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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Με αφορµή πρόσφατα δηµοσιεύµατα του ηµερήσιου τύπου που αναφέρονται σε θέµατα 

“οικονοµικών ελέγχων” στο Πανεπιστήµιο Κρήτης για την περίοδο 1996-2004, απαντούµε τα 

εξής: 

• Οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών και του Τεχνικού Συµβουλίου ήταν 

αποφάσεις συλλογικών οργάνων που ακολούθησαν την νόµιµη διαδικασία και έτυχαν 

της επικύρωσης της Συγκλήτου, η οποία είναι το αρµόδιο ανώτατο όργανο διοίκησης 

του Πανεπιστηµίου. 

• το Τεχνικό Συµβούλιο, ως συµβουλευτικό όργανο και τα διοικητικά όργανα  του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης προχώρησαν σε σύννοµες προτάσεις και αποφάσεις οι οποίες 

κάλυπταν εκκρεµότητες και άµεσες ανάγκες ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου που 

αδυνατούσε να ικανοποιήσει το ελληνικό κράτος. Αξίζει ίσως να τονιστεί ότι τα 

κονδύλια που διαχειρίστηκαν τα ως άνω όργανα δεν προέρχονται από τον κρατικό 

προϋπολογισµό αλλά κυρίως από παρακρατήσεις εθνικών και διεθνών 

ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραµµάτων τα οποία διεκδίκησαν επιτυχώς µέλη 

∆ΕΠ του Π.Κ. 

• Τα µέλη της Επιτροπής Ερευνών και του Τεχνικού Συµβουλίου έλαβαν τις σχετικές 

αποφάσεις µε διαδικασίες πλήρους διαφάνειας και χωρίς κανένα ατοµικό όφελος, 

όπως άλλωστε διευκρινίζει και το πόρισµα των οικονοµικών επιθεωρητών που 

επιλήφθηκαν της υπόθεσης. 

• Θεωρούµε εντελώς αρνητικό και καθόλου τυχαίο το γεγονός της δηµοσιότητας της 

δίωξης των συναδέλφων τη στιγµή που το Ίδρυµά µας αντιµετωπίζει ενέργειες του 

ΥΠΑΙΘ όπως η διαθεσιµότητα – κινητικότητα του διοικητικού του  προσωπικού, η 

νέα µείωση του Τακτικού Προϋπολογισµού και η έλλειψη διδακτικού προσωπικού 

που οδηγεί σε ουσιαστική υποβάθµιση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και 

κοινωνικού έργου του Π.Κ 

• Εκφράζουµε την αµέριστη συµπαράστασή µας στους συναδέλφους οι οποίοι 

θυσίασαν µέρος από τον πολύτιµό χρόνο τους µε τη συµµετοχή τους στα όργανα του 

Πανεπιστηµίου για να κατηγορηθούν για πρόκληση ζηµίας στο Πανεπιστήµιό τους 

και να αντιµετωπίσουν τον κίνδυνο βαρύτατων ποινών και καταλογισµού υπέρογκων 

χρηµατικών ποσών.  

• Εκφράζουµε ταυτόχρονα την εµπιστοσύνη µας στις δικαστικές αρχές, είµαστε 

βέβαιοι ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη και οι συνάδελφοι θα απαλλαγούν από κάθε 

κατηγορία για τις αποφάσεις που έλαβαν ως µέλη τακτικών οργάνων του 

Πανεπιστηµίου µας. 

Για το ∆.Σ. 

Ο Πρόεδρος, 

 

Καθηγητής Χάρης Κατερινόπουλος 

Ο Γραµµατέας, 

 

Καθηγητής Τάσος Φιλαλήθης 

 


