Ψήφισμα της Συγκλήτου του ΕΜΠ
Συνεδρίαση 7η/2011 – 6 Μαΐου 2011
•

Η Σύγκλητος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, λαμβάνοντας υπόψη τις
δραστικές περικοπές της κρατικής χρηματοδότησης, την αναστολή της
λειτουργίας ερευνητικών προγραμμάτων και υποτροφιών, την αναστολή των
εξελίξεων μελών ΔΕΠ, τη δραματική μείωση της αναπλήρωσης των
συνταξιοδοτούμενων,

την αναστολή των διορισμών κάθε κατηγορίας

προσωπικού και ιδιαίτερα την εκκρεμότητα διορισμού 800 περίπου εκλεγμένων
μελών ΔΕΠ πανελλαδικά, εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τη διασφάλιση
της λειτουργίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων και ιδιαίτερα του ιστορικού και
με μοναδική συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου.
•

Τις κύριες συνιστώσες των προβλημάτων αυτών ανέδειξε η Σύνοδος των
Πρυτάνεων τον περασμένο Φεβρουάριο στο Ναύπλιο, κατά την οποία από
πλευράς Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου υπογραμμίστηκαν ιδιαίτερα τα
προβλήματα σχετικά με τις ελλείψεις προσωπικού, ετέθησαν και ψηφίσθηκαν
συγκεκριμένες προτάσεις διεκδίκησης που ήδη υιοθέτησε εν πολλοίς και το
Υπουργείο Παιδείας και αιτείται σχετικά προς το Υπουργείο Οικονομίας.
Εξάλλου κατά την Έκτακτη Σύνοδο την οποία ζήτησε το Ε.Μ.Π. στις 24
Μαρτίου στην Αθήνα κατεδείχθη το θέμα των ανησυχητικών συνεπειών στη
βιωσιμότητα και την ποιότητα της Εκπαίδευσης από τη μείωση, κατά περίπου
50% σε σχέση με το 2009, των Τακτικών Προϋπολογισμών των Ιδρυμάτων.

•

Το πρόβλημα των καθυστερήσεων στις προσλήψεις προσωπικού αφορά όλα τα
Πανεπιστήμια και ιδιαίτερα το σύνολο των εννέα Σχολών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με συνεχείς παραστάσεις προς το Υπουργείο
Παιδείας τόσο η Σύνοδος Πρυτάνεων όσο και το Ε.Μ.Π. υπογραμμίζουν τις
συνέπειες από τη συνέχιση του προβλήματος.

•

Σήμερα, τα επερχόμενα αδιέξοδα στη λειτουργία του Ε.Μ.Π. είναι πλέον ορατά.
Η απόφαση της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών το αναδεικνύει με δραματικό
τρόπο. Παρά την υπερπροσπάθεια των διδασκόντων, των εργαζομένων και των
φοιτητών μας, η πρόδηλη υποχρηματοδότηση από την Πολιτεία και η πολιτική
μηδενισμού των διορισμών, απειλούν με απολύτως ορατό τρόπο το επίπεδο και
την ποιότητα των σπουδών στο Ιδρυμα. Η ευθύνη μας επιβάλλει να
απευθυνθούμε πλέον στην κοινωνία, για να καταδείξουμε την ορατή πλέον
απειλή για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και τη Δωρεάν Παιδεία, καθώς και τις
ευθύνες εκείνων που επέλεξαν αυτές τις πολιτικές απαξίωσης της Παιδείας.

