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Λάριζα 11/07/2013
Το Τμιμα Ιατρικισ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ ςτθν 5θ Γενικι Συνζλευςι του ςτισ
10-07-2013 αποφάςιςε ομόφωνα να εκδϊςει το εξισ ψιφιςμα.
Με αφορμι τθν καταδίκθ του Κακθγθτι κ. Κωνςταντίνου Κάππα για “παράβαςθ
κακικοντοσ” εκφράηει τθν ζντονθ διαμαρτυρία του για τθν προςπάκεια
ποινικοποίθςθσ του πανεπιςτθμιακοφ λειτουργιματοσ. Ο Κακθγθτισ κ. Κ. Κάππασ
οδθγικθκε ξανά, παρά τθν ομόφωνθ πρωτόδικθ ακωωτικι απόφαςθ, ςτο εδϊλιο
του κατθγορουμζνου μετά από ζφεςθ του ειςαγγελζωσ, κατθγοροφμενοσ διότι ωσ
ειςθγθτισ προσ τθν Γενικι Συνζλευςθ του Τμιματοσ Ιατρικισ, το 2006, για τθν
επιλογι διδάςκοντα με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου για τθν κάλυψθ ωρϊν
διδαςκαλίασ, α) δεν αξιολόγθςε το πιςτοποιθτικό ςτρατολογίασ των υποψθφίων και
β) γνωμοδότθςε κετικά για ζναν υποψιφιο αντί για άλλον ο οποίοσ, κατά τθν κρίςθ
του ειςαγγελζωσ (!), ζπρεπε να είχε επιλεγεί λόγω περιςςότερων, υποτίκεται,
επιςτθμονικϊν προςόντων.
Το Ιατρικό Τμιμα τονίηει, μετά λόγου γνϊςεωσ, τα εξισ:
Ο Πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ ζχουν τθν ευκφνθ
επιλογισ επιςτθμονικϊν ςυνεργατϊν, ευκφνθ τθν οποία και αναλαμβάνουν ςε κάκε
περίπτωςθ. Είναι προφανζσ ότι ο κακθγθτισ Κ. Κάππασ ιταν μόνο ειςθγθτισ και
επομζνωσ δεν φζρει καμία ευκφνθ και εςφαλμζνα καταδικάςκθκε. Ο κ. Κάππασ
ζπραξε ευςυνείδθτα το κακικον του και κατζκεςε μία πλιρωσ εμπεριςτατωμζνθ
ειςιγθςθ θ οποία ανζλυε τα επιςτθμονικά προςόντα των υποψθφίων και κατζλθξε,
ωσ όφειλε, ςε αξιολογικι κατάταξθ. Παρόμοια αξιολογικι κατάταξθ, ωσ τεχνικι
κρίςθ, δεν μπορεί ςε καμιά περίπτωςθ να ςτοιχειοκετιςει παράβαςθ κακικοντοσ.
Επίςθσ, ο ειςθγθτισ δεν ζχει υπθρεςιακό κακικον και δεν είναι υπεφκυνοσ για τθν
κρίςθ διοικθτικϊν εγγράφων, όπωσ το πιςτοποιθτικό ςτρατολογικισ κατάταξθσ,
πόςο μάλλον δε όταν το τελευταίο δεν αποτελεί προςόν για τθν επιλογι
υποψιφιων αλλά για τον τελικό διοριςμό (απόφαςθ ΣτΕ 1672/01).
Είναι πρωτοφανισ θ πρόταςθ του Ειςαγγελζα Λάριςασ που πρότεινε ενοχι για
«παραδειγματιςμό για τθ λειτουργία των Πανεπιςτθμίων». Τονίηουμε ότι τα
επιςτθμονικά προςόντα δεν κρίνονται ςτα δικαςτιρια. Τα μζλθ ΔΕΠ είναι οι μόνοι
αρμόδιοι, οι μόνοι που διακζτουν τα κατάλλθλα γνωςτικά εργαλεία για τθν ορκι
και αντικειμενικι αξιολόγθςθ των νζων πανεπιςτθμιακϊν δαςκάλων τθσ χϊρασ.
Ο κ. Κάππασ είναι ζνασ διεκνϊσ αναγνωριςμζνοσ και βραβευμζνοσ επιςτιμονασ
που με το ικοσ και το επιςτθμονικό του ζργο τιμά το Τμιμα Ιατρικισ, το
Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ και τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα τθσ χϊρασ. Τα δϊδεκα ζτθ
που είναι κακθγθτισ ςτο Τμιμα μασ ζχει ςθμαντικι προςφορά ςτο εκπαιδευτικό,
ιατρικό και ερευνθτικό ζργο, θ οποία αναγνωρίηεται από τουσ φοιτθτζσ μασ και τθν
τοπικι κοινωνία. Ζχει ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθν λειτουργία του Παν/κοφ

Νοςοκομείου και ςτθν κεραπεία χιλιάδων καρκινοπακϊν ενϊ θ κοινωνικι του
προςφορά αναγνωρίηεται τόςο ςε τοπικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο. Για τουσ
λόγουσ αυτοφσ χαίρει τθσ αμζριςτθσ εκτίμθςθσ όχι μόνο των ςυναδζλφων του ςτθν
Λάριςα αλλά και τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Ιατρικισ Φυςικισ (International Organization
of Medical Physics – IOMP) θ οποία τον επζλεξε μεταξφ των “50 προςωπικοτιτων οι
οποίεσ εξζφραςαν με το ικοσ τουσ και τθν επιςτθμονικι προςφορά τουσ, για τον
αιϊνα που πζραςε και τθν αυγι τθσ νζασ χιλιετίασ, τθν ειδικότθτα”.
Το Ιατρικό Τμιμα του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, με ομόφωνθ απόφαςι του,
δθλϊνει κατθγορθματικά ότι είναι αντίκετο ςε κάκε προςπάκεια ποινικοποίθςθσ
τθσ ζκφραςθσ επιςτθμονικισ γνϊμθσ κακϊσ και ςε κάκε προςπάκεια εκφοβιςμοφ
των μελϊν του για το ότι, ωσ εν δυνάμει ειςθγθτζσ, κινδυνεφουν να βρεκοφν
ενϊπιον τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ και να καταδικαςτοφν επειδι απλά και μόνο
κατζγραψαν τθν επιςτθμονικι τουσ κρίςθ. Επίςθσ καλεί τα άλλα Τμιματα του Π.Θ.
και τα υπόλοιπα Πανεπιςτιμια τθσ χϊρασ να εναντιωκοφν ςε αυτζσ τισ πρακτικζσ
και να ςτθρίξουν τον ςυνάδελφο Κ. Κάππα ο οποίοσ διϊκεται διότι απλά ζπραξε το
κακικον του.
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