
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

                ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                 
                                 -----                                         
        ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2016 

                                 -----  Αρ. Πρωτ. 3522 
Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π. 

        Καθηγητής Νίκος Θεοτοκᾶς                       ΠΡΟΣ:  τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
  κύριο Νικόλαο Φίλη 
 

  KOIN.:  Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών  

 Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων 

 Καθηγητή Κωνσταντίνο Γαβρόγλου. 

  
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

Αφού σας συγχαρώ για την ευοίωνη, μετά από δεκαετείες, έναρξη του νέου σχολικού έτους, επι-

τρέψτε μου να καταχραστώ του χρόνου σας, για να σας θυμίσω κάποιες δυσάρεστες εκκρεμότητες.  

Είμαι υποχρεωμένος να θέσω, εκ νέου, το πρόβλημα λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π., καθώς έχει παρέλ-

θει ικανό διάστημα από τον ορισμό μου στη θέση του Προέδρου και η εγνωσμένη απραξία χρεώ-

νεται, ευλόγως και δικαίως, στο όνομά μου και στο όνομα των Προέδρων των τριών Συμβουλίων. 

Σας παρακαλώ, λοιπόν, θερμά να μας ενημερώσετε για τους σχεδιασμούς της ηγεσίας του 

Υπουργείου, ώστε να οργανώσουμε τις δραστηριότητες του Ε.ΣΥ.Π., τις συνεδριάσεις της Ολομέ-

λειας και των Συμβουλίων και τις ομάδες εργασίας, εν όψει του προαναγγελθέντος δημοκρατικού 

και ανοικτού διαλόγου για τις αναγκαίες και επείγουσες μεταρρυθμίσεις σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης. Με τη ευκαιρία, σας εκθέτω έναν σύντομο και πρόχειρο απολογισμό για την πρώτη -

και μάλλον όχι ιδιαιτέρως ευτυχή- φάση της προεδρίας μου : 
 

Όπως γνωρίζετε, ανέλαβα την προεδρία του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας έπειτα από τις 

επιφυλάξεις που, τεκμηριωμένα νομίζω, σας εξέθεσα τότε και υπό τον ρητά εκφρασμένο και 

συμφωνημένο μεταξύ μας όρο ότι θα διασφαλιστεί η μη παρέμβαση του Υπουργείου και πολι-

τικών παραγόντων στις εσωτερικές λειτουργίες του Ε.ΣΥ.Π. 

Μετά την εκ μέρους μου αποδοχή της πολύ τιμητικής πρότασής σας και, ακολούθως,  την 

υποβολή γραπτής έκθεσης για τα σκοπούμενα (29.11.2015), η υπόθεση του διορισμού μου 

έφθασε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Με αξιοσημείωτη καθυστέρηση. 

Κατά τη σχετική δημόσια ειδική συνεδρίαση (3.2. 2016), ανέπτυξα με συντομία και με τη μεγα-

λύτερη δυνατή σαφήνεια, όσα θεωρώ στοιχειώδη και απαραίτητα για τη λειτουργία και την ανα-

διοργάνωση του Συμβουλίου. Η δημοσίευση του διορισμού μου στο ΦΕΚ καθυστέρησε κι εκείνη 

(18.3.2016). Αμέσως μετά την τυπική ανάληψη της προεδρίας, και αφού χρειάστηκαν μέρες για 

να βρεθούν οι παραιτήσεις των απελθόντων μελών, εισηγήθηκα κατά Νόμο (29.3.16) τη σύν-

θεση των επιμέρους Συμβουλίων. Και πάλι άρχισαν να περνούν οι εβδομάδες, ώσπου να ορι-

στούν οι κκ Βασίλειος Καρδάσης, Δημοσθένης Σταμάτης και Δημήτριος Χασάπης, πρόσωπα με 

αδιαμφισβήτητη και βαθιά γνώση του αντικειμένου, με μεγάλη διοικητική εμπειρία, ανεξαρτησία 

γνώμης και εγνωσμένη τόλμη.  

Μετά τον ορισμό των Προέδρων των επιμέρους Συμβουλίων (28.4.16), καταγίνηκα με τη 

φροντίδα να οριστούν οι αντιπρόσωποι των φορέων που, εκ του Νόμου, συναπαρτίζουν τις 

Ολομέλειες. Με πίεση και φορτικότητα, μερικές φορές. Παρά τις οχλήσεις μου, ο μόνος φορέας 

που δεν όρισε εκπροσώπους (και συνεχίζει να μην έχει ορίσει ως σήμερα) είναι το Υπουργείο 

Παιδείας. Παράλληλα σας ζήτησα, ως όφειλα, να συγκληθεί η Ολομέλεια του ΕΣΥΠ, για να 

συζητηθούν δημόσια οι εκ γενετής θεσμικές του αδυναμίες και οι ιδέες για την αναμόρφωσή του.  

Προ μηνών, σε ειδική συνάντησή μας ενώπιον της Αναπληρώτριας Υπουργού, του Προέδρου 

της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, του Γενικού Γραμματέα και 

υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου, απορρίψατε την πρότασή μου περί άμεσης 

σύγκλησης της Ολομέλειας, με το επιχείρημα ότι, καθώς κι εγώ υποστήριξα, η δεδομένη σύνθεση 

του ΕΣΥΠ είναι εξαιρετικά προβληματική. Στην εμμονή μου ότι οι αναγκαίες αλλαγές των 

αρμοδιοτήτων και της Σύνθεσης του Ε.ΣΥ.Π. πρέπει να ανακοινωθούν και να συζητηθούν στην 

Ολομέλεια, αντιπροτάθηκε να συνταχθούν επειγόντως σχέδιo Νόμου και σχέδιο Προεδρικού 

Διατάγματος για την πλήρη ανασυγκρότηση του ΕΣΥΠ. Συμφώνησα, θυμίζοντας τα πολύ 



περιορισμένα χρονικά περιθώρια. Σε λίγες μέρες από τη συνάντησή μας κατατέθηκε στο γραφείο 

σας η σχετική πρόταση νομοθετικής παρέμβασης για το περιεχόμενο των αναγκαίων ρυθμίσεων 

και προβλέψεων, η οποία συντάχθηκε σε συνεργασία με τους τρεις Προέδρους των Συμβουλίων. 

Και μετά σιωπή. 

Αναγκάστηκα να υπενθυμίσω σε σας και στην αναπληρώτρια Υπουργό, μέσω ιδιωτικής 

ηλεκτρονικής επιστολής, ότι η νομοθετική ρύθμιση για το Ε.ΣΥ.Π. επείγει και ότι δεν μπορώ να 

είμαι Πρόεδρος ενός «φαντάσματος». Δεν έχω λάβει καμία απάντηση μέχρι σήμερα. 

Πέραν αυτών, στα τέλη Μαΐου, η διοίκηση του ΕΣΥΠ ειδοποιήθηκε ότι, δυστυχώς, θα πρέπει 

να εγκαταλείψει την παλιά της έδρα, που φιλοξενείτο στο κτήριο Διοίκησης του ΤΕΙ Ιονίων 

Νήσων, Λεωφ. Συγγρού 56. Οικονομικοί λόγοι επέβαλαν τη μετεγκατάσταση του ΤΕΙ σε νέο, 

μικρότερο και οικονομικότερο κτήριο, όπου δεν υπήρχε διαθέσιμος χώρος για να στεγαστούν οι 

υπηρεσίες, η υποδομή και το αρχείο του ΕΣΥΠ. Απευθύνθηκα επειγόντως στις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου. Χωρίς αποτέλεσμα και δίχως να επιδειχθεί καμία απολύτως μέριμνα. 

Θυμίζω ότι το ΕΣΥΠ δεν διαθέτει προϋπολογισμό και πόρους, ώστε η διοίκησή του να μπορεί 

να αυτενεργεί σε παρόμοιες περιστάσεις. 

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου, παρά τις συνεχείς οχλήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Υπουργείου,  δεν κατέστη δυνατόν να εξασφαλιστεί χώρος για τη μετεγκατάσταση του 

Συμβουλίου, ούτε χώρος για την προσωρινή έστω αποθήκευση των επίπλων, του τεχνικού 

εξοπλισμού και του Αρχείου. Σε ειδική συνεδρίαση των προέδρων, συμφωνήσαμε με τον 

Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης να φιλοξενηθεί το ΕΣΥΠ 

στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Αυτό, όμως, δεν θα μπορούσε να 

καταστεί εφικτό πριν από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Παρακάλεσα, λοιπόν, την Πρύτανη του Παντείου 

Πανεπιστημίου να φιλοξενήσει την κινητή περιουσία του ΕΣΥΠ στο γκαράζ του κτηρίου 

ΔΕΣΚΟΙ. Η Πρύτανις αποδέχτηκε αμέσως και θερμά το αίτημά μου. Απευθύνθηκα και πάλι, 

κατά νόμο, στις υπηρεσίες του Υπουργείου για να καλυφθούν τα έξοδα μεταφοράς του υλικού 

στον χώρο που διατέθηκε προσωρινά για τη φιλοξενία του. Η απάντηση των υπηρεσιών ήταν ότι 

δεν υπάρχει σχετικός κωδικός και, συνεπώς, δεν μπορούν να συμβάλουν ούτε οικονομικά στη 

μεταφορά. Καθώς έπρεπε να παραδοθεί το κτήριο του ΤΕΙ  Ιονίων Νήσων στον ιδιοκτήτη, ο 

Πρόεδρος του ΤΕΙ, σε συνεννόηση με την εταιρεία που ανέλαβε τη μεταφορά, είχε την καλοσύνη, 

την ευγένεια και την πρωτοβουλία να παρακαλέσει τη μεταφορική εταιρεία να πραγματοποιήσει 

δίχως επιπλέον κόστος την αποθήκευση του υλικού στους χώρους του Παντείου Πανεπιστημίου. 

Όπως και έγινε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. 
 

Κύριε Υπουργέ, 

Είδα με χαρά μου ότι στο υπό διαμόρφωση προχέδιο Νόμου για τις μεταπτυχιακές και διδακτορι-

κές σπουδές ενσωματώθηκε, ως ειδικό μέρος, το σχέδιο για την αναμόρφωση του Ε.ΣΥ.Π. Πέρα, 

όμως, από τους σχεδιασμούς επί χάρτου απαιτείται ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα που θα τηρηθεί 

αυστηρά και που δεν επιτρέπεται να υπερβεί τον προσεχή Οκτώβριο. 

Δεν υπάρχει πλέον άνεση χρόνου. Εάν θεωρείτε ότι όσα σας εξέθεσα δεν εντάσσονται στις 

επιλογές και τις προτεραιότητές σας, έχετε κάθε δικαίωμα να ζητήσετε την παραίτησή μου και την 

παραίτηση όλων των Προέδρων των Επιμέρους Συμβουλίων. Σε κάθε περίπτωση όμως, και 

ανεξάρτητα από τα παραπάνω, προτίθεμαι, όπως οφείλω, να ολοκληρώσω τη μετεγκατάσταση της 

έδρας του Ε.ΣΥ.Π. και, φυσικά, να συγκαλέσω την Ολομέλεια στις αρχές Οκτωβρίου με θέματα: 

1. Κατάθεση προς επεξεργασία των Πορισμάτων της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού 

Διαλόγου για την Παιδεία, της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής 

των Ελλήνων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

2. Κατάθεση και συζήτηση των προτάσεων του Προέδρου του ΕΣΥΠ και των Προέδρων του 

ΣΑΠΕ, ΣΑΤΕ και ΣΠΔΕ για την αναμόρφωση και την ανασυγκρότηση του Εθνικού 

Συμβουλίου Παιδείας. 

3. Απολογισμός πεπραγμένων. 

 

                                                                                                        Με τιμή,  

 


