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Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2012
Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, minister@minedu.gov.gr
ΘΕΜΑ: Αίτημα άμεσης συνάντησης για τις συγχωνεύσεις στα Ερευνητικά Κέντρα, το σχέδιο
«ΑΘΗΝΑ» και άλλα επείγοντα θέματα των ακαδημαϊκών λειτουργών και των ερευνητών.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Κατά την τελευταία μας συνάντηση και συζητώντας την αναδιάρθρωση του χώρου της
Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας στη χώρα μας, κοινοποιήσατε τη βούλησή σας η
αναδιάρθρωση αυτή να γίνει συντεταγμένα, μετά την κατά Νόμο αξιολόγηση του συνόλου του
ακαδημαϊκού/ερευνητικού ιστού και λαμβάνοντας υπόψη και την εξοικονόμηση πόρων.
Συζητήσαμε επίσης το ότι η όλη διαδικασία θα πρέπει να βρίσκεται στην κατεύθυνση
υλοποίησης του ενιαίου χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας και θα πρέπει να
διεξαχθεί μέσα από διαβούλευση και ορθολογική, επιστημονική αντιμετώπιση.
Λόγω όμως:
 των αποσπασματικών συγχωνεύσεων τεσσάρων Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ, που
προχωρούν [συμπεριλαμβάνονται στο ν/σ: «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών
προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» του Υπ. ΔΜ&ΗΔ,
http://www.opengov.gr/minreform/?p=587], κατά παρέκκλιση της προαναφερθείσας
διαδικασίας, δίχως επιστημονική τεκμηρίωση και τεκμηρίωση κόστους και δίχως τη
συναίνεση της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας (βλ. και http://www.eeeresearchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP-OSEPTEI-EEE_Anoikti-Epistoli_Sygxoneuseis-EK_8-10-12.pdf)
και
 της απάντησής σας σε σχετική πρόσφατη επερώτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο
καθώς και τα τελευταία δημοσιεύματα στα ΜΜΕ περί άμεσης σύνταξης σχεδίου
αναδιάταξης στα ΑΕΙ από το Υπουργείο σας, στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ», δίχως
να γίνεται ταυτόχρονα καμιά αναφορά στις διαδικασίες και τα κριτήρια που θα διέπουν
τη σύνταξη του εν λόγω σχεδίου,
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ζητάμε μια άμεση συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας εκφράσουμε τις απόψεις μας και
να συζητήσουμε τα πιο πάνω θέματα των οποίων η αντιμετώπιση επείγει.
Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να συζητηθούν και τα θέματα που αφορούν: (α) τον άμεσο διορισμό
όλων των εκλεγμένων νέων μελών ΔΕΠ, ΕΠ-ΤΕΙ και Ερευνητών, (β) τη μεταφορά πιστώσεων
για το διορισμό σε καθηγητική θέση ατόμων, που ήδη υπηρετούν στο Δημόσιο και (γ) τη
μεταφορά του αναγνωρισμένου επιδόματος χρόνου υπηρεσίας σε καθηγητές και ερευνητές
που μετακινούνται σε άλλες θέσεις του ακαδημαϊκού ή ερευνητικού ιστού ή του Δημοσίου
γενικότερα.
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

Γιώργος Ανδρεάδης
Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Η Πρόεδρος

Η Γ. Γραμματέας

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

Μ. Κωνσταντοπούλου
Κύρια Ερευνήτρια ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Κοινοποίηση:
Καθηγητή Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι, papatheodorou@minedu.gov.gr
Καθηγητή Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου
37, 15180 Μαρούσι, gengram@minedu.gov.gr
Καθηγητή Βασίλη Μάγκλαρη, Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, Λ. Μεσογείων 14 – 18, Αθήνα,
gensec@gsrt.gr
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