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Η πολιτικι λιτότθτασ που επιβλικθκε από τθν Τρόικα και εφαρμόηεται απαρζγκλιτα από τισ 

ελλθνικζσ κυβερνιςεισ τα τελευταία τρία και πλζον χρόνια υποτίκεται ότι αποςκοπεί ςτθν ανάκτθςθ 

τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ χϊρασ και ςτον περιοριςμό του δθμόςιου χρζουσ. Όμωσ, όλα τα 

ςτοιχεία δείχνουν ότι θ ελλθνικι οικονομία οδθγείται ςε αδιζξοδο και θ κοινωνία ςε απόγνωςθ.  

Η χϊρα ζχει ανάγκθ από ζνα ςχζδιο κοινωνικισ και παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ. Αυτι τθν 

κρίςιμθ ςτιγμι για τθ χϊρα, το ΕΜΠ πρζπει να αναλάβει τισ ιςτορικζσ του ευκφνεσ και μαηί με τα 

υπόλοιπα ΑΕΙ να ςυμβάλλει ςτον αναςχεδιαςμό τθσ ελλθνικισ παραγωγικισ βάςθσ και ςτθν 

ανακοφφιςθ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. Τα ελλθνικά ΑΕΙ, όμωσ, πλιττονται ςυςτθματικά τα τελευταία 

τρία χρόνια από τθ μνθμονιακι πολιτικι: οικονομικι και λειτουργικι αςφυξία, «κοφρεμα» 

αποκεματικϊν, υποςτελζχωςθ, μιςκολογικι εξακλίωςθ του προςωπικοφ, διακεςιμότθτεσ 

εργαηομζνων τθ ςτιγμι που οι ςθμερινζσ αναλογίεσ φοιτθτϊν προσ μζλθ ΔΕΠ και προσ μζλθ 

υποςτθρικτικοφ προςωπικοφ ςτα ελλθνικά ΑΕΙ είναι δραματικά χειρότερεσ από αυτζσ ςτα ΑΕΙ τθσ 

αλλοδαπισ.  

Ειδικά για το ΕΜΠ, το ςχζδιο του Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων να κζςει ςε 

διακεςιμότθτα πάνω από το 50% του υφιςτάμενου υποςτθρικτικοφ προςωπικοφ κα αποτελζςει το 

οριςτικό χτφπθμα και κα οδθγιςει το Κδρυμα ςε αδυναμία λειτουργίασ. Παράλλθλα, θ 

διακεςιμότθτα του υποςτθρικτικοφ προςωπικοφ κα δθμιουργιςει προθγοφμενο και για το 

διδακτικό προςωπικό, το οποίο ιδθ, με ςυςτθματικζσ «διαρροζσ», ζχει ανακοινωκεί ότι κα υποςτεί 

ςθμαντικι μείωςθ μζςω διακεςιμοτιτων – απολφςεων, μζχρι το 2015. Οι προκαταρκτικζσ ενζργειεσ 

από τθν πλευρά του Υπουργείου Π&Θ ζχουν ιδθ ςυντελεςτεί. Χρθςιμοποιοφνται ακριβϊσ τα ίδια 

μζτρα με τα οποία, λίγουσ μινεσ νωρίτερα, προετοιμάςτθκαν οι μαηικζσ διακεςιμότθτεσ – 

απολφςεισ των κακθγθτϊν τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

Η Γ.Σ. του Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ αναλαμβάνοντασ τισ ευκφνεσ τθσ απζναντι ςτθν ιςτορία του 

Ιδρφματοσ, ςτουσ φοιτθτζσ και ςτισ οικογζνειζσ τουσ, και, κυρίωσ, απζναντι ςτθν ελλθνικι κοινωνία: 

 δθλϊνει τθν αμζριςτθ ςυμπαράςταςι τθσ ςτον αγϊνα των εργαηομζνων του Ιδρφματοσ και 

των άλλων ΑΕΙ  

 προκθρφςςει απεργία από την Σρίτη 10/9/13 έωσ και τη Δευτέρα 16/9/13 και προςκαλεί 

τα μζλθ του ΣΔΕΠ ΕΜΠ ςε νέα Γ.. τη Δευτέρα 16/9/13 και ώρα 12.00 ςτον ίδιο χϊρο 



 καλεί όλουσ τουσ Κοςμιτορεσ των Σχολϊν του ΕΜΠ να ςυγκαλζςουν ανοιχτζσ Γ.Σ. Σχολϊν με 

αντικείμενο τισ διακεςιμότθτεσ – απολφςεισ των εργαηομζνων του Ιδρφματοσ και τισ 

επερχόμενεσ διακεςιμότθτεσ των μελϊν ΔΕΠ 

 ηθτά να ςυηθτθκεί το κζμα των διακεςιμοτιτων – απολφςεων ςε ανοιχτι Σφγκλθτο, προσ 

τθν οποία προτείνει τθν αναςτολι τθσ λειτουργίασ του Ιδρφματοσ  

 ςυμμετζχει ςτισ κινθτοποιιςεισ που αποφαςίςτθκαν ςτθν Παμπολυτεχνειακι Συνάντθςθ 

τθσ 6/9/13 και καλεί τα μζλθ του ΣΔΕΠ ΕΜΠ να ςυμμετάςχουν μαηικά ςτθν επόμενθ 

Παμπολυτεχνειακι Συνάντθςθ. 

Ο αγϊνασ των εργαηομζνων του ΕΜΠ και των υπολοίπων ΑΕΙ προαςπίηει όχι μόνο το αναφαίρετο 

δικαίωμα τθσ εργαςίασ αλλά και το ςυμφζρον τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ, απζναντι ςτθν οποία θ 

πανεπιςτθμιακι κοινότθτα ζχει θκικι υποχρζωςθ για παροχι υψθλισ ποιότθτασ εκπαίδευςθσ και 

παραγωγι νζασ γνϊςθσ. Γι’ αυτοφσ τουσ λόγουσ: 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ ΝΑ ΜΘΝ ΤΠΑΡΞΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΘΣΑ – ΑΠΟΛΤΘ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟ ΣΑ ΘΔΘ 

ΔΡΑΜΑΣΙΚΑ ΤΠΟΣΕΛΕΧΩΜΕΝΑ ΑΕΙ 

Στθν κατεφκυνςθ αυτι, ο Σφλλογοσ ΔΕΠ ΕΜΠ κα ςυμπαραταχκεί με όλεσ τισ δυνάμεισ, εντόσ κι εκτόσ 

ΕΜΠ, που αγωνίηονται ςιμερα για τθν ανατροπι μιασ πολιτικισ που ςυνκλίβει δικαιϊματα και 

μακροχρόνιεσ κατακτιςεισ του ελλθνικοφ λαοφ και ωκεί ςτο περικϊριο και ςτθν εξακλίωςθ 

ηωντανζσ παραγωγικζσ δυνάμεισ. 

 

 

 


