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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι αυτεπάγγελτες εισαγγελικές παρεμβάσεις με ταυτόχρονη παραβίαση των εκ του
Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας όρων της ακαδημαϊκής και διοικητικής
αυτοτέλειας των ΑΕΙ, αποτελούν φαινόμενο που άρχισε να εκδηλώνεται στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας από το 2003. Τότε, ο εισαγγελέας Λάρισας με κλητήρια θεσπίσματα
θυροκολλημένα στους πανεπιστημιακούς χώρους, καλούσε σε προανάκριση τους Προέδρους
των Τμημάτων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και τους ζητούσε να κατονομάσουν μέλη ΔΕΠ
που συμμετέχοντας στις τότε απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου, δεν εκπλήρωσαν τα
εκπαιδευτικά τους καθήκοντα.
Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ σε ψήφισμά της στις 20/10/2003, ψήφισμα που υπογράφεται από τους Χ.
Τρικαλινό και Ν. Θεοτοκά, Πρόεδρο και Γραμματέα τότε αντίστοιχα της Ομοσπονδίας,
σημείωνε με έμφαση: «Οι Πρόεδροι των Τμημάτων δεν έχουν καμία αρμοδιότητα να
καταθέσουν σε εξωπανεπιστημιακή αρχή για θέματα που άπτονται των κάθε είδους
εκπαιδευτικών λειτουργιών. Η ελεγκτική αρμοδιότητα για την εκτέλεση ή μη των
εκπαιδευτικών καθηκόντων των μελών ΔΕΠ ανήκει στα Συλλογικά Όργανα Διοίκησης
κάθε Πανεπιστημίου.... Η εισαγγελική αρχή δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να παρεμβαίνει
στις εσωτερικές διδακτικές και ακαδημαϊκές λειτουργίες του ΑΕΙ. Εφ’ όσον ο κ. Εισαγγελέας
θεωρεί ότι στο Πανεπιστήμιο παραβιάζεται ο Νόμος, υποχρεούται να κλητεύσει τον Πρύτανη
του Ιδρύματος, ο οποίος «[…] εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, των σχολών
και των τμημάτων του, εκπροσωπεί τούτο δικαστικώς και εξωδίκως [και] είναι διατάκτης των
δαπανών του ΑΕΙ [Ν.2083/92, άρ.3, εδ. 1.στ.Ι]».
Δυστυχώς η απαράδεκτη αυτή εισαγγελική τακτική έκτοτε επαναλήφθηκε. Δυστυχέστερα οι
τότε πρυτανικές αρχές δεν αντιμετώπισαν -ως θα όφειλαν- την εισαγγελική αυθαιρεσία. Η
αθωωτική απόφαση για τον συνάδελφο Τ. Πολίτη συνοδεύεται με αναπομπή του φακέλου
της δικογραφίας στην Εισαγγελία, προκειμένου να εξετάσει ενδεχόμενη παράβαση
καθήκοντος από πλευράς της τότε Πρόεδρου του ΠΤΔΕ Β. Παπαδημητρίου, οπότε τίθεται
και πάλι ως ενδεχόμενη νέα αυθαίρετη εισαγγελική παρέμβαση.
Το ΔΣ του ΕΣΔΠΘ απαιτεί από τις εισαγγελικές αρχές, σεβόμενες το Σύνταγμα και το
υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, να πάψουν να παραβιάζουν το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου.
Καλεί επίσης τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων και με κάθε νόμιμη ενέργεια, να ακυρώσει όποια νέα πιθανή αυθαίρετη
εισαγγελική παρέμβαση, να προφυλάξει συναδέλφους από παράτυπη προανακριτική
ταλαιπωρία, να προασπίσει την ακαδημαϊκή τάξη και το αυτοδιοίκητο του Ιδρύματος.
Βόλος, 5/11/2009
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν

Μαρία Παπαδοπούλου

