
 
 

Απόφαση Έκτακτης Γ.Σ. ΣΔΕΠ ΕΜΠ 14/10/2013 

 
Η Κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε μέσο να υλοποιήσει το καταστροφικό, για το Δημόσιο 
Πανεπιστήμιο και την κοινωνία, μέτρο της διαθεσιμότητας προκειμένου να ικανοποιήσει τις 
απαιτήσεις των δανειστών. Η Κυβέρνηση αφού απέτυχε να δημιουργήσει κλίμα κοινωνικού 
αυτοματισμού, όπως αποδείχτηκε και από τη συγκινητική ανταπόκριση των πρωτοετών φοιτητών 
και των οικογενειών τους κατά την εκδήλωση υποδοχής και ενημέρωσης που διοργάνωσαν οι 
σύλλογοι εργαζομένων, αποφάσισε να καταστείλει το συλλογικό αγώνα με μεθοδεύσεις, μέσω της 
εξατομικευμένης αντιπαράθεσης με κάθε άνθρωπο που αντιστέκεται.  
Στην κατεύθυνση αυτή, η Κυβέρνηση δεν έχει τον παραμικρό δισταγμό να χρησιμοποιήσει 
νομοθετικά τεχνάσματα, όπως η Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/ Β.2/Δ/33/οικ.27653 (ΦΕΚ 
2560/τ.Β/11.10.2013) του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και η τροπολογία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου για 
τις ΑΠΕ(!), τα οποία συντρίβουν εργασιακές και κοινωνικές κατακτήσεις. Είναι προφανές ότι το 
πρωτόγνωρο, ως προς τη μαζικότητα και διάρκειά του, κίνημα των εργαζομένων, των διδασκόντων 
και των φοιτητών, εξαναγκάζει την Κυβέρνηση σε κινήσεις πανικού, οι οποίες προσβάλλουν 
θεμελιώδη συνταγματικά και εργασιακά δικαιώματα, όπως αυτό του συλλογικού αγώνα. 
Ο Σύλλογος ΔΕΠ ΕΜΠ δηλώνει ότι οι νέες προκλητικές και απαράδεκτες ενέργειες από την πλευρά 
της Κυβέρνησης θα φέρουν ένα και μόνο αποτέλεσμα: τη συνέχιση του αγώνα που δίνει σύσσωμη η 
πολυτεχνειακή κοινότητα μέχρι τέλους, με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και ενότητα!  Δεν είναι 
αγώνας συντεχνιακός, είναι αγώνας χρέους για τη διαφύλαξη της ποιότητας των σπουδών και του 
κύρους του ΕΜΠ και για την προάσπιση του Δημόσιου και Δωρεάν Πανεπιστημίου! 
Στη βάση των παραπάνω, η Γ.Σ. του Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ: 
• Αποφασίζει συνέχιση της απεργίας έως και τη Δευτέρα 21/10, σε σύμπλευση με τις 

αποφάσεις των εργαζομένων του ΕΜΠ και προσκαλεί τα μέλη του Συλλόγου σε νέα Γ.Σ. τη 
Δευτέρα 21/10 και ώρα 12.00 στον ίδιο χώρο (Αίθ. Εκδηλώσεων, Πολυτεχνειούπολη 
Ζωγράφου), εκτός εάν οι εξελίξεις επιβάλλουν την άμεση σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. νωρίτερα 
μέσα στην εβδομάδα. 

• Συνδιοργανώνει εκδήλωση με συλλόγους διδασκόντων και εργαζομένων του ΕΚΠΑ και του 
ΕΜΠ, την Τρίτη 15/10 και ώρα 18.00, στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του ΕΚΠΑ, με θέμα «Το 
μέτρο της διαθεσιμότητας και οι συνέπειές του για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και την 
κοινωνία», στην οποία θα παρευρεθούν οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της 
αντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΔΗΜΑΡ και ΚΚΕ.  

• Συμμετέχει στη Συνάντηση Συλλόγων ΑΕΙ που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 16/10 
και ώρα 15.00, στο Αμφιθέατρο ΜΑΧ, στο Συγκρότημα Πατησίων. 

• Συμμετέχει στα Πανεκπαιδευτικά Συλλαλητήρια που έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη 
17/10 και ώρα 12.00 και το Σάββατο 19/10, στα Προπύλαια. 



• Καλεί τα Όργανα Διοίκησης των πληττόμενων Πανεπιστημίων και την ΠΟΣΔΕΠ να καταθέσουν 
άμεσα μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, για τον τρόπο με τον οποίο 
εφαρμόστηκε το μέτρο της διαθεσιμότητας. 

• Καλεί τη Σύγκλητο του ΕΜΠ να συνεδριάσει και να λάβει θέση στη βάση των αποφάσεων των 
Συλλόγων εργαζομένων, μελών ΔΕΠ και φοιτητών. 

• Καλεί τους Συλλόγους εργαζομένων, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και φοιτητών σε νέα Παμπολυτεχνειακή 
Συνέλευση την Παρασκευή 18/10 και ώρα 13.30, προκειμένου να συζητηθούν και να 
συναποφασιστούν οι επόμενες αγωνιστικές κινήσεις. 

 


