
 
 

Απόφαςη Ζκτακτησ Γ.. ΔΕΠ ΕΜΠ 16/9/2013 

 

Το μζτωπο των διακεςιμοτιτων – απολφςεων των εργαηομζνων ςτθν Τριτοβάκμια 
Εκπαίδευςθ παραμζνει ανοιχτό. Η Κυβζρνθςθ διαμινυςε με τον πιο κυνικό τρόπο ότι κα 
προχωριςει ακόμθ και με κατάργθςθ οργανικών κζςεων μζςω Κοινισ Υπουργικισ 
Απόφαςθσ, αδιαφορώντασ για τθ ςυνταγματικά κατοχυρωμζνθ αυτοτζλεια των 
Πανεπιςτθμίων. 

Ο αγώνασ πρζπει να ςυνεχιςτεί με αμείωτθ ζνταςθ. Εχκζσ ιταν οι αναπλθρωτζσ τθσ 
Πρωτοβάκμιασ και οι κακθγθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Σιμερα είναι οι 
εργαηόμενοι υποςτθρικτικοφ προςωπικοφ ςτα ΑΕΙ. Αφριο κα είναι το επί κθτεία και μόνιμο 
διδακτικό προςωπικό των ΑΕΙ, το οποίο κα ακολουκιςει τθ μοίρα που επεφφλαςςε θ 
Κυβζρνθςθ για τουσ εκατοντάδεσ ςυμβαςιοφχουσ διδάςκοντεσ ΠΔ 407 ςτα Πανεπιςτιμια 
και τουσ Εργαςτθριακοφσ και Επιςτθμονικοφσ Συνεργάτεσ ςτα ΤΕΙ. Οι πιςτώςεισ 
διδαςκόντων ΠΔ 407 μειώκθκαν από 270 ςε μόλισ 21! Περίπου 500 διδάςκοντεσ ΠΔ 407 
(κακώσ ιταν ςυνθκιςμζνο φαινόμενο να μοιράηεται θ διατικζμενθ πίςτωςθ ςε δφο ι και 
περιςςότερουσ διδάςκοντεσ) απολφκθκαν. Αντίςτοιχθ κατάςταςθ επικρατεί και ςτουσ 
Εργαςτθριακοφσ και Επιςτθμονικοφσ Συνεργάτεσ των ΤΕΙ. 

Σιμερα που βάλλονται όλεσ ανεξαιρζτωσ οι βακμίδεσ τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ και όλεσ 
οι κατθγορίεσ προςωπικοφ, υπάρχει ανάγκθ για ζνα ενιαίο μζτωπο Παιδείασ. Αν τα μζτρα 
περάςουν, οι επιπτώςεισ ςτουσ μακθτζσ, ςτουσ φοιτθτζσ και ςτισ οικογζνειζσ τουσ, κακώσ 
και ςτο κοινωνικό αγακό τθσ δθμόςιασ παιδείασ, κα είναι δραματικζσ. 

Στθ βάςθ των παραπάνω, θ Γ.Σ. του ΣΔΕΠ ΕΜΠ αποφάςιςε τα κάτωκι: 

 Προκθρφςςει νζα απεργία από αφριο Σρίτη 17/9 ζωσ και τη Δευτζρα 23/9, ςε 
ςφμπλευςθ με τισ αποφάςεισ των εργαηομζνων του ΕΜΠ και προςκαλεί τα μζλθ 
του ΣΔΕΠ ΕΜΠ ςε νζα Γ.. τη Δευτζρα 23/9/13 και ϊρα 12.00 ςτον ίδιο χώρο (Αίκ. 
Εκδθλώςεων, Πολυτεχνειοφπολθ Ζωγράφου). 

 Καλεί τθ Σφγκλθτο του ΕΜΠ, θ οποία κα ςυνεδριάςει τθν Τετάρτθ 18/9, να λάβει 
απόφαςθ για προειδοποιθτικι αναςτολι τθσ λειτουργίασ του Ιδρφματοσ, ςτθ βάςθ 
των αποφάςεων των Συλλόγων εργαηομζνων, μελών ΔΕΠ και φοιτθτών, κακώσ και 
των Γ.Σ. τριών Σχολών του ΕΜΠ. 

 Οργανώνει παρζμβαςθ ςτθν αυριανι Σφνοδο των Πρυτάνεων ςτο Τ.Π.Π.Λ., μαηί με 
τουσ εργαηόμενουσ του Ιδρφματοσ, ηθτώντασ προειδοποιθτικι αναςτολι τθσ 
λειτουργίασ όλων των Πανεπιςτθμίων, μζχρι τθν Παραςκευι 20/9. 

 Συμμετζχει ςτο παν-δθμοςιοχπαλλθλικό ςυλλαλθτιριο τθν Τετάρτθ 18/9, μαηί με 
όλουσ τουσ εργαηόμενουσ που διεκδικοφν και δεν ςυμβιβάηονται με τθ μνθμονιακι 
πολιτικι. 



 Στθρίηει και ςυμμετζχει ςτθν εκδιλωςθ των Συλλόγων ΔΕΠ τθσ Φιλοςοφικισ 
Σχολισ, τθσ Σχολισ Θετικών Επιςτθμών και των ΤΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ, τθν Τρίτθ 
17/09/13 και ώρα 11:00, ςτα Προπφλαια και ςτθ μεγάλθ ςυναυλία για τθ Δθμόςια 
Παιδεία, τθν Τετάρτθ 18/09/13 και ώρα 20:00, που διοργανώνεται με πρωτοβουλία 
εργαηομζνων, φοιτθτών και κακθγθτών τθσ Αρχιτεκτονικισ Σχολισ του ΕΜΠ ςτον 
ιςτορικό χώρο του Συγκροτιματοσ Πατθςίων. 

 Συμμετζχει ςτθν επόμενθ Παμπολυτεχνειακι Συνάντθςθ. 

 Συμπαρατάςςεται με όλεσ τισ αγωνιηόμενεσ δυνάμεισ ςτα Πανεπιςτιμια και ςτα ΤΕΙ 
και ςτισ άλλεσ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ, κακώσ και ςε άλλουσ χώρουσ, με ςτόχο 
τθν ανατροπι τθσ μνθμονιακισ πολιτικισ. 

 

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! 

  


