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ΠΡΟ : Πρφτανθ Παν/μίου Ακθνϊν

ΘΕΜΑ: Σμήμα Κοινωνικήσ Θεολογίασ
Α. Λαμβάνοντασ υπ’ όψθ:
1. Σα ακραία φαινόμενα οικογενειοκρατίασ που παρατθρικθκαν τα τελευταία ζτθ ςτο ωσ άνω
Σμιμα και τα οποία είχαν ωσ αποτζλεςμα το διδακτικό του προςωπικό να απαρτίηεται ςχεδόν
αποκλειςτικά από ςυγγενείσ πάςθσ φφςεωσ, όπωσ ςφηυγοι, τζκνα, γαμπροί, κουμπάροι κ.α.,
φαινόμενο που δεν ζχει προθγοφμενο ςτθν ιςτορία των Πανεπιςτθμίων ςτθν Ελλάδα αλλά και
διεκνϊσ.
2. Σθν διαπίςτωςθ ςωρείασ παρανομιϊν κατά τθν λειτουργία του Σμιματοσ μεταξφ των οποίων:
α) Σθν χοριγθςθ διδακτορικϊν διπλωμάτων ςε τζκνα Κακθγθτϊν του Σμιματοσ με επιβλζποντεσ
γονείσ, κατά παράβαςθ τθσ βαςικισ αρχισ τθσ αμερολθψίασ αλλά και τθσ ακαδθμαϊκισ
δεοντολογίασ,
β) Σθν φπαρξθ διπλϊν πρακτικϊν εκλογϊν, από τα οποία απεςτάλθςαν ςτο ΤΠΔΒΜΘ προσ ζλεγχο
νομιμότθτασ των ςε αυτά αναφερομζνων εκλογϊν μελϊν ΔΕΠ, τα μθ ανταποκρινόμενα ςτθν
πραγματικότθτα.
3) Σθν υπ’αρικμ. 313/2009 γνωμοδότθςθ τθσ Ολομζλειασ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ με
τθν οποία διαπιςτϊνεται ςωρεία τυπικϊν παραβάςεων, τόςο κατά τθν διαδικαςία εκλογισ ι
μονιμοποιιςεωσ ωσ μελϊν ΔΕΠ, όςο και κατά τθν διαδικαςία χοριγθςθσ διδακτορικϊν
διπλωμάτων, μελϊν (ςε ευκεία γραμμι ι εξ αγχιςτείασ) πολυμελοφσ οικογζνειασ μελϊν ΔΕΠ του
ανωτζρω Σμιματοσ.
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4) Σο από 31-10-2010 πόριςμα ζνορκθσ διοικθτικισ εξζταςθσ Σριμελοφσ Επιτροπισ Μελϊν ΔΕΠ του
Παν/μίου ςασ (Σμιματοσ Νομικοφ), όπου διαπιςτϊνεται ότι ςτο Σμιμα Κοινωνικισ Θεολογίασ οι
διαδικαςίεσ επιλογισ των μελϊν ΔΕΠ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ευνοοφςαν τουσ υποψθφίουσ
που ιταν τζκνα μελϊν ΔΕΠ του Σμιματοσ (με πρωτεργάτεσ ειδικά κατονομαηόμενο ηεφγοσ μελϊν
ΔΕΠ, ςτουσ οποίουσ καταλογίηονται και ςυγκεκριμζνεσ παραβάςεισ του νόμου και τθσ
πανεπιςτθμιακισ δεοντολογίασ), με τουσ εξισ τρόπουσ:
α) κατά τθν προκιρυξθ των κζςεων με περιοριςμό του γνωςτικοφ αντικειμζνου,
β) κατά τισ διαδικαςίεσ εκλογισ μελϊν ΔΕΠ με τθν ενεργό ανάμειξθ και ςυμμετοχι των ςυγγενϊν
μελϊν ΔΕΠ των υποψθφίων,
γ) με τθν ευνοϊκι μεταχείριςθ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν και υποψθφίων διδακτόρων ςυγγενϊν
μελϊν ΔΕΠ, και όλα τα ανωτζρω με τθν ςφμπραξθ και τθν ανοχι και άλλων μελϊν ΔΕΠ, οριςμζνα
από τα οποία ανζμεναν ανάλογθ ςυμπεριφορά για τουσ δικοφσ τουσ ςυγγενείσ, πρακτικζσ οι οποίεσ
είναι αντίκετεσ ςτθν πανεπιςτθμιακι δεοντολογία και ςτο επιβαλλόμενο και αναμενόμενο
πανεπιςτθμιακό ικοσ.
5) Σθν αποςτολι των ςτοιχείων από τα οποία διαπιςτϊνονται όλεσ οι ανωτζρω παραβάςεισ ςτον
ειςαγγελζα, προκειμζνου να αςκθκοφν ποινικζσ διϊξεισ κατά των υπευκφνων των ςοβαρότατων
αυτϊν αδικθμάτων,
6) Σθν ακφρωςθ των διοριςμϊν οκτϊ (8) μελϊν ΔΕΠ του Σμιματοσ αυτοφ, γεγονότοσ επίςθσ
πρωτοφανοφσ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και διεκνϊσ, για λόγουσ που αφοροφςαν μθ τιρθςθ τθσ
νομίμου διαδικαςίασ εκλογισ και υπζκρυπταν:
α) κάλυψθ ζλλειψθσ προςόντων (τυπικϊν και ουςιαςτικϊν) των εκλεγζντων,
β) παράνομθ απόκτθςθ και δθμιουργία προςόντων αυτϊν,
γ) δθμιουργία κζςεων με ταυτόχρονθ προϊκθςθ για εκλογι μελϊν οικογενειϊν και ςυγγενικϊν
προςϊπων των μελϊν ΔΕΠ και εκλεκτόρων του Σμιματοσ.
7) Σο γεγονόσ ότι με τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία περί Πανεπιςτθμίων και τθν πλιρθ αυτοτζλεια που
αυτι παρζχει ςτα Σμιματα, δεν διαφαίνεται προοπτικι διόρκωςθσ των φαινομζνων αυτϊν.
Αντίκετα, διαφαίνεται κίνδυνοσ επανάλθψθσ και διαιϊνιςθσ παρομοίων φαινομζνων.
8) Σθν διαπίςτωςθ ότι καταςτάςεισ όπωσ αυτζσ που διαδραματίςτθκαν ςτο ςυγκεκριμζνο Σμιμα
απαξιϊνουν το Ελλθνικό Πανεπιςτιμιο και προκαλοφν τθν ζντονθ αντίδραςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ που
προςβλζπει ςτα Πανεπιςτιμια ωσ φάρουσ αξιοκρατίασ και διαφάνειασ
και
Β. Εκτιμϊντασ ότι θ λειτουργία του ςυγκεκριμζνου Σμιματοσ, ωσ ανεξαρτιτου, με τα γνωςτικά
αντικείμενα που κεραπεφει, δεν δικαιολογείται επιςτθμονικά, αφοφ καλφπτεται επαρκϊσ από το
Σμιμα Θεολογίασ του Πανεπιςτθμίου ςασ,
Παρακαλοφμε να ζχουμε τθν γνϊμθ τθσ υγκλιτου του Παν/μίου ςασ για τα ακόλουκα:

1. Την άμεζη καηάπγηζη ηος Τμήμαηορ Κοινυνικήρ Θεολογίαρ, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ
ηος άπθπος 6 παπ. 6 & 7 ηος ν.1268/1982.
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2. Τη μη πεπίλητη ηος Τμήμαηορ ζηο μησανογπαθικό ηυν Πανελληνίυν Εξεηάζευν ηος
επομένος έηοςρ.
3. Την ένηαξη ηυν θοιηηηών ηος Τμήμαηορ Κοινυνικήρ Θεολογίαρ ζηο Τμήμα Θεολογίαρ ηος
Πανεπιζηημίος ζαρ.
Παρακαλοφμε, όπωσ αποςτείλετε τθν γνϊμθ ςασ εντόσ τησ προθεςμίασ των 30 ημερών που
τάςςεται από το νόμο. Μζχρισ ότου αποςταλεί θ γνϊμθ ςασ και λθφκεί θ τελικι απόφαςθ του
Τπουργείου, παρακαλοφμε όπωσ αναςταλεί οποιαδιποτε διοικθτικι διαδικαςία που κα μεταβάλει
τα υφιςτάμενα δεδομζνα.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΡΕΣΟ
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