
 
 

Απόφαςη Ζκτακτησ Γ.. ΔΕΠ ΕΜΠ 29/10/2013 

 

Ο Υπουργόσ ΠΑΚΙ εξακολουκεί να χρθςιμοποιεί απαράδεκτα και αντιδθμοκρατικά μζςα και μζτρα 
επιβολισ τθσ μνθμονικισ πολιτικισ και καταςτολισ του αγϊνα τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, 
αντί του διαλόγου και τθσ ςυνεννόθςθσ. Αρχικά απείλθςε με ειςαγγελικζσ παρεμβάςεισ για να 
εκβιάςει τθν αποςτολι των ςτοιχείων τθσ απογραφισ και να ςταματιςει τισ απεργιακζσ 
κινθτοποιιςεισ ςτα Πανεπιςτιμια. Στθ ςυνζχεια, δθμιοφργθςε μια θλεκτρονικι πλατφόρμα αυτό-
απογραφισ των διοικθτικϊν υπαλλιλων, θ οποία ιταν διάτρθτθ νομικά και ςυνταγματικά, κακϊσ 
παραβίαηε διατάξεισ του δθμοςιοχπαλλθλικοφ κϊδικα και το αυτοδιοίκθτο των πανεπιςτθμίων και 
ζκετε ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια των προςωπικϊν δεδομζνων των απογραφζντων λόγω των 
ςοβαρϊν κενϊν αςφαλείασ τθσ. Συνδυαςτικά με τθν πλατφόρμα, κατζκεςε ςτθ Βουλι μια 
τροπολογία, θ οποία ουςιαςτικά ποινικοποιεί το δικαίωμα τθσ απεργίασ και μάλιςτα με τθν απειλι 
τθσ πεικαρχικισ δίωξθσ. Θταν το φςτατο μζτρο που χρθςιμοποίθςε για να μετατρζψει ζνα 
ςυλλογικό αγϊνα υπεράςπιςθσ του δικαιϊματοσ ςτθν εργαςία και του δθμόςιου και δωρεάν 
πανεπιςτθμίου ςε ζνα ατομικό δίλθμμα, επιδιϊκοντασ όχι απλά τθν καταςκευι μιασ απογραφισ-
παρωδίασ με ελλιπι και ανακριβι ςτοιχεία αλλά και τθ διάςπαςθ τθσ ενότθτασ των εργαηομζνων.  

Η απογραφι ζχει μόνο επικοινωνιακι αξία, κακϊσ δεν μπορεί να γίνει διαςταφρωςθ των ςτοιχείων 
μζχρισ ότου επαναλειτουργιςουν οι Διευκφνςεισ Προςωπικοφ. Οι εργαηόμενοι ςυνεχίηουν 
αποφαςιςμζνοι και ενωμζνοι το ςυλλογικό απεργιακό τουσ αγϊνα για 8θ εβδομάδα ενάντια ςτισ 
διακεςιμότθτεσ-απολφςεισ και τθ διάλυςθ τθσ δθμόςιασ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ. Ειδικά τθ ςτιγμι 
αυτι, τα μζλθ ΔΕΠ οφείλουν να αναλάβουν το φορτίο που τουσ αναλογεί. Εμείσ, ωσ ΓΣ του Συλλόγου 
ΔΕΠ ΕΜΠ, εκφράηουμε τθ ςτιριξι μασ ςτο δίκαιο αυτό αγϊνα που ςυνεχίηεται αμείωτα, παρά τα 
εκβιαςτικά διλιμματα που τίκενται από τθν πλευρά του ΥΠΑΚΙ.  

Η Γ.Σ. του Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ: 

1. Αποφαςίηει ςυνζχιςθ τθσ απεργίασ ζωσ και την Σρίτη 5/11 και προςκαλεί τα μζλθ του 
Συλλόγου ςε νζα Γ.. την ίδια μζρα και ϊρα 12.00 ςτθν Αίκ. Εκδθλϊςεων, 
Πολυτεχνειοφπολθ Ζωγράφου, εκτόσ εάν οι εξελίξεισ επιβάλλουν τθν άμεςθ ςφγκλθςθ 
ζκτακτθσ Γ.Σ. νωρίτερα μζςα ςτθν εβδομάδα. 

2. Καλεί τουσ Συλλόγουσ εργαηομζνων και φοιτθτϊν ΕΜΠ ςε ςυναντιςεισ αυτι τθν εβδομάδα 
για τθν εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ και τθ διαμόρφωςθ των προοπτικϊν ςυνζχιςθσ του 
αγϊνα.  

3. Δθλϊνει ότι δεν κα επιτρζψει τθν πεικαρχικι δίωξθ εργαηομζνων του ΕΜΠ, οι οποίοι με 
ακαδθμαϊκι εντιμότθτα και ευκφνθ απζναντι ςτο Λδρυμα που υπθρετοφν αρνικθκαν να 
υποκφψουν ςτουσ κυβερνθτικοφσ εκβιαςμοφσ. Παράλλθλα, προςκαλεί τθν Πρυτανεία του 
ΕΜΠ να δεςμευτεί ότι δεν πρόκειται να υλοποιιςει το μζτρο τθσ αργίασ και να προςφφγει 
με όλα τα ζνδικα μζςα για τθν κατάργθςθ των κυβερνθτικϊν μεκοδεφςεων. 

4. Συμμετζχει ςτα προγραμματιςμζνα Πανεκπαιδευτικά Συλλαλθτιρια τθν Πζμπτη 31/10. 
5. Συνδιοργανϊνει με άλλουσ Συλλόγουσ ΔΕΠ κοινι ςυνζντευξθ τφπου τθν Πζμπτη 31/10 

προςκαλϊντασ εκνικά και διεκνι ΜΜΕ, ϊςτε να προβλθκεί ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο 



το ζγκλθμα που επιχειρεί θ Κυβζρνθςθ με τθν καταςτροφι τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ςτθ 
χϊρα. 

6. Καλεί ςε ςυγκζντρωςθ ςτο ΣτΕ τθ Δευτζρα 4/11 και ϊρα 9.30, θμζρα ςυνεδρίαςθσ τθσ 
Επιτροπισ Αναςτολϊν του ΣτΕ για το κζμα τθσ αναςτολισ εκτζλεςθσ τθσ ΚΥΑ για τισ 
διακεςιμότθτεσ. 

7. Καταγγζλλει ςτον ελλθνικό λαό, ςτουσ φοιτθτζσ και ςτουσ γονείσ τουσ τισ δόλιεσ και 
εκβιαςτικζσ, παράνομεσ και αντιςυνταγματικζσ μεκοδεφςεισ τθσ Κυβζρνθςθσ. Επιςθμαίνει 
ςτθν ελλθνικι κοινωνία ότι είναι θ Κυβζρνθςθ που με τθν ακολουκοφμενθ πολιτικι και τισ 
αυταρχικζσ επιλογζσ τθσ δεν επιτρζπει τθν εγγραφι των πρωτοετϊν φοιτθτϊν και που, αν 
ςυνεχίςει τθν αδιάλλακτθ ςτάςθ τθσ, μπορεί να οδθγιςει τουσ φοιτθτζσ ακόμθ και ςτθν 
απϊλεια του εξαμινου. 

8. Καλεί τθν Πρυτανεία του ΕΜΠ να ςυγκαλζςει τθ Σφγκλθτο για να εξεταςτεί θ 
διαμορφωκείςα κατάςταςθ και να αναλάβει πρωτοβουλίεσ για ςυηθτιςεισ με όλουσ τουσ 
φορείσ για τθν αντιμετϊπιςθ των άμεςων προβλθμάτων του Κδρφματοσ.  

 

Απαιτοφμε να μην υπάρξει καμία διαθεςιμότητα, καμία απόλυςη. 

Απαιτοφμε προςλήψεισ μόνιμου διδακτικοφ και υποςτηρικτικοφ προςωπικοφ για την κάλυψη των 
αυξημζνων αναγκϊν ςτα υποςτελεχωμζνα Πανεπιςτήμια και ΣΕΙ. 

Απαιτοφμε αυξήςεισ ςτουσ μιςθοφσ και τισ ςυντάξεισ του διδακτικοφ και υποςτηρικτικοφ 
προςωπικοφ. 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΔΗΜΟΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ! 

 


