ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για ΠΑΙΔΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α.)
www.prwpaideia.eu,

/

prw.paideia@gmail.com
ΑΘΗΝΑ, 29

Ε

π

ι

σ

τ

ο

ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

λ ή

Προς τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κύριο Ιωάννη Δραγασάκη, ydragasakis@parliament.gr
ydragasakis@vicepresident.gov.grτους

Υπουργούς:
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ομότιμο καθηγητή Κωνσταντίνο Γαβρόγλου,
minister@minedu.gov.gr

k.gavroglou@parliament.gr

Πολιτισμού και Αθλητισμού, κυρία Λυδία Κονιόρδου, minoff@culture.gr
Εσωτερικών, κύριο Παναγιώτη Σκουρλέτη, info@ypes.gr

καθώς και τον

Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κύριο Νικόλαο Τόσκα, Υποστράτηγο ε.α.
pressoffice@yptp.gr

Θέμα: Άρση εμποδίων αξιοποίησης της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Η συντεταγμένη Πολιτεία δια των υπευθύνων οργάνων της οφείλει να παρέμβει στα απαράδεκτα
-αν και δυστυχώς όχι πρωτοφανή- γεγονότα, τα οποία διαδραματίζονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης
και να ξεκαθαρίσει προς κάθε κατεύθυνση ότι η αξιοποίηση της πανεπιστημιακής περιουσίας
αποτελεί «μονόδρομο» για την επιβίωση της ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το
Πολυτεχνείο Κρήτης, στο πλαίσιο της γενικότερης δραματικής συρρίκνωσης της κρατικής
χρηματοδότησης για την Παιδεία, κατά τα τελευταία χρόνια έχει απωλέσει το 75% περίπου των
οικονομικών του πόρων, με αποτέλεσμα τη σοβαρή απειλή υποβάθμισης της υψηλής ποιότητας
των παρεχόμενων εκπαιδευτικών, ερευνητικών, και κοινωνικών υπηρεσιών του, με προφανείς
αρνητικές επιπτώσεις και εις βάρος της κοινωνίας των Χανίων και της Κρήτης γενικότερα, της
οποίας αποτελεί αναπόσπαστο αναπτυξιακό «κύτταρο» (βλέπε [1], [2]).
Η Πρυτανική Αρχή -με την ομόφωνη υποστήριξη της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτηςαντιδρώντας δυναμικά στον κίνδυνο υποβάθμισης, διαμόρφωσε και υλοποιεί αποφασιστικά ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο αποδοτικής αναδιάρθρωσης της λειτουργίας και αξιοποίησης της
περιουσίας του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζοντας δημόσιες και αδιάβλητες
διαγωνιστικές διαδικασίες, προέβη με ιδιαίτερη επιτυχία στη μακρόχρονη εκμίσθωση (25 ετών)
τριών ερειπωμένων κτιρίων ιδιοκτησίας του: της πρώην Μεραρχίας Κρητών και των παλαιών
Φυλακών και Στρατώνων στην παλιά πόλη των Χανίων. Αποτέλεσμα, η καταλυτική προσαύξηση
των εσόδων του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά €8,9 εκατ., τα οποία αναλογικά ισοδυναμούν για όλη
τη διάρκεια της μίσθωσης με το 30% της σημερινής ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης του
Ιδρύματος! Μάλιστα το Ίδρυμα, με υπευθυνότητα στον κοινωνικό του ρόλο, εξασφάλισε

συμβατικά από τον εκμισθωτή την υποχρέωση επιπλέον επένδυσης €18 εκατ. για την
αναστήλωση των στατικά επιβαρυμένων κτιρίων, υπό την επίβλεψη των αρμόδιων κρατικών
αρχών, καθώς η περιοχή τοποθετείται από χρόνια στην ζώνη αυξημένης προστασίας β’ της
αρχαιολογικής ζώνης των Χανίων.
Μοναδικός αστάθμητος παράγων της επιτυχημένης αξιοποίησης για το δημόσιο συμφέρον είναι
οι πολιτικές αγκυλώσεις ομάδων μειοψηφίας με χαρακτηριστικά κοινωνικού περιθωρίου και
παρανομίας. Από το 2004 (!), το ένα από τα τρία κτίρια, αυτό της πρώην Μεραρχίας, χωρίς άδεια
του νόμιμου ιδιοκτήτη, έχει καταληφθεί παρανόμως από ολιγάριθμη ομάδα στο όνομα των
ιδιωτικών της ιδεοληψιών και έγινε «ορμητήριο» πλήθους αντικοινωνικών εκδηλώσεων, με
σημαντικότερη την μεταφορά ταλαίπωρων μεταναστών από τα Χανιά στην Αθήνα και εκεί την
κατάληψη της Νομικής Σχολής Αθηνών και του κτιρίου της Υπατίας (2011).
Οι εικόνες του υπό παράνομη κατάληψη ιστορικού κτιρίου της πρώην Μεραρχίας είναι
πραγματικά θλιβερές αφού οι φθορές, η ακαθαρσία, και η εγκατάλειψη κυριαρχούν στο
εσωτερικό του χώρου. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Πολυτεχνείου
συνέταξε και δημοσίευσε το 2009 εμπεριστατωμένη τεχνική έκθεση, η οποία περιγράφει την
ανάγκη εκτεταμένων εργασιών συντήρησης και κυρίως στατικής ενίσχυσης, το κράτος δια του
Υπουργείου Πολιτισμού αντέδρασε μετά από 8 ολόκληρα χρόνια -μόλις την περασμένη
Παρασκευή 23 Ιουνίου(!)- όταν [και επειδή;] πληροφορήθηκε την αξιοποίηση του κτιρίου προς
όφελος της Δημόσιας Παιδείας των πολλών και όχι της παρανομίας των ολίγων.
Μετά από τόσα χρόνια αδιαφορίας γεννιούνται εύλογες υπόνοιες ότι η κυβέρνηση ενεργοποιεί
όψιμα μια γραφειοκρατική διαδικασία, με την ουσία της οποίας κανείς δεν διαφωνεί, με απώτερο
σκοπό να κωλυσιεργήσει περαιτέρω σε μια ακόμα αναπτυξιακή επένδυση για το δημόσιο
συμφέρον, καθώς θεωρεί σημαντικότερες από αυτό τις ακραίες μειοψηφίες, που ασπάζονται τις
οπισθοδρομικές ιδεοληψίες της. Οι υπόνοιες ενισχύονται από το γεγονός ότι ελέγχεται από το
Υπουργείο το ένα μόνο εκ των τριών κτιρίων, αυτό που τελεί υπό κατάληψη.
Οι κυβερνητικές ενέργειες αποτελούν μεθοδεύσεις ανακοπής του νόμιμου δικαιώματος και
υποχρέωσης του Πολυτεχνείου Κρήτης να αξιοποιήσει τα κτίρια ιδιοκτησίας του στο παλιό
λιμάνι των Χανίων. Αυτές οι μεθοδεύσεις πρέπει να σταματήσουν, και οι κυβερνητικές
υπηρεσίες να επικεντρωθούν στην άμεση εκκένωση των κτιρίων από τους παράνομους
εισβολείς, τους οποίους ανέχονται μέχρι σήμερα.
Οι αρμόδιοι υπουργοί οφείλουν απαντήσεις στα ερωτήματα που ανακύπτουν ,όπως
 Ποιος είναι ο ρόλος του κρατικού μηχανισμού απέναντι σε παράνομες δραστηριότητες
στην Ελλάδα του 2017;
 Πώς μπορεί να προστατευτεί ο κάθε πολίτης, όταν το ίδιο το κράτος βάζει γραφειοκρατικά
προσκόμματα, που υποβοηθούν τη διαιώνιση και παγίωση μιας ακραίας παραβατικότητας;
 Τι θα κάνουν για την διακοπή της κατάληψης στο κτίριο της πρώην Μεραρχίας Κρητών στα
Χανιά καθώς και σε άλλα πολύ σημαντικά κτίρια ιδιοκτησίας των ΑΕΙ ανά τη χώρα;
 Πώς αντιλαμβάνονται και πώς υποστηρίζουν την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των
ΑΕΙ;
Η ΠΡΩΠΑΙΔΕΙΑ πιστεύει ακράδαντα ότι

«Η αξιοποίηση της Πανεπιστημιακής Περιουσίας αποτελεί αδιαπραγμάτευτο εργαλείο για την
επιβίωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα»
Συνημμένα:
[1] Πολυτεχνείο Κρήτης: Κανένας συμβιβασμός με τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα των λίγων, εκφράζουμε τις
κοινωνικές δυνάμεις της προόδου και της ανάπτυξης των Χανίων
https://www.esos.gr/arthra/51429/polytehneio-kritis-kanenas-symvivasmos-me-ta-politika-kai-oikonomika-symferonta-ton

[2] Φορτσάκης Θ. Ερώτηση στη Βουλή: Άρση των εμποδίων αξιοποίησης της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης
https://www.esos.gr/arthra/51512/arsi-ton-empodion-axiopoiisis-tis-perioysias-toy-polytehneioy-kritis
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