
 
 

Απόφαση Έκτακτης Γ.Σ. ΣΔΕΠ ΕΜΠ 23/9/2013 

 

Περίπου 1350 οικογένειες εργαζομένων στα ελληνικά ΑΕΙ καταδικάζονται σε ανασφάλεια και 
απόγνωση από την κυβερνητική πολιτική, καθώς 700 και πλέον από όσους τεθούν σε 
διαθεσιμότητα θα απολυθούν. Μαζί με αυτούς καταδικάζονται σε παρακμή οκτώ κορυφαία 
Πανεπιστήμια της χώρας, μεταξύ των οποίων και το ΕΜΠ. Δεν πρόκειται απλά για «άστοχη 
ενέργεια» αλλά για συνειδητή επιλογή. Τα Ιδρύματα και το έμψυχο δυναμικό τους δεν 
αποτελούν «παράπλευρες απώλειες» ενός «τυφλού» χτυπήματος, αλλά στοχευμένα θύματα μιας 
καλοσχεδιασμένης επίθεσης, η οποία αποσκοπεί στην εξάλειψη κάθε πιθανότητας παραγωγικής 
και κοινωνικής ανασυγκρότησης της χώρας με ίδιες δυνάμεις. 

Το ΕΜΠ, ειδικότερα, καλείται να προσφέρει βορά σε μια πολιτική αδιέξοδη, για την κοινωνία και 
την οικονομία της χώρας, 400 περίπου εργαζόμενους. Τόσο ο αριθμός των εργαζομένων όσο και 
οι ειδικότητες από τις οποίες προέρχονται οδηγούν το Ίδρυμα σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας. 
Κομβικές υπηρεσίες για την εκπαίδευση, τη φοιτητική μέριμνα, την έρευνα και τη διοικητική 
υποστήριξη καταρρέουν! Η βιβλιοθήκη, η φύλαξη, οι γραμματείες των Σχολών, οι οικονομικές 
υπηρεσίες, ο ΕΛΚΕ και πολλές άλλες δομές θα απολέσουν, στην καλύτερη περίπτωση, 
τουλάχιστον το 75% του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού τους. Τα Εργαστήρια όλων των 
Σχολών θα ερημώσουν, επιστημονικός εξοπλισμός εκατομμυρίων ευρώ θα απαξιωθεί και 
εξειδικευμένο προσωπικό θα κληθεί να επιτελεί καθήκοντα που απαιτούν άλλα προσόντα. 

Η πολυτεχνειακή κοινότητα, στο σύνολό της, πρέπει να δώσει αυτή τη μάχη ενωμένη και από 
κοινού με  τα υπόλοιπα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΣ του Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ αποφασίζει: 

• Απεργία από αύριο Τρίτη 23/9 έως και τη Δευτέρα 30/9, σε σύμπλευση με τις αποφάσεις 
των εργαζομένων του ΕΜΠ και πρόσκληση των μελών του Συλλόγου σε νέα Γ.Σ. την ΤΡΙΤΗ 
1/10/13 και ώρα 12.00 στον ίδιο χώρο (Αίθ. Εκδηλώσεων, Πολυτεχνειούπολη 
Ζωγράφου). 

• Στήριξη της απόφασης της Συγκλήτου για την αναστολή της λειτουργίας του ΕΜΠ, καθώς 
και των αντίστοιχων αποφάσεων που λαμβάνονται σε όλα τα επίπεδα της ακαδημαϊκής 
αυτοδιοίκησης (Σύγκλητοι, Σχολές, Τμήματα κ.λπ.) σε άλλα ΑΕΙ της χώρας. 

• Συμμετοχή στις παν-δημοσιοϋπαλληλικές κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας το διήμερο 24-
25/9/13, μαζί με όλους τους εργαζόμενους που διεκδικούν και δεν συμβιβάζονται με τη 
μνημονιακή πολιτική. 

• Κάλεσμα συντονισμού όλων των συλλόγων των ΑΕΙ που βρίσκονται σε κινητοποίηση σε 
πανελλαδική κλίμακα και πρόταση για άμεση συνάντηση εκπροσώπων των εργαζομένων, 
των φοιτητών και των μελών ΔΕΠ/ΕΠ με προοπτική την κοινή δράση και στόχο την 
ανατροπή της μνημονιακής πολιτικής. Η διοίκηση της ΠΟΣΔΕΠ αρνείται να αρθεί στο 
ύψος των περιστάσεων και φαίνεται να εξελίσσεται σε φορέα κυβερνητικού 



συνδικαλισμού και σε υπερασπιστή αποκλειστικά προνομιούχων καθηγητικών 
συντεχνιών. 

• Συνδιοργάνωση σύσκεψης για τη Δημόσια Παιδεία μαζί με άλλους Συλλόγους ΑΕΙ και 
φορείς της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τις προσεχείς ημέρες. 

• Συμμετοχή στις εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν το προσεχές διάστημα από Συλλόγους 
ΔΕΠ, εργαζομένων και φοιτητών ΑΕΙ, καθώς και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς για τη 
Δημόσια Παιδεία. 

 

Απαιτούμε να μην υπάρξει καμία διαθεσιμότητα, καμία απόλυση. 

Απαιτούμε προσλήψεις μόνιμου διδακτικού και υποστηρικτικού προσωπικού για την κάλυψη 
των αυξημένων αναγκών στα υποστελεχωμένα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. 

Απαιτούμε αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις του διδακτικού και υποστηρικτικού 
προσωπικού. 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ! 

  


