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ΘΕΜΑ: Επιστολή της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ «ΠΑΙΔΕΙΑ – 2015» προς τον Πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας για την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων
θεμάτων των Υπουργείων ….και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

Σε συνέχεια της από 13-10-2015 διαμαρτυρίας μας για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
«Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων ….και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
η Κίνηση Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης σας ενημερώνει ότι από την ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ «ΠΑΙΔΕΙΑ – 2015» εστάλη στον κύριο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, με
αίτημα συνάντησης, η συνημμένη επιστολή (Βλ. [1]), που αφορά την συγκεκριμένη Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου, τη νομοθεσία στα ΑΕΙ και την αξιολόγηση του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος.
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α της
ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
Συνημμένα:
[1] Επιστολή της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ «ΠΑΙΔΕΙΑ – 2015» προς τον κύριο Πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας για την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, 20-10-2015.
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
«Π Α Ι Δ Ε Ι Α – 2 0 1 5»

Προς
τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλο
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2015
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε,
Στις 8 Οκτωβρίου υπογράψατε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία ρυθμίζει θέματα του ΕΣΠΑ,
των ΚΤΕΟ, της Εθνικής Σχολής Διοίκησης και των ΑΕΙ. Με την Πράξη αυτή καταργούνται κεντρικές
διατάξεις των νόμων 4009/2011 και 4076/2012, οι οποίες ρυθμίζουν τα της εκλογής Πρυτάνεων, ενόψει
της λήξης της θητείας των Πρυτάνεων σε πέντε Πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση, επομένως, με τη σύμφωνη
γνώμη σας, ανατρέπει, χωρίς διαβούλευση και συζήτηση στο Κοινοβούλιο, νόμο που ψηφίστηκε από
255 βουλευτές και που εναρμόνισε τη λειτουργία και οργάνωση των Πανεπιστημίων μας με τις διεθνείς
και ευρωπαϊκές καλές πρακτικές.
Σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 του Συντάγματος, «Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού
Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου». Είναι φανερό σε κάθε πολίτη ότι καμία
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από τις ρυθμίσεις της παραπάνω ΠΝΠ, που αφορούν στα ΑΕΙ, δεν αντιμετωπίζει κάποια εξαιρετικά
επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη.
Με την ΠΝΠ καταργούνται βασικές διατάξεις των νόμων 4009 και 4076, όπως είναι (1) Η διάταξη της
παραγράφου 15 του άρθρου 8 του νόμου 4009/2011, που προέβλεπε τη δυνατότητα να είναι
υποψήφιος Πρύτανης «Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική
ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική
εμπειρία», (2) Η προεπιλογή των υποψηφίων από το Συμβούλιο, που προβλέπεται από την παρ. 16 του
άρθρου 8 του ν.4009/2011, με στόχο την επιλογή των αξιότερων, με αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων,
όσον αφορά στα ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα. (3) Η πρόβλεψη της παρ. 16, του άρθρου 8 του
νόμου 4009/2011 για δημόσια συνέντευξη των υποψηφίων Πρυτάνεων, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα
σε όλους τους εκλέκτορες να γνωρίσουν και να κρίνουν τους υποψηφίους, (4) Η ηλεκτρονική
ψηφοφορία εκλογής Πρύτανη και Κοσμήτορα, ώστε να αποφευχθεί η συνήθης παρέμβαση και ο
εκβιασμός των ψηφοφόρων εκ μέρους ομάδων συνδικαλιστών μπροστά από τις κάλπες, αλλά και να
δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής όλων ανεξαιρέτως των εκλεκτόρων, ειδικά μάλιστα των πλέον
δραστήριων ακαδημαϊκά, οι οποίοι αρκετά συχνά βρίσκονται , λόγω ακαδημαϊκών υποχρεώσεων, εκτός του
Ιδρύματός τους.
Κύριε Πρόεδρε,
η νομοθετική πρόβλεψη των Συμβουλίων των Ιδρυμάτων ήρθε να εναρμονίσει τα ελληνικά
Πανεπιστήμια με το διεθνές κεκτημένο. Συγκεκριμένα, τη θεσμοθέτηση ενός σώματος, το οποίο
εκλέγεται αποκλειστικά και μόνον από την ίδια την ακαδημαϊκή κοινότητα και στο οποίο μεταφέρονται
οι πλείστες των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Παιδείας. Ο θεσμός προσείλκυσε δεκάδες (άνω των 100)
διεθνούς προβολής και φήμης καθηγητών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, αλλά και ανώτατα στελέχη
επιχειρήσεων, που ως στόχο είχαν την προσέλκυση πόρων και υποτροφιών για τα Ιδρύματα, τη
διασφάλιση διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης των οικονομικών των ΑΕΙ, τη μεταφορά εμπειρίας και
πρακτικών προηγμένων χωρών και τη σύνδεση των Πανεπιστημίων μας με μεγάλα επιστημονικά και
ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Σημειωτέον ότι η προσφορά όλων αυτών ήταν χωρίς αμοιβή.
Επιπλέον, θέλουμε να σας υπομνήσουμε ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις της εν λόγω ΠΝΠ
καταστρατηγούν διατάξεις του νόμου 4336/2015, ΦΕΚ 94/14-8-2015, ο οποίος ψηφίστηκε από 222
βουλευτές. Ο νόμος αυτός στις σελίδες 1026 και 1027 αναφέρει ότι η Ελλάδα δεσμεύεται ότι «. . . οι
αρχές θα διασφαλίσουν τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του τομέα της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις
βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε. και αυτό θα τροφοδοτήσει την προγραμματισμένη ευρύτερη στρατηγική
ανάπτυξης. Οι αρχές, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα
επικαιροποιήσουν έως τον Απρίλιο 2016 την αξιολόγηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, που
εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011. Η εν λόγω επανεξέταση θα καλύπτει όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης,
περιλαμβανομένων των δεσμών μεταξύ έρευνας και εκπαίδευσης και της συνεργασίας μεταξύ
πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και
της επιχειρηματικότητας». Και παρακάτω «. . . η επανεξέταση θα αξιολογήσει . . . τη λειτουργία και
διακυβέρνηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης . . . ».
Για όλους τους ανωτέρω περιγραφέντες λόγους, σας ζητάμε να δεχθείτε σε ακρόαση αντιπροσωπεία της
Πανελλαδικής Επιτροπής Πρωτοβουλίας «Παιδεία-2015».
Με εξαιρετική τιμή
(υπογραφή)
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης, Καθηγητής ΕΜΠ
(Εξ ονόματος της Πανελλαδικής Επιτροπής Πρωτοβουλίας «Παιδεία-2015».)
Email: nikolas@central.ntua.gr

τηλέφωνο: ###
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Κοινοποίηση:
Γραφείο πρωθυπουργού της Ελλάδος κυρίου Αλέξη Τσίπρα, Μέγαρο Μαξίμου, Ηρώδου Αττικού 19, Τ.Κ. 106
74, ΑΘΗΝΑ.
Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κύριο Ευάγγελο Μεϊμαράκη, Λεωφόρος Συγγρού 340, Καλλιθέα 17673,
proedros@nd.gr
Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ, Κυρία Φώφη Γενηματά, Χαριλάου Τρικούπη 50, 10680, Αθήνα, pasok@pasok.gr
Γ. Γραμματέα της Κ.Ε. ΚΚΕ, Κύριο Δημήτριο Κουτσούμπα, Λεωφόρος Ηρακλείου 145, Ν. Ιωνία, 14231,
mailbox@kke.gr
Πρόεδρο “TO ΠΟΤΑΜΙ”, Κύριο Σταύρο Θεοδωράκη, Σεβαστουπόλεως 22, Αθήνα info@topotami.gr
Πρόεδρο “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ”, Κύριο Πάνο Καμμένο, Χαροκόπου 2 & Συγγρού 196, 17671 Καλλιθέα,
http://www.anexartitoiellines.gr
Πρόεδρο «Ένωσης Κεντρώων», Κύριο Βασίλειο Λεβέντη, Καρόλου 28, Αθήνα 104 37, athens@antidiaploki.gr
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κύριο Νικόλαο Φίλη, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι, minister@minedu.gov.gr
Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Καθηγήτρια Σία Αναγνωστοπούλου, Ανδρέα
Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι.
Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητή Κώστα Φωτάκη, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι.
Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Καθηγητή Θεοδόση Πελεγρίνη, Ανδρέα Παπανδρέου 37,
15180 Μαρούσι.
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Καθηγητή Δημήτρη Χασάπη, Ανδρέα
Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, gengram@minedu.gov.gr
Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων
Τμήμα Παιδείας Κομμάτων του Κοινοβουλίου
Πρόεδρο ΑΔΙΠ, Καθηγήτρια Νικολέτα Χ. Παϊσίδου, adipsecretariat@hqaa.gr
Σύνοδο Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων, lilnikol@interel.uoa.gr
Σύνοδο Προέδρων Συμβουλίων Ιδρύματος Ελληνικών Πανεπιστημίων, aleka.choulaki@cs.uoi.gr
Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, dioikousaepitropiposdep@googlegroups.com
Προέδρους Συλλόγων Καθηγητών Ελληνικών Πανεπιστημίων
Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, chara@teikoz.gr
Πρόεδρο ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, Καθηγητή Εφαρμογών Απόστολο Κοκκόση, akokkos@teipir.gr
Πρόεδρο ΕΕΕ, Δρ. Μαρία Κωνσταντοπούλου, mkonstan@bio.demokritos.gr
Ομοσπονδίες & Συλλόγους Επιστημονικού, Εργαστηριακού και Διοικητικού Προσωπικού των ΑΕΙ
ΜΜΕ
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