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Η Γ.Σ. του Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στον Καθηγητή Φυσικής 
– Ακτινοφυσικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνου Κάππα, ο 
οποίος απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του με Υπουργική Απόφαση, λόγω της καταδίκης του 
από το Τριμελές Εφετείο Λάρισας για «παράβαση καθήκοντος».  

Ο Καθηγητής κ. Κ. Κάππας, παρά την ομόφωνη πρωτόδικη αθωωτική απόφαση, μετά από έφεση 
που άσκησε ο εισαγγελέας, οδηγήθηκε εκ νέου στο εδώλιο, κατηγορούμενος διότι ως εισηγητής 
στη Γ.Σ. του ως άνω Τμήματος, το 2006, για την επιλογή διδάσκοντα βάσει του Π.Δ.407/80 
θεωρήθηκε ότι δεν αξιολόγησε τα πιστοποιητικά στρατολογίας των υποψηφίων και ότι 
γνωμοδότησε θετικά για έναν υποψήφιο αντί για άλλον ο οποίος, κατά την κρίση του εισαγγελέως, 
είχε, υποτίθεται, περισσότερα επιστημονικά προσόντα! 

Ο Καθηγητής κ. Κ. Κάππας  είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος επιστήμονας που τιμά με το έργο 
του την Ελλάδα και τον τίτλο του Πανεπιστημιακού Δασκάλου. Αρκεί να σημειωθεί ότι βραβεύτηκε 
πρόσφατα από τη Διεθνή Ένωση Ιατρικής Φυσικής (International Organization of Medical Physics – 
IOMP) ως μία από τις «50 προσωπικότητες διεθνώς που με το ήθος και το επιστημονικό τους έργο 
σφράγισαν την εξέλιξη της θεραπευτικής και διαγνωστικής χρήσης των ακτινοβολιών τον 20ο 
αιώνα». 

Η απόφαση να τεθεί σε αργία ένας καταξιωμένος στην ελληνική και διεθνή επιστημονική 
κοινότητα συνάδελφος λόγω της ποινικοποίησης της επιστημονικής κρίσης αποτελεί μια μελανή 
σελίδα στην ιστορία του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Οι παραδοχές που στηρίζουν την καταδίκη 
είναι ασύμβατες με τους ακαδημαϊκούς θεσμούς, καθώς η επιστημονική γνώμη και η ελεύθερη 
διακίνηση ιδεών αποτελούν θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων. Επιπλέον, είναι αβάσιμες διότι μόνο τα μέλη ΔΕΠ διαθέτουν τις γνώσεις και την 
εμπειρία για να κρίνουν εμπεριστατωμένα τα επιστημονικά προσόντα υποψηφίων μελών ΔΕΠ. 

Η Γ.Σ. του Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ, συντασσόμενη με τις αποφάσεις Ακαδημαϊκών Οργάνων του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και άλλων ΑΕΙ, καταδικάζει κάθε απόπειρα υπονόμευσης του 
αυτοδιοίκητου του Πανεπιστημίου και υπαγωγής της επιστημονικής γνώμης, που κατά το 
Σύνταγμα οφείλει να είναι ελεύθερη, σε κατασταλτικό έλεγχο και ζητά την άμεση ανάκληση της 
υπουργικής απόφασης με τη οποία τίθεται σε διαθεσιμότητα ο Καθηγητής Κ. Κάππας. 


