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Σο ΣΕΕ ζσκπαραηάζζεηαη ζηολ αγώλα ηωλ Ποισηετληθώλ θαη Πρσηαληθώλ αρτώλ θαηά 

ηες δηάισζες ηωλ δοκώλ ηοσ Δεκόζηοσ Παλεπηζηεκίοσ. 

 

Ο πρόεδρος ΣΕΕ Χρήζηος πίρηδες θαηαγγέιιεη ηε ζσζηεκαηηθή ζηοτοποίεζε ηωλ 

επηζηεκοληθώλ θαη παραγωγηθώλ θορέωλ θαη δσλάκεωλ, ποσ ζέιοσλ θαη κπορούλ λα 

βγάιοσλ ηε τώρα από ηελ θρίζε.   

 

 

Τν Τερληθφ Επηκειεηήξην Ειιάδαο εθθξάδεη έληνλε αληίδξαζε, κεγάιε αλεζπρία θαη 

θαηαγγέιιεη απεξίθξαζηα ηηο πνιηηηθέο επηινγέο απνςίισζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

ησλ Πνιπηερληθψλ Σρνιψλ θαη Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο. Επηινγέο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο 

ζηνλ επαίζζεην ρψξν ηεο Παηδείαο, κε ηνλ καλδχα ησλ κλεκνληαθψλ δεζκεχζεσλ,  νη νπνίεο 

εθηφο ηνπ φηη παξαβηάδνπλ θαηάθνξα ηε ζπληαγκαηηθή επηηαγή ηεο απηνδηνίθεζεο ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ, αλαιακβάλνπλ ρσξίο θαµία ινγηθή ηεθκεξίσζε θαη ηελ επζχλε 

θαηαζηξνθήο ελφο ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο ρψξαο ζηνλ αγψλα επηβίσζεο θαη 

αλάπηπμήο ηεο, απηφλ ηνπ Δεµφζηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

 

Με εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ΤΕΕ Φξήζηνπ Σπίξηδε ε Δηνηθνχζα Επηηξνπή ΤΕΕ πηνζεηεί 

πιήξσο ηα επηρεηξήκαηα θαη ζπλάζζεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ ΕΜ 

Πνιπηερλείνπ θαη  ηεο Σπλφδνπ ησλ Πξπηάλεσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Ιδξπκάησλ, φπσο επίζεο ζπκπαξαζηέθεηαη ζηα αηηήκαηα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο 

θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Αλψηαηα Εθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ηεο ρψξαο, Τν ΤΕΕ επηζεκαίλεη 

ηδηαίηεξα, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ ΕΜΠ ηηο ζπλέπεηεο πνπ 

πξνθαινχληαη εμαηηίαο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ. Απεηιείηαη ην θχξνο 

θαη ε δηεζλήο απήρεζε, αλαγλψξηζε θαη θαηαμίσζε  ηνπ ΕΜΠ,  θαζψο  νη  απνκαθξχλζεηο  

Δηνηθεηηθψλ Υπαιιήισλ, ζα έρνπλ αλεπίζηξεπηα αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην εθπαηδεπηηθφ θαη 

εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ ΕΜΠ, ην νπνίν νδεγείηαη πξαθηηθά ζε αδπλαµία ιεηηνπξγίαο.  

 

- «Μεηά ηε ζηνρνπνίεζε ηνπ ΤΕΕ, ησλ Μεραληθψλ, καδί κε ην ζχλνιν ησλ επηζηεκνληθψλ 

θαη παξαγσγηθψλ θνξέσλ θαη δπλάκεσλ ηεο ρψξαο ζπλερίδεηαη ε ζηνρνπνίεζε θαη φζσλ 

άιισλ θνξέσλ θαη δπλάκεσλ ππεξεηνχλ ηελ πξφνδν, ηελ αλάπηπμε, ηελ παξαγσγηθή 

αλαζπγθξφηεζε θαη ην θνηλσληθφ θξάηνο». Απηφ ηνλίδεη ζε δήισζε ηνπ ν πξφεδξνο ηνπ ΤΕΕ 

Φξήζηνο Σπίξηδεο, ππνγξακκίδνληαο φηη «βάιινληαη ζπζηεκαηηθά θαη κεζνδεπκέλα νη 

δπλάκεηο θαη νη θνξείο, πνπ κπνξνχλ θαη ζέινπλ λα βγάινπλ ηε ρψξα απφ ηελ θξίζε θαη ηελ 

χθεζε», θαζψο επίζεο φηη «δελ είλαη ηπραίν πνπ ε ηπθιή, αηεθκεξίσηε, θαη ηζνπεδσηηθή 

πνιηηηθή επηινγή ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ δηαζεζηκνηήησλ ζηηο Παλεπηζηεκηαθέο θαη 

Πνιπηερληθέο Σρνιέο ηεο ρψξαο, κάιηζηα  κε ηδηαίηεξε ζπνπδή αιιά θαη βαξχηαηεο ζπλέπεηεο 

ζην ΕΜ Πνιπηερλείν αλαπηχζζνληαη παξάιιεια κε ίδηεο πνιηηηθέο επηινγέο θαη απνθάζεηο 

ζπξξίθλσζεο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ηεο πξφλνηαο, ηεο ακπληηθήο 

βηνκεραλίαο, θαη νιφθιεξνπ ηνπ εζληθνχ παξαγσγηθνχ ηζηνχ».   
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Με αθνξκή ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο Αλψηαηεο Εθπαίδεπζεο ν πξφεδξνο ηνπ ΤΕΕ Φξήζηνο 

Σπίξηδεο ππελζπκίδεη φηη ην ΤΕΕ εγθαίξσο έρεη θαηαζέζεη νινθιεξσκέλε πξφηαζε 

αλακφξθσζεο ηεο Τξηηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, ε νπνία ελψ επηθξνηήζεθε αξρηθά δελ έηπρε 

ζπλέρεηαο δηαιφγνπ θαη αμηνπνίεζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ ππνπξγείνπ 

Παηδείαο. Η πξφηαζε ηνπ ΤΕΕ, πνπ αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ηεο δνκήο ηεο Τξηηνβάζκηαο 

Εθπαίδεπζεο ζε λέα βάζε, νδεγεί ζε εμνηθνλφκεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη  νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ, εμνξζνινγηζκφ ησλ δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ, ζχλδεζε ηεο Τξηηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο 

κε ηηο πγηείο παξαγσγηθέο δπλάκεηο θαη ζε πιήξε θάιπςε ηφζν ησλ παξαγσγηθψλ αλαγθψλ 

ηεο ρψξαο, φζν θαη ησλ αλαγθψλ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ, έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο.  

  

Ο Φξήζηνο Σπίξηδεο δεηά λα αθπξσζνχλ νη κνλνκεξείο, αηεθκεξίσηεο θαη βιαπηηθέο γηα ηελ 

Τξηηνβάζκηα Εθπαίδεπζε πνιηηηθέο απνθάζεηο ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο θαη λα αθνινπζήζεη 

νπζηαζηηθφο δηάινγνο κε ηελ Αθαδεκατθή Κνηλφηεηα. Ο πξφεδξνο ηνπ ΤΕΕ επηζεκαίλεη 

ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη «ν λέν Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2014 πξνβιέπεη πεξαηηέξσ 

κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ Παηδεία», ππνγξακκίδνληαο φηη «νη επηινγέο ηεο θπβέξλεζεο 

θηλνχληαη αθξηβψο ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε, αθνχ  ζπξξηθλψλεηαη ε Παηδεία, καδί κε ηνπο 

δχν άιινπο ππιψλεο, ηεο παξαγσγηθήο αλαζπγθξφηεζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, πνπ 

επηβάιιεηαη λα εληζρπζνχλ σο πξνυπφζεζε εμφδνπ ηεο ρψξαο απφ ηε θξίζε». Ο Φξήζηνο 

Σπίξηδεο θαηαιήγνληαο ηνλίδεη φηη: «Απηή ε πνιηηηθή απνξξχζκηζεο ηεο ρψξαο δελ κπνξεί λα 

ζπλερηζηεί. Σε θάζε πεξίπησζε ε εζληθή επηηαγή εμφδνπ απφ ηελ θξίζε δελ κπνξεί λα 

ππεξεηεζεί κε ζπξξηθλσκέλεο, δηαιπκέλεο, ηζνπεδσκέλεο ηηο δνκέο ηεο Παηδείαο, ηεο Υγείαο, 

ηνπ Κνηλσληθνχ Κξάηνπο, ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ηνπ ελαπνκείλαληνο παξαγσγηθνχ 

ηζηνχ».  

 

 

 

Απφ ην Γξαθείν Τχπνπ ηνπ ΤΕΕ 

   

 


