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Θέμα: Κινητικότητα διοικητικών υπαλλήλων ΕΜΠ

Αξιότιμε Κύριε Πρύτανη,

Με την επιστολή αυτή θέλουμε να εκφράσουμε τη μεγάλη ανησυχία μας για τις 
συνέπειες που θα έχει στη λειτουργία των Σχολών μας, καθώς και στη λειτουργία 
του ΕΜΠ, η σχεδιαζόμενη από το ΥΠΑΙΘ κινητικότητα εξαιρετικά μεγάλου αριθμού 
διοικητικών υπαλλήλων. 

Με βαθύ αίσθημα ευθύνης θέλουμε να διαβεβαιώσουμε την ελληνική Πολιτεία ότι 
οι  διοικητικοί  υπάλληλοι  του  Ιδρύματος  (Μόνιμοι  και  ΙΔΑΧ)  έχουν  καθοριστική 
συμβολή  στην  άρτια  λειτουργία  του  και  στη  διατήρηση  του  υψηλού  επιπέδου 
υπηρεσιών και σπουδών στο ΕΜΠ. Οι πραγματικές ανάγκες του Ιδρύματός μας σε 
προσωπικό,  όπως διεξοδικά αναλύεται  στην τελευταία  απόφαση της  Συγκλήτου, 
καθώς και η προσωπική εμπειρία από τη λειτουργία των Σχολών μας δείχνουν ότι 
οποιαδήποτε  μείωση  του  προσωπικού  του  Ιδρύματος  οδηγεί  αναπόδραστα  σε 
σοβαρή υποβάθμιση του εκπαιδευτικού και του ερευνητικού του έργου. 

Στις  κρίσιμες ώρες που περνάει  ο τόπος ένα είναι  βέβαιο,  ότι  η διαφύλαξη του 
υψηλού επιπέδου της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της εκπαίδευσης των μηχανικών, 
είναι μια από τις βασικότερες συνιστώσες εξόδου από την κοινωνική και οικονομική 
κρίση. Αυτό όμως δεν είναι εφικτό χωρίς εκείνους που στηρίζουν την εκπαιδευτική 
και διοικητική δομή του Ιδρύματος. 

Το  Υπουργείο  Παιδείας  πρέπει  να  αναλογιστεί  τις  ευθύνες  του  απέναντι  στην 
ελληνική κοινωνία και τους σπουδαστές και να σκεφτεί ότι άστοχες και χωρίς νόημα 
αποφάσεις  οδηγούν όχι  μόνο σε  καταστροφική και  πολύ δύσκολα αναστρέψιμη 
πορεία του επιπέδου της εκπαίδευσης, αλλά και σε έντονες και δικαιολογημένες 
κοινωνικές αντιδράσεις. 

Ενώνοντας τις ανησυχίες μας με τις δικές σας, ζητούμε να επικοινωνήσετε άμεσα 
προς  το  Υπουργείο  τη  φωνή  διαμαρτυρίας  μας  και  την  πεποίθησή  μας  ότι  αν 
εφαρμοσθεί  αυτό  το  μέτρο  θα  οδηγήσει  πρακτικά  τις  Σχολές  σε  αδυναμία 
λειτουργίας. 

Κοινοποίηση

Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Ι. Αβαριτσιώτη
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Οι Κοσμήτορες

Καθ. Ι. Γκόλιας
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Καθ. Η. Τατσιόπουλος
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Καθ. Δ. Τσαμάκης
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

Καθ. Ε. Μαϊστρου
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Καθ. Α. Μπουντουβής
Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Α. Σιόλας
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Καθ. Ι. Πασπαλιάρης
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Μηχανικών

Καθ. Κ. Σπύρου
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Καθ. Κ. Φαράκος
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών


