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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά τη σημερινή συνεδρίασή της 

αποφάσισε ομόφωνα την αφαίρεση του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα από τον 

Καθηγητή κύριο H.A. Richter, ειδικότερα σύμφωνα με την απόφασή της αυτή : 

«Η Σύγκλητος επαναβεβαιώνει τις αρχές του Πανεπιστημίου Κρήτης σε ότι αφορά 

στην απονομή του τίτλου του επιτίμου διδάκτορα, δηλαδή την επιστημονική 

αριστεία, το ακαδημαϊκό ήθος, την  εξαιρετική συμβολή στην πρόοδο της επιστήμης 

και τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Επισημαίνει ότι σε καμία περίπτωση η απονομή του τίτλου δεν συνεπάγεται 

υποχρέωση του τιμωμένου να συμφωνεί σε ζητήματα τρέχουσας πολιτικής με την 

διοίκηση του ΠΚ, το Τμήμα που τον πρότεινε, ή την Ελληνική πολιτεία.  

Η Σύγκλητος, λόγω του μέχρι πρόσφατα ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δεν είχε ποτέ 

συζητήσει την απόφαση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και της Σχολής 

Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για απονομή του τίτλου στον 

Καθηγητή κ. H.A. Richter,  

Η Σύγκλητος αφού συζήτησε διεξοδικά το θέμα κατά τη σημερινή συνεδρίασή της 

μετά την παραπομπή του σε αυτήν από την Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών 

Επιστημών του Ιδρύματος και μετά από δύο ομόφωνες αποφάσεις  του Τμήματος 

Πολιτικής Επιστήμης για αφαίρεση του τίτλου 

έλαβε υπόψιν  

[α] τη δημόσια απαξιωτική για το ελληνικό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο 

Κρήτης δημόσια τοποθέτηση του Καθηγητή  H.A. Richter, μετά την απονομή του 

τίτλου του επίτιμου διδάκτορα όπως επισημαίνεται στις αποφάσεις του Τμήματος 

Πολιτικής  Επιστήμης η οποία δεν είναι ανεκτή, προσβάλει το ίδρυμα και έχει ως 

συνέπεια την τρώση του κύρους του 

 [β] το γεγονός ότι η Σύγκλητος ως το ανώτατο όργανο Διοίκησης του Ιδρύματος  

έχει την ευθύνη και την υποχρέωση της  προάσπισης του ακαδημαϊκού κύρους του  

αποδέχεται την επί δύο φορές  ομοφώνως ληφθείσα απόφαση του Τμήματος 

Πολιτικής Επιστήμης για την αφαίρεση του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα από τον 

καθηγητή κ. Richter και αποφασίζει ομόφωνα την αφαίρεσή του  

 

 


