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Το Πολυτεχνείο βρίςκεται αντιμζτωπο με μια επίκεςθ που κακιςτά αβζβαιο το μζλλον του. Μετά τθν 
οικονομικι αςφυξία που το ζχει οδθγιςει πρακτικά ςε αδυναμία λειτουργίασ, μετά τθν κλοπι των 
αποκεματικϊν που ςυγκζντρωνε επί δεκαετίεσ από τθν ζντονα εξωςτρεφι δραςτθριότθτά του ςε 
ερευνθτικά προγράμματα και παροχι υπθρεςιϊν, μετά τθ διάλυςθ τθσ διοικθτικισ του δομισ, τϊρα 
δζχεται το ςυντριπτικό κτφπθμα του αποδεκατιςμοφ των εργαηομζνων του μζςω του μζτρου τθσ 
«διακεςιμότθτασ». 

Θ Κυβζρνθςθ, ακολουκϊντασ τυφλά τουσ ςχεδιαςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθσ Ευρωπαϊκισ 
Κεντρικισ Τράπεηασ και του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Ταμείου, βρικε τθν ευκαιρία να ολοκλθρϊςει τθ 
διάλυςθ τθσ Δθμόςιασ και Δωρεάν Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Σιμερα, είναι πια οφκαλμοφανζσ ότι οι 
δικεν «μεταρρυκμίςεισ» του παρελκόντοσ δεν ιταν τίποτα περιςςότερο από  επιμζρουσ κινιςεισ για 
τθν πλιρθ αποδυνάμωςθ και καταςυκοφάντθςθ των Δθμόςιων ΑΕΙ πριν τθν οριςτικι διάλυςι τουσ. 
Σιμερα, είναι πια οφκαλμοφανζσ ότι θ οικονομικι αςφυξία, λόγω τθσ υποχρθματοδότθςθσ, και το 
λειτουργικό αδιζξοδο, λόγω των διακεςιμοτιτων – απολφςεων προςωπικοφ, ζχει ωσ απϊτερο ςτόχο 
τθν ϊκθςθ των Ιδρυμάτων ςτθν «αυτοχρθματοδότθςθ», δθλ. ςτθν ειςαγωγι διδάκτρων όχι μόνο ςτισ 
μεταπτυχιακζσ αλλά και ςτισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ. 

Τθν ίδια ςτιγμι που θ Κυβζρνθςθ δομεί το δθμόςιο λόγο τθσ γφρω από λζξεισ όπωσ ανάπτυξθ, 
καινοτομία, ανταγωνιςτικότθτα, παραγωγικότθτα, αριςτεία, και αξιολόγθςθ, αποφαςίηει τθ μετατροπι 
των μεγαλφτερων και αρχαιότερων ΑΕΙ τθσ χϊρασ, πραγματικϊν εργαλείων για τθν ανάπτυξθ προσ 
όφελοσ του λαοφ και τθσ κοινωνίασ, ςε αγοραία ΙΕΚ. Θ «εςωτερικι υποτίμθςθ» υλοποιείται οριηόντια 
με μια προκροφςτια λογικι, θ οποία δεν αφινει κανζνα περικϊριο φπαρξθσ για αυτοφσ τουσ κεςμοφσ 
τθσ χϊρασ που ξζφευγαν από τθν απλι κατανάλωςθ και επιβίωναν με δυςανάλογα καλά 
αποτελζςματα ςτο δφςκολο και απαιτθτικό διεκνζσ ανταγωνιςτικό πεδίο τθσ ζρευνασ και τθσ 
εκπαίδευςθσ. 

Θ Κυβζρνθςθ κλείνει το Πολυτεχνείο, τουλάχιςτον αυτό που ξζραμε! Οι κινθτοποιιςεισ εργαηομζνων, 
κακθγθτϊν και φοιτθτϊν δεν αφοροφν μόνο ςτθ διαςφάλιςθ τθσ εργαςίασ για 400 εργαηόμενουσ που 
τίκενται ςε κακεςτϊσ «διακεςιμότθτασ». Πρόκειται για αγϊνα υπεράςπιςθσ των προοπτικϊν τθσ 
ελλθνικισ κοινωνίασ, του μζλλοντοσ των παιδιϊν τθσ.  

Ζνασ τζτοιοσ αγϊνασ δεν κάμπτεται από τον αυταρχιςμό. Δεν κάμπτεται από τθν πρωτοφανι 
προςφυγι του ΥΠΑΙΘ ςτον ειςαγγελζα εναντίον των ΑΕΙ. Δεν κάμπτεται από τισ απειλζσ για πεικαρχικζσ 



και δικαςτικζσ διϊξεισ. Δεν λοιδωρείται από καλοκελθτζσ πρϊθν Πρυτάνεισ και ςυναδζλφουσ που 
βιάηονται να λάβουν κζςθ για τθν επόμενθ θμζρα. 

Αυτι τθν πολιτικι πρζπει και μποροφμε να τθν ανατρζψουμε! Όλοι μαηί! 

Στθ βάςθ των παραπάνω, θ ΓΣ του Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ: 

 Αποφαςίηει ςυνζχιςθ τθσ απεργίασ έωσ και τη Δευτέρα 7/10, ςε ςφμπλευςθ με τισ αποφάςεισ 
των εργαηομζνων του ΕΜΠ και πρόςκλθςθ των μελϊν του Συλλόγου ςε νέα Γ.. τη ΔΕΤΣΕΡΑ 
7/10/13 και ώρα 12.00 ςτον ίδιο χϊρο (Αίκ. Εκδθλϊςεων, Πολυτεχνειοφπολθ Ηωγράφου). 

 Συμμετζχει ςτισ κινθτοποιιςεισ διαμαρτυρίασ που ζχουν προγραμματιςτεί για τθν Πέμπτη 3/10 
(πανεκπαιδευτικό ςυλλαλθτιριο, ςτισ 12.00, ςτα Προπφλαια και κινθτοποίθςθ του Μετϊπου 
Αγϊνα Σπουδαςτϊν, ςτισ 12.00, ςτο Υπουργείο ΠΑΙΘ). 

 Καλεί τθν Πρυτανεία του ΕΜΠ να ηθτιςει από το ΥΠΑΙΘ τθν αποςτολι τθσ ζκκεςθσ 
αξιολόγθςθσ/τεκμθρίωςθσ που απαιτείται από το νόμο, βάςει τθσ οποίασ το ΥΠΑΙΘ κατζλθξε 
ςτο ςυμπζραςμα τθσ φπαρξθσ πλεονάηοντοσ Διοικθτικοφ Προςωπικοφ, και να τθν κοινοποιιςει 
ςτα μζλθ τθσ Πολυτεχνειακισ Κοινότθτασ. Το ΥΠΑΙΘ δεν μπορεί να αποκρφπτει τθν ζκκεςθ 
αξιολόγθςθσ/τεκμθρίωςθσ, δεδομζνου μάλιςτα ότι θ ΚΥΑ παρεμβαίνει με καταςτροφικό τρόπο 
ςτθν εςωτερικι διάρκρωςθ του ΕΜΠ, καταλφει ευκζωσ το ςυνταγματικά κατοχυρωμζνο 
αυτοδιοίκθτο και το οδθγεί ςε πλιρθ αδυναμία λειτουργίασ. 

 Συμμετζχει ςτισ εκδθλϊςεισ υποδοχισ πρωτοετϊν φοιτθτϊν που κα διοργανωκοφν το 
προςεχζσ διάςτθμα από τουσ Συλλόγουσ εργαηομζνων ι/και τα Όργανα Διοίκθςθσ, 
προκειμζνου να ενθμερϊςεισ τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ και τισ οικογζνειζσ τουσ για τισ 
επιπτϊςεισ τθσ ακολουκοφμενθσ πολιτικισ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. 

 Καλεί τουσ φορείσ τθσ πολυτεχνειακισ κοινότθτασ να διοργανϊςουν εκδθλϊςεισ και 
ςυηθτιςεισ, ανοιχτζσ ςτθν κοινωνία, µε αντικείμενο τα ςοβαρότατα προβλιματα που 
αντιμετωπίηει θ δθμόςια εκπαίδευςθ, κακϊσ ηθτιματα ευρφτερου κοινωνικοφ ενδιαφζροντοσ. 

 

 


