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Θέκα: Τνπνζέηεζε εθιεγκέλσλ κειώλ ΔΕΠ  

Κύξηε Τπνπξγέ, 

ε πξόζθαην αίηεκά καο γηα ζπλάληεζε καδί ζαο, πξνθεηκέλνπ λα ζαο εθζέζνπκε ηελ 

επηηαθηηθή αλάγθε επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αδηνξηζηίαο γηα 3 θαη πιένλ έηε ησλ 750 

πεξίπνπ εθιεγκέλσλ κειώλ ΓΔΠ, ην γξαθείν ζαο απάληεζε όηη δελ ππάξρεη θάηη λεόηεξν θαη 

όηη ε ππόζεζή καο παξακέλεη εθεί πνπ ηελ αθήζακε θαηά ηελ ηειεπηαία καο ζπλάληεζε.  

Απηό αθξηβώο είλαη ην πξόβιεκα, θύξηε Υπνπξγέ. Δλώ ηα παλεπηζηήκηα βαξπγθσκνύλ λα 

θέξνπλ ζε πέξαο ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηνπο ιόγσ ππνρξεκαηνδόηεζεο θαη 

ππνζηειέρσζεο, εκείο παξακέλνπκε εθεί αθξηβώο πνπ καο έρεηε νδεγήζεη: ζηελ αλεξγία ή, 
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ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε, ζηελ ππναπαζρόιεζε, ζηελ αλαζθάιεηα, ζηελ αλαγθαζηηθή 

κεηαλάζηεπζε, ζην επηζηεκνληθό θαη δηδαθηηθό θελό.  

 

Καηά ηο προηγούμενο διάζηημα... 

Αλαηξέζαηε δηθή ζαο δέζκεπζε ζηε Βνπιή (22-12-2011) γηα ηνπνζέηεζε όισλ ησλ 

εθιεγκέλσλ κειώλ ΔΕΠ εληόο ηνπ 2012. Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην Τπνπξγείν ζαο, καο 

παξαπέκςαηε ζηνπο πξνέδξνπο ησλ άιισλ δύν θνκκάησλ ηεο θπβεξλεηηθήο ζπκκαρίαο (ηνπο 

ζπλαληήζακε 24-01-2013 θαη 28-01-2013), ζηνλ Πξσζππνπξγό θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο 

Γεκνθξαηίαο (!).  

Μαο παξαπέκςαηε ζηα ζπλαξκόδηα Υπνπξγεία Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ γηα λα απνπνηεζείηε κέξνο ησλ επζπλώλ 

ζαο. Δπίζεκεο απαληήζεηο από ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπο αλαθέξνπλ όηη δελ έρνπλ ιάβεη 

θαλέλα αίηεκα από ζαο ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηόηεηα θαη ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό 

δηνξηζκώλ κειώλ ΓΔΠ ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα, θαη καο παξέπεκςαλ θαη πάιη ζε ζαο. 

Επηδείμαηε άγλνηα γηα ηνλ πξαγκαηηθό αξηζκό ησλ δηνξηζκώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζην 

Τπνπξγείν ζαο, ηνλ νπνίν εθηηκνύζαηε θαηά πνιύ κηθξόηεξν από ηνλ πξαγκαηηθό 

(ζπλάληεζε ζην Τπνπξγείν 8/10/2012), θαζώο θαη πιήξε απξνζπκία λα δηεθδηθήζεηε 

πηζηώζεηο πνπ είραλ ήδε θαηαλεκεζεί γηα δηνξηζκνύο παλεπηζηεκηαθώλ θαη ράζεθαλ όηαλ 

θάπνηνη από απηνύο δελ απνδέρηεθαλ ην δηνξηζκό ηνπο (απάληεζε κε αξηζκό 136159/ΙΗ 

ΔΞ/01-11-2012 ζηελ Δξώηεζε κε αξηζκό 2860/12-10-2012). 

 

Σήμερα… 

Με αθξαίν θπληζκό θάλεηε ιόγν γηα «ζεσξνύκελε σο θαζπζηέξεζε» ζηελ νινθιήξσζε 

ηεο ηνπνζέηεζήο» καο, ζηελ απάληεζή ζαο (20793/ΙΗ ΔΞ/14-02-2013)  ζε εξώηεζε ζρεηηθά 

κε ηνπο αδηόξηζηνπο παλεπηζηεκηαθνύο θαη αίηεκα θαηάζεζεο εγγξάθσλ από βνπιεπηέο ηνπ 

ΚΚΔ (6457/590/29-01-2013). Γελ ρσξεί ακθηβνιία όηη από ηε ζθνπηά ηεο αησληόηεηαο, από 

ηελ νπνία πξνθαλώο αηελίδεηε ηα πξάγκαηα, ηα ηξία ρξόληα αλακνλήο ζπληζηνύλ ακειεηέν 

δηάζηεκα. Όκσο γηα καο ηνπο λένπο –θαη, θεπ, ζλεηνύο– επηζηήκνλεο, απνηεινύλ ρξόληα 

θαηά ηα νπνία ζηεξνύκαζηε απηό πνπ κε θόπν, ζπζηεκαηηθή εξγαζία θαη έξεπλα 

θαηαθηήζακε. Επίζεο, ρξόληα θαηά ηα νπνία ην ειιεληθό δεκόζην παλεπηζηήκην 

ζηεξείηαη αμηόινγν επηζηεκνληθό πξνζσπηθό, πνπ εθηόο ησλ άιισλ ζα πξνζέιθπε 

αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ρξόληα θαηά ηα νπνία νη θνηηεηέο θαη νη 

θνηηήηξηεο ζην ειιεληθό δεκόζην παλεπηζηήκην ζηεξνύληαη όζα ζέινπκε θαη κπνξνύκε 

λα ηνπο πξνζθέξνπκε.  

Σνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο δελ δηζηάδεηε, βεβαίσο, λα ηνπο επηθαιείζηε, πξνθεηκέλνπ 

λα δηθαηνινγήζεηε ηα πξόρεηξά ζρέδηά ζαο πνπ απνβιέπνπλ ζηε ζπξξίθλσζε ηεο αλώηαηεο 



εθπαίδεπζεο: «δελ έρσ», ιέηε, «ην εζηθό δηθαίσκα λα πάξσ κηα απόθαζε πνπ ζα νδεγήζεη ηα 

παηδηά καο ζε Σκήκαηα κε κεδεληθό αξηζκό δηδαζθόλησλ» (ΚΑΪ, 17-02-2013). Γίλεηε όκσο 

ζηνλ εαπηό ζαο ην δηθαίσκα λα απνζησπάηε ή λα απνπνηείζηε ζπζηεκαηηθά ηελ πνιηηηθή 

επζύλε πνπ θέξεηε γηα ηνλ κεδεληθό ή θάησ από ηελ θξίζηκε κάδα αξηζκό δηδαζθόλησλ, 

θαζώο θαη λα θιείλεηε Σκήκαηα αληί λα ηα ζηειερώλεηε ππνγξάθνληαο ηνπο δηνξηζκνύο ησλ 

εθιεγκέλσλ κειώλ ΓΔΠ, ελώ ν ίδηνο δειώζαηε από ην βήκα ηεο Βνπιήο (16/1/13) όηη ε 

ηνπνζέηεζή ηνπο εληόο δηεηίαο είλαη εζηθή ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο.   

Δπίζεο, αξλείζηε λα ηθαλνπνηήζεηε ην πάγην αίηεκά καο λα δεκνζηνπνηεζεί ε 

δηακνξθσκέλε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ εθιεγκέλσλ κειώλ ΓΔΠ βάζεη ηνπ αξηζκνύ 

πξσηνθόιινπ εηζεξρνκέλσλ εγγξάθσλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο. Μάιηζηα, ζηελ απάληεζή 

ζαο ζην αίηεκα θαηάζεζεο εγγξάθσλ, επηθαιείζηε δύν  γλσκνδνηήζεηο (2/2004 θαη 3/2004) 

ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ γηα ηε κε δεκνζηνπνίεζε ησλ αξηζκώλ 

πξσηνθόιινπ ησλ πξπηαληθώλ πξάμεσλ δηνξηζκνύ. εκεησηένλ όηη πξόθεηηαη γηα ηηο ίδηεο 

πξπηαληθέο πξάμεηο, νη νπνίεο αλαξηώληαη ζηε Δηαύγεηα (Ν. 3861/2010, άξζξν 2, παξ.14). 

Οη δε γλσκνδνηήζεηο ζηηο νπνίεο αλαθέξεζηε ζεσξνύλ πξνζσπηθά δεδνκέλα, θαηά 

πεξίπησζε επαίζζεηα, ηα πιήξε θαη αλαιπηηθά βηνγξαθηθά πξνέδξσλ, εηδηθώλ ζπκβνύισλ 

θαη κεηαθιεηώλ ππαιιήισλ ζηα Τπνπξγεία Γηθαηνζύλεο θαη Δζληθήο Άκπλαο θαη όρη ηηο 

πξσηνθνιιεκέλεο πξπηαληθέο πξάμεηο δηνξηζκνύ δεκόζησλ ιεηηνπξγώλ.  

Συμπέραζμα πρώηο: γηα εζάο, ε πξπηαληθή πξάμε δηνξηζκνύ δελ είλαη πξνζσπηθό 

δεδνκέλν, ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ όκσο είλαη! Να ππελζπκίζνπκε όηη εζείο ν ίδηνο, ζε ζεηξά 

παιαηόηεξσλ απαληήζεώλ ζαο (π.ρ. Βνπιή 22-12-20-/11 http://goo.gl/R0Zr0 θαη  κε αξηζκό 

136159/ΙΗ ΔΞ/01-11-2012 απάληεζε ζηελ Δξώηεζε κε αξηζκό 2860/12-10-2012), είραηε 

πξνζδηνξίζεη ηνλ αξηζκό ηνπ πξσηνθόιινπ σο ην απόιπην θξηηήξην ηεο ζεηξάο δηνξηζκνύ 

γηα ηελ πεξηβόεηε, πιελ πξνζρεκαηηθή ελ ηέιεη, δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο.  

Συμπέραζμα δεύηερο: ζεσξείηε θαηαπάηεζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηε δεκνζηνπνίεζε 

ηεο αληίζηνηρεο ιίζηαο από ηνλ πξνθάηνρό ζαο, θ. Ι. Παλάξεην (αλαπιεξσηή ππνπξγό 

ΠΓΒΜΘ, 2009-2011), ηελ αλάξηεζή ηεο επί καθξόλ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ  

(http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=7287) θαη ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Υπνπξγείνπ ζαο 

θαζώο θαη ηελ αλαθνξά ζε απηήλ ζην Ειιεληθό Κνηλνβνύιην (π.ρ. απάληεζε κε αξηζκό 

52667/ΙΗ/01-06-2011), κέινο ηνπ νπνίνπ είζαζηε ζήκεξα θη εζείο. Τόηε βεβαίσο θαλέλαο 

δελ είρε ζέζεη δήηεκα πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ!  

Συμπέραζμα ηρίηο: γηα εζάο, ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ εηζεξρνκέλνπ ζην Τπνπξγείν δελ 

δηέζεηε εμ αξρήο ηελ ηδηόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ δεδνκέλνπ θαη δε επαίζζεηνπ, αιιά ηελ 

απέθηεζε ζηελ πνξεία, όηαλ απνθαζίζαηε εζείο λα θαηαζηξαηεγήζεηε ηε ζεηξά 

δηνξηζκνύ. Κη απηό είηε κε ηηο επνλνκαδόκελεο κεηαθνξέο πίζησζεο –ηηο εμόθζαικα 

πιάγηεο ηνπνζεηήζεηο νη νπνίεο νπδέπνηε ζπλνδεύζεθαλ από ηζάξηζκνπο δηνξηζκνύο, 

http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=7287


δεκηνπξγώληαο άδηθε θαη άληζε κεηαρείξηζε ησλ εθιεγκέλσλ κειώλ ΓΔΠ θαη δίλνληαο 

επηζηεκνληθό πξνβάδηζκα ζηνπο ήδε ππεξεηνύληεο ζην Γεκόζην– είηε κε επηιεθηηθνύο 

λένπο δηνξηζκνύο, όπσο ε πξόζθαηε πεξίπησζε κέινπο ΓΔΠ ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.  

Συμπέραζμα ηέηαρηο: έλα ηόζν επαίζζεην πξνζσπηθό δεδνκέλν, όπσο ν αξηζκόο 

πξσηνθόιινπ εηζεξρνκέλνπ εγγξάθνπ, ε δεκνζηνπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζίγεη επζέσο ηελ 

πξνζσπηθόηεηα ηνπ εθιεγκέλνπ ζύκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνύο ζαο, δίλεηαη πξνθνξηθά από 

ηελ αξκόδηα ππεξεζία ζε θάζε ελδηαθεξόκελν, εηο γλώζε ζαο  (απάληεζε κε αξηζκό 

136159/ΙΗ ΔΞ/01-11-2012 ζηελ εξώηεζε κε αξηζκό 2860/12-10-2012).  

 

Κύξηε Τπνπξγέ, 

ηελ πξναλαθεξζείζα νκηιία ζαο ζηε Βνπιή (22-12-2011) είραηε δειώζεη θαη ν ίδηνο 

«παζώλ» θαζώο ε ηνπνζέηεζή ζαο ζην ειιεληθό παλεπηζηήκην νινθιεξώζεθε έλαλ ρξόλν 

κεηά από ηελ εθινγή ζαο. Γελ κπνξνύκε παξά λα ζεσξήζνπκε απηή ζαο ηε δήισζε θελή 

ξεηνξεία. Αλ ήζαζηαλ πξαγκαηηθά παζώλ ζα ήζαζηαλ θαη καζώλ. Θα γλσξίδαηε πσο ε 

ηνπνζέηεζε ησλ εθιεγκέλσλ κειώλ ΔΕΠ, ηελ νπνία ηώξα παξνπζηάδεηε σο απνηέιεζκα 

κηαο «ζύλζεηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο», ζπληζηά απνηέιεζκα πνιηηηθήο απόθαζεο. Απόθαζε 

ηελ νπνία, κεηά από ζεηξά παιηλσδηώλ θαη ππεθθπγώλ, απνδεηθλύεηαη πιένλ πεξίηξαλα όηη 

ζπλεηδεηά αξλείζηε λα ιάβεηε. 

Γελ ζα επηθαιεζηνύκε ηε ζπλαδειθηθόηεηά ζαο, νύηε ηελ αθαδεκατθή ζαο επαηζζεζία. 

Άιισζηε έσο ζήκεξα έρνπκε ππνζηεί ηνλ κεγαιύηεξν εκπαηγκό από ζπλαδέιθνπο 

παλεπηζηεκηαθνύο κε πνιηηηθά θαπέια θαη ινηπνύο κεγαιόζρεκνπο δηνηθεηηθνύο ζώθνπο. Θα 

ζαο επηζηξέςνπκε, όκσο, ηελ επίθιεζε ζηνλ παηξησηηζκό καο, όπσο ηόηε πνπ 

πξνζπαζήζαηε λα απνηξέςεηε ηελ –από κέξνπο καο– πεξαηηέξσ δεκνζηνπνίεζε θαη αλάδεημε 

ηνπ δεηήκαηνο ησλ δηνξηζκώλ καο, ζεσξώληαο όηη θάηη ηέηνην ζα δπζθεκνύζε ηελ ρώξα καο 

(πλάληεζε ζην Τπνπξγείν 08-10-2012), θαη ζα ζαο απεπζύλνπκε ηα παξαθάησ εξσηήκαηα:  

Εάλ ζεσξείηε όηη ν κε δηνξηζκόο καο απνηειεί ύςηζηε δπζθήκηζε γηα ηελ ρώξα ηί έρεηε 

θάλεη γη’ απηό σο ν θαζ’ ύιελ αξκόδηνο ππνπξγόο; 

Πόζν παηξησηηθή είλαη ε πνιηηηθή πνπ ζπληειεί ζηελ θαηαξξάθσζε ηνπ λεόηεξνπ 

ειιεληθνύ επηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ;  

Πόζν παηξησηηθή είλαη ε πνιηηηθή πνπ θαηαδηθάδεη λένπο αλζξώπνπο ζε παξαηεηακέλε 

νκεξία;  

Πόζν παηξησηηθή είλαη ε πνιηηηθή πνπ νδεγεί ζηνλ ζάλαην ηελ δεκόζηα αλώηαηε 

εθπαίδεπζε;  
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