
 

Αθήνα 27/8/2013 

Απόφαση του Δ.Σ. Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ  

Μετά τις δραματικές περικοπές στους προϋπολογισμούς, την υφαρπαγή των αποθεματικών των 
Ιδρυμάτων, τη συρρίκνωση της φοιτητικής μέριμνας, τη μισθολογική εξαθλίωση του προσωπικού και 
την κατ’ ευφημισμό «αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης» με κλείσιμο δεκάδων Τμημάτων 
Πανεπιστημίων-ΤΕΙ στη βάση δήθεν «ακαδημαϊκών κριτηρίων», η μνημονιακή πολιτική βάζει στο 
στόχαστρο την «καρδιά» του ελληνικού πανεπιστημίου: το έμψυχο δυναμικό του.  

Η μνημονική συγκυβέρνηση απεργάζεται σχέδιο «αναδιάρθρωσης» που θα θέσει στον προθάλαμο 
της απόλυσης εκατοντάδες εργαζομένους των ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, με διαδικασίες που 
φέρουν τη σφραγίδα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας: προχειρότητα, εμπαιγμός, 
απουσία διαλόγου με την πανεπιστημιακή κοινότητα. Αυτή τη φορά, μάλιστα, το Υπουργείο 
υπερέβαλλε εαυτόν, αφού, από την μία πλευρά, με το υπ’ αριθμ. 113287/14-8-2013/ΙΒ έγγραφο το 
Υπουργείο καλεί τα Ιδρύματα να αξιολογήσουν τις δομές τους για να προσδιορίσουν τυχόν 
πλεονάζουσες ή ελλιπείς οργανικές θέσεις και από την άλλη, στο ίδιο έγγραφο, αναφέρει ότι με 
βάση τα στοιχεία που διαθέτει και με βάση τα - άγνωστα στην πανεπιστημιακή κοινότητα - ποσοτικά 
και ποιοτικά κριτήρια της - επίσης άγνωστης - αξιολόγησης των δομών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, 
προκύπτουν περισσότερες από 1700 πλεονάζουσες θέσεις. 

Ειδικότερα για το ΕΜΠ η περικοπή θα είναι προκρούστεια, καθώς ο αριθμός των εργαζομένων που 
θα τεθούν σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, υπερβαίνει το 30% του υπηρετούντος 
προσωπικού. Οι διοικητικές λειτουργίες, οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές διαδικασίες θα υποστούν 
βαρύτατο πλήγμα. Παράλληλα, με τη λογική των αναλογικών κριτηρίων θα δημιουργηθεί και το 
απαραίτητο «δεδικασμένο» για το διδακτικό προσωπικό, όταν απαιτηθούν νέες «ανθρωποθυσίες». 

Ο Σύλλογος ΔΕΠ ΕΜΠ δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στον αγώνα των εργαζομένων του 
Ιδρύματος προασπίζοντας όχι μόνο το αναφαίρετο δικαίωμα της εργασίας αλλά και το συμφέρον της 
ελληνικής κοινωνίας, απέναντι στην οποία η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει ηθική υποχρέωση για 
παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και παραγωγή νέας γνώσης. Στην κατεύθυνση αυτή, ο 
Σύλλογος ΔΕΠ ΕΜΠ θα συμπαραταχθεί με όλες τις δυνάμεις, εντός κι εκτός ΕΜΠ, που αγωνίζονται 
σήμερα για την ανατροπή μιας πολιτικής που συνθλίβει δικαιώματα και μακροχρόνιες κατακτήσεις 
του ελληνικού λαού και ωθεί στο περιθώριο και στην εξαθλίωση ζωντανές παραγωγικές δυνάμεις. 
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