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μελέτησε
Σκέφθηκε

τα

σχετικά

κατά

τον

έγγραφα

Νόμο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως καταβλήθηκε
το νόμιμο παράβολο (329795356950 0605 0081

κωδ. ηλεκτρονικού

παράβολου).
2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση α) της
παραλείψεως

οφειλομένης

νομίμου

ενέργειας

της

Ολομέλειας

της

Ακαδημίας Αθηνών να εκλέξει, κατ’ εφαρμογήν της παραγράφου 2 του
άρθρου 6 του π.δ/τος 420/1991, ως αυτή ισχύει αντικατασταθείσα από την
παράγραφο 3 του άρθρου 155 του ν. 4635/2019, δύο (2) μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδημίας Αθηνών και

β)

της από

9.3.2020

αποφάσεως

της

Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών περί της νομιμότητας της εκλογής από
την Τάξη των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών, πέντε (5)
μελών του Δ.Σ. του ιδίου Ιδρύματος.
3.

Επειδή,

το

δικόγραφο

υπογράφεται

από

δικηγόρο

ως

πληρεξούσιο των αιτούντων. Κατά τη συζήτηση, όμως, της υποθέσεως
στο ακροατήριο ο πέμπτος εκ των αιτούντων (Εμμανουήλ Γδούτος) δεν
παρέστη αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο δικηγόρο για να δηλώσει ότι
εγκρίνει την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως, ενώ, εξ άλλου, δεν έχει
προσκομισθεί συμβολαιογραφική πράξη παροχής πληρεξουσιότητας στον
δικηγόρο που υπογράφει το δικόγραφο. Εν όψει των ανωτέρω και των
οριζομένων στο άρθρο 27 του Π.Δ. 18/1989 (Α' 8), όπως ισχύει, η
κρινόμενη αίτηση, κατά το μέρος που ασκείται από τον ως άνω αιτούντα,
πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη.
4. Επειδή, με το π.δ. 420/1991 (Α' 153), το οποίο εκδόθηκε κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 25 παρ. 1 του ν. 1514/1985 (Α' 13) και του
άρθρου 1 παρ. 1 και 9 του ν. 1984/1990 (Α' 110), ιδρύθηκε το Ίδρυμα
Ιατροβιολογικών

Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, ως νομικό

πρόσωπο

ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι κρίσιμες διατάξεις του
./.
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ττ.δ/τος 420/1991 είναι οι εξής: «Άρθρο 1. Σύσταση - μορφή - επωνυμία.
1.

Ιδρύεται

Νομικό Πρόσωπο

χαρακτήρα

με

την

Ιδιωτικού Δικαίου

επωνυμία

Ίδρυμα

μη κερδοσκοπικού

Ιατροβιολογικών

Ερευνών

Ακαδημίας Αθηνών11(ΙΙΒΕΑΑ). [...] 2. Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών
ανήκει οργανικά στην Τάξη των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας
Αθηνών

και

έχει

διοικητική

και

οικονομική

αυτονομία.

Άρθρο

3.

Εποπτεία. Το Ίδρυμα εποπτεύεται από την Ακαδημία Αθηνών και τη
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων. Η εποπτεία από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων περιλαμβάνει οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, καθώς
και διοικητικό έλεγχο, σχετικά με την νομιμότητα των πράξεων και
ενεργειών

των

οργάνων

διοίκησης

αυτού

[όπως

το

πρώτο

εδάφιο αντί καταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 155 παρ. 1 ν. 4635/2019
(Α' 167)]. [...] Άρθρο 4. Σκοπός. 1. Σκοπός του Ιδρύματος είναι: (α) Η
διεξαγωγή έρευνας στους βασικούς Τομείς της Βιολογίας και της Ιατρικής
σε μοριακό, βιοχημικό και κυτταρικό επίπεδο, (β) Η εφαρμογή δεδομένων
της

παραπάνω

έρευνας,

η

διεξαγωγή

έρευνας

σχετικής

με

την

φυσικοπαθολογία διαφόρων νόσων και τις δυνατότητες θεραπευτικής
αντιμετώπισης,

η επινόηση,

μελέτη

και

εφαρμογή

νέων

μεθόδων

αντικατάστασης βεβλαμμένων ιστών ή οργάνων και η διερεύνηση νέων
χειρουργικών προσπελάσεων, (γ) Η προώθηση της παραπάνω έρευνας
σε διεθνές επίπεδο και συνεργασία με ανάλογους φορείς τόσο στο
εσωτερικό

όσο

και

στο

εξωτερικό,

(δ)

Η παροχή

εξειδικευμένων

υπηρεσιών υγείας, ιατρικών πράξεων και πληροφοριών στα θέματα που
αφορούν ιδιαίτερα το Κράτος, Ελληνικά και ξένα παρεμφερή Ιδρύματα και
ενδιαφερόμενα άτομα (ε) Η συμβολή στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση νέων
επιστημόνων και η παροχή υποδομής και δυνατότητας επιστημονικής
εργασίας σε φιλοξενούμενους επιστήμονες. 2. Για την εκπλήρωση του
σκοπού το Ίδρυμα: (α) Καταρτίζει και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα, (β)
Οργανώνει σεμινάρια και συνέδρια, (γ) Μεριμνά για την μετεκπαίδευση
./.
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επιστημόνων στους τομείς της δραστηριότητάς του και (δ) Δημοσιεύει τα
αποτελέσματα

των εκτελουμένων ερευνών.

[...] Άρθρο 6. Όργανα

Διοίκησης. 1. Όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδημίας Αθηνών είναι: (α) Το Διοικητικό Συμβούλιο και (β) Ο
Πρόεδρος. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΙΒΕΑΑ είναι επταμελές και
αποτελείται από τακτικά μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Τα πέντε (5) μέλη
εκλέγονται από την Τάξη των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών
μεταξύ των μελών της Τάξης, κατά προτεραιότητα ιατροί και βιολόγοι και,
αν αυτοί δεν επαρκούν, Ακαδημαϊκοί συναφών κλάδων. Τα λοιπά δύο μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Ολομέλεια της Ακαδημίας
Αθηνών.

Η θητεία του Διοικητικού

Συμβουλίου είναι πενταετής με

δυνατότητα επανεκλογής. Μετά την εκλογή των επτά (7) μελών το
Διοικητικό

Συμβούλιο

συγκροτείται

σε

σώμα,

εκλέγοντας

Πρόεδρο,

Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Η εκλογή και η συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου επικυρώνονται με απόφαση του Υπουργού, ο οποίος ελέγχει
τη νομιμότητα των πράξεων αυτών [όπως οι ανωτέρω διατάξεις της παρ.
2 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 155 παρ. 3 του ν. 4635/2019]. [γ)] Το
Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο και αποφασίζει
για κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, στη διοίκηση και στη
διαχείριση των πόρων καθώς και στην περιουσία του Ιδρύματος, με
εξαίρεση τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Προέδρου. [...] Το
Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: (ί) Χαράζει την
πολιτική του Ιδρύματος και εγκρίνει ερευνητικά προγράμματα, ύστερα από
εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου. Αποφασίζει για την οικονομική
ενίσχυση και διοικητική στήριξη των ερευνητικών προγραμμάτων και
παρακολουθεί την υλοποίησή τους. Αποφασίζει για την αξιολόγηση του
ΙΙΒΕΑΑ και τη συγκρότηση των προβλεπόμενων από το νόμο επιτροπών
εμπειρογνωμόνων.

Αποφασίζει

για

την

οικονομική

αξιοποίηση

των

ερευνητικών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2
παρ. 3 του Ν. 2741/1999 (Α' 199) όπως ισχύει κάθε φορά, (ίί) Καταρτίζει
./.
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τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος και εγκρίνει τους
εσωτερικούς κανονισμούς των επιμέρους Κέντρων Έρευνας και κατανέμει
τους αντίστοιχους χώρους. (Μι) Αποφασίζει για την ίδρυση, κατάργηση,
συγχώνευση και μετονομασία Κέντρων Έρευνας, επιστημονικών τομέων,
εργαστηρίων και λοιπών ερευνητικών και μη υπηρεσιακών μονάδων, τη
σύσταση πάσης φύσεως θέσεων προσωπικού και τον καθορισμό των
προσόντων προσλήψεως τους, (ϊν) Συγκροτεί τις κατά νόμον επιτροπές
κρίσεως για την αξιολόγηση του ερευνητικού και τεχνικού προσωπικού και
αποφασίζει για την πρόσληψή του. Αποφασίζει για την πλήρωση θέσεων
διοικητικού προσωπικού, την πρόσληψή του, σύμφωνα με τις εκάστοτε
διατάξεις και αποφασίζει για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασής του. (ν)
Επιλέγει τους Διευθυντές των Κέντρων Έρευνας, (νί) Εγκρίνει τον
προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό του Ιδρύματος και τους
υποβάλλει αρμοδίως. [...] Άρθρο 9. Πόροι - Διαχείριση - Απαλλαγές. 1.
Πόροι

του

Ιδρύματος

είναι:

(α)

Η επιχορήγηση

από

τον

τακτικό

προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για
την κάλυψη των εξόδων της λειτουργίας και της μισθοδοσίας του
προσωπικού,

(β)

Η

επιχορήγηση

από

το

πρόγραμμα

Δημοσίων

Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, (γ)
Επιχορηγήσεις από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
[...]».
5. Επειδή, ο ν. 4398/1929 "Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως
της από 18 Μαρτίου 1926 Συντακτικής Αποφάσεως περί οργανισμού της
Ακαδημίας Αθηνών" (Α' 308), με τον οποίο ιδρύθηκε η Ακαδημία Αθηνών
ορίζει, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Άρθρο 4. Η Ακαδημία Αθηνών έχει ιδίαν
νομικήν

προσωπικότητα,

ιδίαν

περιουσίαν

και

ικανότητα

προς

το

κληρονομείν, είναι ανεξάρτητος και ανεξέλεγκτος εν τοις έργοις αυτής και
επικοινωνεί με την Πολιτείαν διά του Υπουργού της Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων [όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 ν.δ.
4545/1966]. Άρθρο 5. Συγκρότησις Ακαδημίας. Η Ακαδημία των Αθηνών,
./.
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αποτελούσα εν σώμα, υποδιαιρείται εις τρεις τάξεις: Α') Την τάξιν των
Θετικών Επιστημών, περιλαμβάνουσαν τας μαθηματικός, τας φυσικός,
τας φυσικοϊστορικάς και τας εφηρμοσμένας θετικός και τας ιατρικός
επιστήμας.

Β') Την τάξιν των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών,

περιλαμβάνουσαν την φιλολογίαν, τα γράμματα, την ιστορίαν, τας καλάς
τέχνας και την αρχαιολογίαν, και Ρ ) Την Τάξιν των Ηθικών και Πολιτικών
!

Επιστημών,

περιλαμβάνουσαν την Θεολογίαν,

την Φιλοσοφίαν,

την

!

Νομικήν, τας Πολιτικός Επιστήμας, τας Οικονομικός Επιστήμας και τας
Κοινωνικός Επιστήμας. [...] Αρθρον 6. Ο αριθμός των τακτικών μελών της
Ακαδημίας Αθηνών ορίζεται εις 65, εξ ών 25 ανήκουσιν εις την Α' τάξιν, 25
εις την Β' τάξιν και 15 εις την Π τάξιν αυτής. [...] Άρθρο 7. Επιτροπαί της
Ακαδημίας.

Η Ακαδημία λειτουργεί εντός του

κύκλου

της νομίμου

αρμοδιότητος αυτής, δρώσα είτε διά πράξεων και έργων προερχομένων
εκ της ιδίας αυτής πρωτοβουλίας, είτε αποδεχομένη την εκτέλεσιν έργων
ανατιθεμένων αυτή υπό του Κράτους ή άλλων ιδρυμάτων και ιδιωτών. Το
έργον της Ακαδημίας διεξάγεται: α) Υπό της Ολομέλειας της Ακαδημίας, β)
Υφ1 εκάστης των Τάξεων αυτής, γ) [...] Άρθρο 58. Η Σύγκλητος της
Ακαδημίας. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματεύς, ο
Πρόεδρος του προηγουμένου έτους, οι δύο Γραμματείς της Ακαδημίας και
οι τρεις Πρόεδροι των τάξεων αυτής, αποτελούσι την Ακαδημαϊκήν
Σύγκλητον. Άρθρο 59. Η Σύγκλητος της Ακαδημίας εις ήν υπάγονται
πάντα

τα

διοικητικά

και

τα

οικονομικά

ζητήματα

της Ακαδημίας,

αντιπροσωπεύει ως σώμα, ή διά μόνου του Προέδρου ή του Γενικού
Γραμματέως την Ακαδημίαν καθ' όλας αυτής τας διοικητικός, οικονομικός,
και

λοιπός

σχέσεις

ενώπιον

των Αρχών,

των

Δικαστηρίων,

των

Ακαδημιών, των διαφόρων ιδρυμάτων και των ιδιωτών ενεργεί την
εκτέλεσιν των σχετικών προς τα διοικητικά καθήκοντα αυτής αποφάσεων
της Ακαδημίας μελετά και λύει τα εσωτερικής φύσεως ζητήματα τα μη
προβλεπόμενα υπό του Κανονισμού [...]».
6. Επειδή, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του
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π.δ/τος 420/1991 το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Λ
Αθηνών (εφεξής ΊΙΒΕΑΑ”) αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,
το οποίο λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, με
σκοπό την έρευνα και εφαρμογή ερευνητικών δεδομένων στους τομείς της
Βιολογίας και της Ιατρικής, και υπόκειται σε κρατική εποπτεία. Ως εκ
τούτου, οι διαφορές που ανακύπτουν κατά τη διοικητική διαδικασία
ανάδειξης, από την Τάξη των Θετικών Επιστημών και την Ολομέλεια της
Ακαδημίας Αθηνών, των μελών του συλλογικού οργάνου διοικήσεως του
νομικού αυτού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή, του διοικητικού του
συμβουλίου, υπάγονται στην ακυρωτική δικαιοδοσία του Συμβουλίου της
Επικράτειας και, ειδικότερα, στην αρμοδιότητα, του Δ' Τμήματος αυτού,
κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 του π.δ. 361/2001 (Α' 244), δοθέντος ότι δεν
υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου Τμήματος του Δικαστηρίου (πρβλ. ΣτΕ
1706/2018,

2885/2016,

1291,

1373/2016,

1877-79/2016

7μ.,

239,

4887/2012).
7. Επειδή, με έννομο συμφέρον ασκούν την κρινόμενη αίτηση οι
αιτούντες, τακτικά μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, διότι υπό την ιδιότητα των
μελών των οργάνων που είναι κατά νόμο αρμόδια για την εκλογή των
μελών του Δ.Σ. του ΙΙΕΒΑΑ (Τάξη των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας
Αθηνών,

Ολομέλεια

της

Ακαδημίας

Αθηνών)

δικαιολογούν

άμεσο

ενδιαφέρον για την νόμιμη άσκηση της αρμοδιότητας αυτής (πρβλ. Ολ.
ΣτΕ 1377/2013, σκ. 7).
8. Επειδή, για τον ίδιο λόγο, με έννομο συμφέρον και εν γένει
παραδεκτώς παρεμβαίνουν υπέρ της διατηρήσεως του κύρους των
προσβαλλόμενων αποφάσεων τακτικά μέλη της Ακαδημίας Αθηνών,
ζητώντας την απόρριψη της κρινομένης αιτήσεως.
9. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής:
Μετά τη δημοσίευση του ν. 4635/2019, συνεδρίασε, στις 13.11.2019, η
Τάξη των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών (εφεξής “Α'
Τάξη”) για την εκλογή πέντε μελών της στο Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ, κατ’
./.
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εφαρμογήν της παρ.

-92 του

άρθρου

6 του π.δ/τος 420/1991,

ως

αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 155 του ν. 4635/2019.
Όπως

προκύπτει

από

το σχετικό

πρακτικό

(Πρακτικό της

1001ης

Συνεδρίας της 13ης. 11.2019), κατά τη συνεδρίαση ανέκυψε διαφωνία
σχετικά με την έννοια της διατάξεως του ανωτέρω άρθρου, το οποίο ορίζει
ότι από την Τάξη των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών
εκλέγονται στο Δ.Σ. του Ιδρύματος ως μέλη “κατά προτεραιότητα ιατροί
και

βιολόγοι

και,

αν

αυτοί

δεν

επαρκούν,

ακαδημαϊκοί

συναφών

κλάδων”. Συγκεκριμένα, όπως επί λέξει έχει καταγραφεί στο σχετικό
πρακτικό, το μέλος της Τάξεως και ήδη παρεμβαίνων κ. Χαρ. Ρούσσος
υποστήριξε, ότι «ο νόμος αναφέρει να προτιμηθούν ως μέλη του Δ.Σ. του
ΙΙΒΕΑΑ οι ακαδημαϊκοί που είναι ιατροί ή βιολόγοι και σημειώνει ότι στην
Α ' Τάξη υπάρχουν ήδη συνολικά πάνω από 5 ιατροί-βιολόγοι», ενώ ο
εκ των αιτούντων κ. Αντ. Κουνάδης υποστήριξε ότι «ο νόμος εκφράζει
ευχή με το “κατά προτεραιότητα” εκλεγόμενοι ιατροί και βιολόγοι και όχι
υποχρέωση». Στη συνέχεια, διεξήχθη η σχετική ψηφοφορία με διανομή
ενιαίου

ψηφοδελτίου

(στο

οποίο,

δηλαδή, είχαν

περιληφθεί

ως εκλόγιμα όλα τα μέλη της Α' Τάξεως της Ακαδημίας, ανεξαρτήτως
επιστημονικής ιδιότητας) και εκλέχθηκαν, κατά πλειοψηφία, τα πέντε μέλη
του επταμελούς Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ και συγκεκριμένα οι κ. Δ. Νανόπουλος,
Αντ. Κουνάδης, Λ. Χριστοφόρου, Κ. Συνολάκης, και Κ. Κριμπάς. Μετά την
ανακοίνωση της αποφάσεως αυτής από τον Πρόεδρο της Α ' Τάξεως προς
την Ακαδημία Αθηνών (βλ. το υπ’ αρ. πρωτ. 135372/14.11.2019 σχετικό
έγγραφο),

ακολούθησε,

στις

14.11.2019, η 3055η

συνεδρία

της

Ολομέλειας της Ακαδημίας, κατά την οποία ο Γενικός Γραμματέας της
Ακαδημίας ανακοίνωσε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και έθεσε ζήτημα
νομιμότητας της εκλογής των ανωτέρω πέντε ακαδημαϊκών, διότι, ως
υποστήριξε, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 155 παρ. 3 του ν.
4635/2019 παρελείφθησαν παρανόμως όλα τα μέλη της Α' Τάξεως με τις
ιδιότητες του Ιατρού ή Βιολόγου, τα οποία, όπως επί λέξει ανέφερε, «η
./.
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Τάξη είναι υποχρεωμένη να [τους] εκλέξει παμψηφεί διότι δ ε ν έ χ ε Γ ^
περιθώρια να πράξει αλλιώς». Ακολούθησε η έκφραση διιστάμενων
απόψεων και προτάθηκε το θέμα να επανελθεί προς συζήτηση στην Α '
Τάξη

της

Ακαδημίας. Πράγματι,

εκλογής συζητήθηκε

στην

1002η

το

ζήτημα

συνεδρία

της
της

νομιμότητας
Α'

Τάξεως,

της
στις

20.11.2019, και η σχετική συζήτηση κατέληξε με την επισήμανση του
Προέδρου ότι «δεν δύναται να αλλάξει η απόφαση της Τάξεως», ενώ
επικυρώθηκε

και

το

πρακτικό

της

διεξαχθείσας

εκλογής

(1001ης

συν./13.11.2019). Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Α' Τάξεως απέστειλε το
υπ’ αρ. πρωτ. 135479/20.11.2019 έγγραφό του προς τον Πρόεδρο της
Ακαδημίας, με το οποίο αφενός τον ενημέρωσε ότι η Α' Τάξη εμμένει στην
απόφαση εκλογής, αφετέρου τον κάλεσε, όπως επί λέξει αναγράφεται στο
σχετικό έγγραφο, «όπως η Ολομέλεια προχωρήσει κατά την αυριανή
συνεδρίασή της (3056η /21.11.2019) στην προβλεπόμενη κατά τον ν.
4635/2019 (άρθρο 155 παρ. 3) εκλογή των δύο (2) μελών του Δ.Σ. του
ΙΙΒΕΑΑ

(θέμα

6ο Η/Δ)».

Ακολούθησε,

στις

21.11.2019, η

3056η

Συνεδρία της Ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών, στην ημερήσια διάταξη
της οποίας είχε προγραμματισθεί , μεταξύ άλλων, η συζήτηση «Περί
εφαρμογής του ν. 4635/2019, άρθρο 155 παρ. 3». Κατά την συνεδρίαση
αυτή ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας έθεσε και πάλι το ζήτημα της
νομιμότητας της εκλογής των πέντε (5) μελών του Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ από
την Α ' Τάξη της Ακαδημίας, στην δε σχετική συζήτηση που ακολούθησε
κατεγράφησαν διαφορετικές απόψεις. Όπως δε αναγράφεται στο σχετικό
πρακτικό, η εν λόγω συζήτηση έκλεισε με την αναφορά του Γενικού
Γραμματέα της Ακαδημίας «ότι πρώτα θα εκλεγούν τα κατά τον νόμο
πέντε ειδικά μέλη, ιατροί και βιολόγοι, και κατόπιν οι δύο από την
Ολομέλεια». Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας, με το υπ’
αρ. πρωτ.

135998/13.12.2019 έγγραφό του, ζήτησε από την Νομική

Επιτροπή της Ακαδημίας Αθηνών να γνωμοδοτήσει περί της νομιμότητας
της ανωτέρω 1001ης συν./13.11.2019 αποφάσεως εκλογής της Α ' Τάξεως.
./.
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Η Νσύϊκή Επιτροπή, με την από 14.2.2020 γνωμοδότησή της, απεφάνθη
α)“ όΤΓη διενεργηθείσα εκλογή από την Α' Τάξη ήταν παράνομη, διότι δεν
εκλέχθησαν πρόσωπα με την ιδιότητα του Ιατρού ή Βιολόγου, όπως
επιτάσσει η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 155 του ν. 4635/2019, και β)
ότι προς εξασφάλιση της αρχής της νομιμότητας θα έπρεπε να επιληφθεί
η Σύγκλητος της Ακαδημίας, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 59 του
Οργανισμού της Ακαδημίας έχει ως αρμοδιότητα “να επιλύει τα εσωτερικά
φύσεως ζητήματα τα μη προβλεπόμενα στον Κανονισμό”. Ακολούθησε, η
συνεδρίαση στις 9.3.2020 της Συγκλήτου της Ακαδημίας. Όπως προκύπτει
από το σχετικό Πρακτικό, η Σύγκλητος αποδέχθηκε, κατά πλειοψηφία, την
ανωτέρω γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής ως προς την ερμηνεία της
διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 155 του ν. 4635/2019 και αποφάσισε α)
να παραπέμψει το ζήτημα της εκλογής των πέντε (5) μελών του Δ.Σ. του
ΙΙΒΕΑΑ στην Ολομέλεια της Ακαδημίας και β) να προτείνει την «κατά
I

προτεραιότητα» εκλογή πέντε (5) συγκεκριμένων ακαδημαϊκών της Α '
Τάξεως με την ιδιότητα Ιατρού ή Βιολόγου ή συναφούς κλάδου, για να
καταλάβουν τις αντίστοιχες θέσεις του Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ.
10.
ακύρωση

Επειδή,
της

με την

παραλείψεως

κρινόμενη

αίτηση

οφειλομένης

ζητείται, καταρχάς,

νομίμου

ενεργείας

η
της

Ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών να προβεί στην εκλογή δύο (2) μελών
της στο Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ, η οποία, όπως υποστηρίζουν οι αιτούντες,
συντελέσθηκε με την συμπλήρωση τριμήνου από την διεξαγωγή, στις
21.11.2019, της

3056ης Συνεδρίας

της

Ολομέλειας

της

Ακαδημίας

Αθηνών, οπότε και είχε προγραμματισθεί, σύμφωνα με την σχετική
ημερήσια
I
ί

διάταξη,

να

διεξαχθεί

η

σχετική

εκλογή.

Κατά

τους

προβαλλόμενους ισχυρισμούς, ενόψει του ότι είχε ήδη ολοκληρωθεί η
εκλογή από την Α ' Τάξη της Ακαδημίας των πέντε μελών της που θα
καταλάμβαναν ισάριθμες θέσεις στο Δ.Σ. του Ιδρύματος, η Ολομέλεια της
Ακαδημίας όφειλε, κατ' ενάσκηση δέσμιας αρμοδιότητας, να ολοκληρώσει
τη σχετική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 155 παρ. 3 του ν.
./.
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4635/2019, το οποίο όμως μη νομίμως δεν έπραξε.
11. Επειδή, η εκτεθείσα στην τέταρτη σκέψη διάταξη της παρ.
2 του

άρθρου

6

του

π.δ/τος

420/1991,

όπως

ισχύει

μετά

την

αντικατάστασή της από τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 155 του ν.
4635/2019, (με την οποία προβλέπεται η “κατά προτεραιότητα” εκλογή ως
μελών του Δ.Σ. του ΙΕΒΕΑΑ πέντε (5) ακαδημαϊκών ιατρών και βιολόγων
μελών της Τάξεως των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών, και
μόνο αν αυτοί δεν επαρκούν η εκλογή ακαδημαϊκών “συναφών” κλάδων),
αποτυπώνει με την σαφή γραμματική της διατύπωση -ερμηνευόμενη και
σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 του
ιδίου π.δ/τος, με τις οποίες καθορίζονται οι σκοποί του Ιδρύματος και οι
αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου του- την οργανωτική επιλογή
του νομοθέτη για την συγκρότηση του Δ.Σ. του Ιδρύματος με κριτήριο την
σύμπτωση ή την συνάφεια των επιστημονικών ιδιοτήτων της πλειοψηφίας
των

μελών

του

Δ.Σ.

(πέντε

εκ

των

συνολικά

επτά

μελών)

με

το επιστημονικό αντικείμενο του Ιδρύματος. Συνεπώς, κατά την σαφή
έννοιά της, η ανωτέρω διάταξη επιτάσσει οι πέντε (5) θέσεις στο Δ.Σ. του
Ιδρύματος να καταλαμβάνονται οπωσδήποτε από ακαδημαϊκούς ιατρούς ή
βιολόγους της Α ' Τάξεως, και, μόνον αν αυτοί δεν επαρκούν, από
ακαδημαϊκούς συναφών

κλάδων, χωρίς

να

ανακύπτει,

εν

τοις

πράγμασι, ζήτημα εκλογής. Ανάγκη επιλογής μεταξύ των μελών της Α'
Τάξεως ανακύπτει μόνο στην περίπτωση που είτε οι ακαδημαϊκοί της Α '
Τάξεως με την ιδιότητα Ιατρού ή Βιολόγου είναι περισσότεροι από πέντε
(5),

οπότε

απαιτείται,

κατ’

ανάγκη,

η

έκφραση

προτίμησης

σε

συγκεκριμένα εξ αυτών πρόσωπα, είτε οι ακαδημαϊκοί της Τάξεως με την
ιδιότητα Ιατρού ή Βιολόγου είναι λιγότεροι των πέντε (5), οπότε απαιτείται
να διεξαχθεί εκλογή μεταξύ των υπολοίπων ακαδημαϊκών της Τάξεως με
συναφές αντικείμενο.
12. Επειδή, περαιτέρω, από την ίδια ανωτέρω διάταξη του άρθρου
6 παρ. 2 του π.δ/τος 420/1991, ως ισχύει, συνάγεται, πρώτον, ότι η Α'
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Τάξη και η Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών λειτουργούν ως αυτοτελή
διοικητικά όργανα επιλογής των μελών που θα καταλάβουν τις θέσεις του
επταμελούς διοικητικού

συμβουλίου του Ι1ΒΕΑΑ και, δεύτερον,

ότι η

εκλογή από την Ολομέλεια της Ακαδημίας των δύο (2) μελών του Δ.Σ. του
ΙΙΒΕΑΑ έπεται αναγκαστικώς της διαδικασίας επιλογής των πέντε μελών
του Δ.Σ. από την Α' Τάξη της Ακαδημίας.

Και τούτο, για λόγους

οριστικοποίησης του ψηφοδελτίου εκλογής από την Ολομέλεια της
Ακαδημίας, στο οποίο, προφανώς, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται τα
ονόματα των πέντε ακαδημαϊκών που επιλέχθηκαν από την Α ' Τάξη για να
καταλάβουν τις ισάριθμες θέσεις του Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ. Εξ άλλου, η ρητώς
προβλεπόμενη στο άρθρο 3 του π.δ/τος 420/1991 άσκηση εποπτείας της
Ακαδημίας Αθηνών επί του ΙΙΒΕΑΑ συνεπάγεται, κατ’ ελάχιστον, τον δια
της

Ολομέλειας

της

Ακαδημίας,

η

οποία

είναι

το

ανώτατο

αντιπροσωπευτικό όργανο αυτής, έλεγχο της τηρήσεως της νομιμότητας
κατά την διαδικασία ανάδειξης των μελών του Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ από την Α'
Τάξη της Ακαδημίας. Συνεπώς, προκειμένου η Ολομέλεια της Ακαδημίας
να ασκήσει την κατά το νόμο αρμοδιότητά της για την εκλογή των δύο
μελών του Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ, δικαιούται να ασκήσει, υπό την ιδιότητα του
κατά τα ανωτέρω εποπτεύοντος διοικητικού οργάνου, έλεγχο νομιμότητας
I
;

της σχετικής αποφάσεως της Α ' Τάξεως της Ακαδημίας και, εφόσον την
κρίνει μη νόμιμη, να την ακυρώσει, ώστε να επαναληφθεί νομίμως η
διαδικασία αναδείξεως των μελών του Δ.Σ. του Ιδρύματος από την Α'
Τάξη.
13. Επειδή, εν προκειμένω, κατά τη διαδικασία ανάδειξης των
πέντε μελών του Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ από την Α' Τάξη της Ακαδημίας (1001η
συν./13.11.2019), η παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ/τος 420/1991 (ως
ισχύει,

αντικατασταθείσα από την παρ.

3 του άρθρου

155 του ν.

4635/2019) ερμηνεύθηκε ως έχουσα την έννοια ότι όλοι οι ακαδημαϊκοί
της Τάξεως, ανεξαρτήτως από ποιον επιστημονικό κλάδο προέρχονται,
δικαιούνται να είναι εκλόγιμοι υπό τους ίδιους όρους. Για το λόγο δε
./.
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αυτό όλα τα μέλη της Α ' Τάξεως περιελήφθησαν σε ενιαίο ψηφοδέλτίοτ-με
αποτέλεσμα να μην εκλεγούν ως μέλη του Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ ακαδημαϊκοί
που είχαν την ιδιότητα του Ιατρού ή του Βιολόγου, γεγονός που δεν
αμφισβητείται με την κρινόμενη αίτηση. Όμως, η κατά τον τρόπο αυτό
ερμηνεία και εφαρμογή της ανωτέρω διατάξεως δεν είναι νόμιμη, εφόσον,
σύμφωνα με όσα κρίθηκαν ανωτέρω (σκέψη 11), η εν λόγω διάταξη
επιτάσσει την υποχρεωτική κατάληψη της θέσεως μέλους του Δ.Σ. του
ΙΙΒΕΑΑ από ακαδημαϊκό της Α' Τάξεως με την ιδιότητα Ιατρού ή Βιολόγου.
Υπό τα δεδομένα αυτά, ενόψει, δηλαδή, του ότι η προαναφερθείσα
διαδικασία εκλογής της Α ' Τάξεως στηρίχθηκε σε μη νόμιμη ερμηνεία των
σχετικών

διατάξεων, δεν

παρήχθη

δέσμευση

της

Ολομέλειας

της

Ακαδημίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής των μελών του
Δ.Σ. του ÎIBEEA. Επομένως, νομίμως η Ολομέλεια της Ακαδημίας απείχε
από την διεξαγωγή, της προγραμματισθείσας για την συνεδρίαση της
21ης.11.2019, εκλογής δύο μελών του Δ.Σ.

του ΙΙΒΕΑΑ, λόγω της

έκφρασης, από μερίδα ακαδημαϊκών, αμφιβολιών για την νομιμότητα της
αποφάσεως

εκλογής της Α ' Τάξεως.

Συνεπώς,

ο ανωτέρω λόγος

ακυρώσεως περί παραλείψεως οφειλομένης νομίμου ενεργείας εκ μέρους
της Ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
14. Επειδή, περαιτέρω, προβάλλεται ότι είναι μη νόμιμη και
πρέπει να ακυρωθεί η από 9.3.2020 απόφαση της Συγκλήτου της
Ακαδημίας Αθηνών, α) διότι το ζήτημα της εκλογής μελών του Δ.Σ. του
ΙΙΒΕΑΑ δεν είναι ζήτημα “εσωτερικής φύσεως” μη προβλεπόμενο στον
Κανονισμό της Ακαδημίας, ώστε η επίλυσή του να ανήκει στην Σύγκλητο,
β) διότι ενόψει της κατά νόμο αποκλειστικής αρμοδιότητας της Α ' Τάξεως
να

εκλέγει

τα πέντε

μέλη του Δ.Σ.

του

ΙΙΒΕΑΑ,

μη νομίμως

η

Σύγκλητος ακύρωσε την προαναφερθείσα απόφαση εκλογής της Τάξεως,
και ενήργησε καθ’ υποκατάσταση αυτής, επιλέγοντας η ίδια τα πέντε μέλη
του Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ και γ) διότι η προσβαλλόμενη απόφαση ελήφθη κατά
παράβαση του άρθρου 14 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,
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δεδομένου ότι το ζήτημα αυτό δεν είχε περιληφθεί κατά τρόπο εύληπτο και
ορισμένο στην σχετική ημερήσια διάταξη.
15. Επειδή, με την προσβαλλόμενη ανωτέρω πράξη, όπως σαφώς
προκύπτει από το περιεχόμενό της, η Σύγκλητος ούτε προέβη σε
ακύρωση της επίμαχης αποφάσεως εκλογής της Α ' Τάξεως ούτε ενήργησε
καθ’

υποκατάσταση

αυτής

την

σχετική

εκλογή,

όπως

εσφαλμένα

υπολαμβάνουν οι αιτούντες, αλλά, υπό την ιδιότητα του οργάνου της
Ακαδημίας που την αντιπροσωπεύει στις εξωτερικές της σχέσεις με τη
Διοίκηση και τα Ιδρύματα (βλ. άρθρο 59 του Οργανισμού της Ακαδημίας),
εξέφρασε μη δεσμευτική ερμηνευτική άποψη ως προς τον ενδεδειγμένο
τρόπο επιλύσεως του ανακύψαντος ζητήματος. Συνεπώς, εφόσον η πράξη
ί

αυτή

της

Συγκλήτου

δεν

φέρει

εκτελεστό

χαρακτήρα,

όλοι

οι

ανωτέρω σχετικοί λόγοι ακυρώσεως προβάλλονται αλυσιτελώς και είναι
απορριπτέοι. Άλλωστε, η εκφρασθείσα, κατά πλειοψηφία, άποψη της
Συγκλήτου, όπως συνάγεται από
της, κατά

την

οποία η

το πρώτο σκέλος της αποφάσεώς

αρμοδιότητα

επιλύσεως

του

ανακύψαντος

ζητήματος ανήκει στην Ολομέλεια της Ακαδημίας στην οποία και πρέπει
να “παραπεμφθεί" η εκλογή, δεν είναι εσφαλμένη, διότι, κατ’ ουσίαν,
συμπίπτει με τα όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω (βλ. σκέψη 12) για την
εποπτική αρμοδιότητα της Ολομέλειας της Ακαδημίας επί της διαδικασίας
εκλογής των μελών του Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ από την Α ' Τάξη της Ακαδημίας.
16. Επειδή, κατόπιν τούτων πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη
αίτηση και να γίνει δεκτή η ασκηθείσα παρέμβαση. Περαιτέρω, το
Δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις, κρίνει ότι οι αιτούντες πρέπει να
απαλλαγούν από την δικαστική δαπάνη της Ακαδημίας Αθηνών και των
παρεμβαινόντων.
Διά

τα ύτα

Απορρίπτει την αίτηση
Δέχεται την παρέμβαση
Διατάσσει την κατάπτωση του παράβολου

Αριθμός 2092/2020
Απαλλάσσει

-16-

τους αιτούντες από την δικαστική δαπάνη

της

Ακαδημίας Αθηνών και των παρεμβαινόντων
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου 2020
Η Πρόεδρος του Δ' Τμήματος

Η Γραμματέας του Δ' Τμήματος

Μ. Καραμανώφ

I. Παπαχαραλάμπους

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 27ης
Οκτωβρίου 2020.
Η Γραμματέας

Μ. Τσαπαρδώνη

