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Προς Την Βουλή Των Ελλήνων 
Eρώτηση  

Για τον κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
 και Θρησκευμάτων  

 
 
 

Θέμα : Απάντηση σε ανεπίκαιρη οδηγία – προτροπή του Υφυπουργού 
Παιδείας Ι. Πανάρετου 
 
 

Έκπληξη αποτελεί η παράκληση!!! του κ. Υφυπουργού Παιδείας Ιωάννη 
Πανάρετου προς τους Πρυτάνεις και τους Προέδρους των διοικουσών επιτροπών 
των Πανεπιστημίων της χώρας να ανασταλούν οι εκκρεμείς διαδικασίες εκλογής 
και εξέλιξης μελών ΔΕΠ. Φαίνεται ότι ο κ. Υπουργός μη έχοντας κοινοβουλευτική 
θητεία αγνοεί ότι οι Υπουργοί και οι Υφυπουργοί δεν παρακαλούν και δεν 
προτρέπουν υφιστάμενα κλιμάκιά τους για διοικητικές ενέργειες. Ή μη μόνο 
νομοθετούν και παρακολουθούν τη πιστή εφαρμογή των νόμων. Το ύφος της  
διατυπώσεως της οδηγίας του κ. Υφυπουργού τον εκθέτει αναφερόμενος στη 
χρηστή διοίκηση την δικαιοσύνη και την αμεροληψία των οργάνων της 
πανεπιστημιακής κοινότητας ως να έχει παραδείγματα παραλείψεων και 
παρανομιών. 

Κύριε Υφυπουργέ η συνέχιση των κρίσεων και εξελίξεων των μελών ΔΕΠ 
αποτελεί σύμφωνα με τον νόμο μία πανεπιστημιακή διαδικασία η οποία δεν 
αναστέλλεται από τις εκλογές ανάδειξης των προέδρων  των τμημάτων καθόσον ο 
νομοθέτης δεν περιέγραψε τέτοια δέσμευση. Και αυτό γιατί η σώφρον αντίληψη 
του νομοθέτη δεν θα μπορούσε να δεχτεί ότι στην πανεπιστημιακή οικογένεια 
υφίστανται τέτοιες συντεχνιακές μικρότητες. Εκτός εάν έχετε κάποιο προσωπικό 
παράδειγμα που εύλογα σας δημιουργεί αυτή την ανησυχία. Μη ξεχνάτε ότι 
υπάρχουν και μέλη ΔΕΠ τα οποία εντός τριμήνου αφυπηρετούν του 
πανεπιστημίου και θα ήθελαν σύμφωνα με τον νόμο να έχουν μία δικαία κρίση. 
Εσείς κατ αυτόν τον τρόπο αναρμόδια δημιουργείται πρόβλημα εξέλιξης των 
μελών αυτών με ότι συνέπειες διοικητικής φύσεως ήθελαν προκύψει. 
 
Κατόπιν όλων αυτών, ΕΡΩΤΑΣΘΕ και ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ να μας ενημερώσετε : 
 
1.Θα ανακαλέσετε την οδηγία αυτή προς τους πρυτάνεις και τους προέδρους των 
διοικουσών επιτροπών των πανεπιστημίων της χώρας; 
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2.Αντιλαμβανεστε ότι αναρμοδίως ασχολείστε με το θέμα αυτό και για αυτό ο 
χαρακτηρισμός του σημειώματος αυτού είναι ανεπιτυχής; Διότι προφανώς θα 
αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται περί υπουργικής αποφάσεως ούτε περί 
εγκυκλίου, διότι από πουθενά δεν εξουσιοδοτείστε για τούτο. 
 
3.Τι προτίθεσθε να κάνετε εάν οι πανεπιστημιακές αρχές προχωρήσουν σύμφωνα 
με τον Νόμο στις διαδικασίες εκλογής ή εξέλιξης μελών ΔΕΠ; 
 

 
 
 
 

Αθήνα, 12/05/2011 
 
 

Ο Ερωτών Βουλευτής 
Αθανάσιος Γιαννόπουλος 
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