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ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, minister@minedu.gov.gr
Θέμα: Σχετικά με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για το χωροταξικό ανασχεδιασμό του χώρου της
Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας στη χώρα μας.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Στο πλαίσιο της συζήτησης που είχαμε -κατά την τελευταία συνάντηση των Προεδρείων
των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου σας- για την
αναδιάταξη του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας στη χώρα μας, υπήρξε
σύμπτωση απόψεων περί συντεταγμένης αναδιάρθρωσης του συνόλου του
ακαδημαϊκού/ερευνητικού ιστού μετά από αξιολόγηση και λαμβάνοντας υπόψη και την
εξοικονόμηση πόρων. Από την άλλη πλευρά, εμφανίζονται τελευταία, όλο και πιο
συχνά, δημοσιεύματα στα ΜΜΕ περί άμεσης σύνταξης σχετικού σχεδίου αναδιάταξης
από το Υπουργείο σας, δίχως να υπάρχει ταυτόχρονα καμιά αναφορά στις διαδικασίες
και τα κριτήρια που θα διέπουν τη σύνταξη του εν λόγω σχεδίου.
Με βάση τα ανωτέρω, και πέραν των κατά το νόμο αρμοδιοτήτων της ΑΔΙΠ και της ΓΓΕΤ
επί του συγκεκριμένου θέματος, κρίνουμε ότι λόγω της απόλυτης κρισιμότητάς του θα
πρέπει να συσταθεί μια ειδική επιτροπή από το Υπουργείο σας, που θα διαμορφώσει
τα κριτήρια, θα συντονίζει και θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και σας ζητάμε να
επιληφθείτε της άμεσης σύστασής της.
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Ζητάμε, επίσης, στην επιτροπή αυτή να συμμετέχουν εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών
ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ, καθώς και των τριών Συνόδων Πρυτάνεων / Προέδρων
του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης & της Έρευνας.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Γιάννης Τσάκνης
Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

Κυριάκος Τσινίδης
Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Λάρισας

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Μαρία Θ. Στουμπούδη
Δ/ντρια Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κύρια Ερευνήτρια ΕΚΕΦΕ «Δ»
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