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Θέμα: Καταλογισμοί στους Συναδέλφους του Πανεπιστημίου Κρήτης
H Ομοσπονδία πληροφορήθηκε με έκπληξη και λύπη ότι μεγάλος αριθμός μελών ΔΕΠ
του Πανεπιστημίου Κρήτης καλούνται σε απολογία για σοβαρά αδικήματα (απιστία) για
υποθέσεις που αφορούν στη διαχείριση των κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού
Έρευνας και σε θέματα του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης– τους
γνωστούς καταλογισμούς που έγιναν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών το
2005. Έχει γίνει ευρέως γνωστό στην Πανεπιστημιακή κοινότητα, μετά από ομόφωνες
αποφάσεις και ψηφίσματα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Συνόδου των
Πρυτάνεων, του Συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ αλλά και της Διοικούσας Επιτροπής της
ΠΟΣΔΕΠ, ότι οι συνάδελφοι έχουν ενεργήσει νόμιμα, με γνώμονα το συμφέρον του
Πανεπιστημίου Κρήτης και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του.
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ -στην 3η Συνεδρίαση της στο Ρέθυμνο την 21η
Νοεμβρίου 2009- εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη της προς τους διωκόμενους
συναδέλφους και δηλώνει ότι θα τους συμπαρασταθεί με κάθε πρόσφορο μέσο. Ζητούμε
την απαλλαγή τους από κάθε κατηγορία, επειδή με τις ενέργειές τους ούτε κατάχρηση ή
κακοδιαχείριση έγινε, ούτε υπέστη οικονομική ή άλλη βλάβη το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει επειγόντως σε αναθεώρηση του ατελούς και
αναχρονιστικού νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών
Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοιες διώξεις, που
τραυματίζουν τα Πανεπιστήμιά μας και διασύρουν τη χώρα διεθνώς.
Επίσης, ζητάμε την τοποθέτηση της Υπουργού Παιδείας σ’ αυτό θέμα.
Τέλος, προτείνουμε σε όλους τους συλλόγους να καλέσουν όλα τα μέλη ΔΕΠ όλων των
Πανεπιστημίων της χώρας, σε αποχή από τα διδακτικά και διοικητικά τους καθήκοντα,
την 30η Νοεμβρίου 2009, ημέρα κατά την οποία οι συνάδελφοι μέλη ΔΕΠ του
Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν κληθεί να απολογηθούν. Την ίδια μέρα, με στόχο την
πλήρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και της
κοινωνίας γενικότερα, η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ θα δώσει συνέντευξη
τύπου για το θέμα.
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