλε εκ των 

αρμοδιοτιτων του να πράξει- ςτο Πεικαρχικό Συμβοφλιο των μελών του Διδακτικοφ και 

Ερευνθτικοφ Προςωπικοφ των ΑΕΙ, το οποίο είναι ζνα ανεξάρτθτο από τα 

πανεπιςτιμια όργανο (ςτο οποίο ςυμμετζχουν ανώτατοι δικαςτικοί λειτουργοί) και 

εκδικάηει πεικαρχικά παραπτώματα για το ςφνολο των μελών ΔΕΠ όλων των 

ελλθνικών πανεπιςτθμίων. Παράλλθλα, κοινοποίθςε άμεςα το ζγγραφο τθσ απόφαςθσ 

για τθν παραπομπι ςτθν Υπουργό Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και ςτθν Εκνικι Αρχι 

Διαφάνειασ. 

3) Στθ ςυνζχεια, θ Υπουργόσ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ηιτθςε τθ γνϊμθ τθσ Συγκλιτου 

του ΟΠΑ, όπωσ δφναται να κάνει ο/θ Υπουργόσ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με βάςει 

τθν παρ. 2 του άρκρου 7 του Ν. 249/1976 «Περί Πεικαρχικοφ Συμβουλίου Κακθγθτϊν και 

Υφθγθτϊν των Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων», εφόςον ζχει αςκθκεί πεικαρχικι 

δίωξθ, ϊςτε να μπορεί ο/θ Υπουργόσ να αποφαςίςει εάν ο παραπεμπόμενοσ κα απζχει 

από τθν άςκθςθ των κακθκόντων του μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ πεικαρχικισ απόφαςθσ από 



το ανεξάρτθτο Πεικαρχικό Συμβοφλιο των μελϊν ΔΕΠ των ΑΕΙ. (Παράγραφοσ 1, άρκρο 26 

του Π.Δ. 160/2008 «Πρότυποσ Γενικόσ Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ των ΑΕΙ). 

4) Η Σφγκλθτοσ του ΟΠΑ αποφάςιςε ομόφωνα - για το μζλοσ ΔΕΠ που παραπζμφκθκε ςτο 

Πεικαρχικό Συμβοφλιο μελϊν ΔΕΠ από τον Πρφτανθ του ΟΠΑ - να μθν τεκεί ςε αποχι 

από τθν άςκθςθ των κακθκόντων του μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ πεικαρχικισ 

απόφαςθσ, με βάςθ «το τεκμιριο τθσ ακωότθτασ» και με βάςθ τθν εξζταςθ των 

αναφερόμενων ωσ ακαδθμαϊκϊν κριτθρίων (κατά πόςο πλιττεται θ εφρυκμθ λειτουργία 

του Ιδρφματοσ, θ ακαδθμαϊκι διαδικαςία, το μάκθμα που διδάςκει και άλλα). 

5) Η διατφπωςθ τθσ γνϊμθσ τθσ Συγκλιτου του ΟΠΑ ςτάλκθκε ςτθν Υπουργό Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων. 
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