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Το Υπουργείο ΠΑΙΘ, περιφρονϊντασ το ςυνταγματικό κατοχυρωμζνο αυτοδιοίκθτο των ΑΕΙ και 

χρθςιμοποιϊντασ μια επίκλθςθ νομιμοφάνειασ, κατζκεςε, μζςα ςε λίγεσ μόλισ μζρεσ από προθγοφμενο 

αίτθμά του ςτθν Ειςαγγελία του Αρείου Πάγου για τθ «διερεφνηςη τυχόν τζλεςησ αξιόποινων πράξεων 

από τη μη λειτουργία των ΑΕΙ», νζα ειςαγγελικι παραγγελία προσ τουσ Ειςαγγελείσ Πλθμμελειοδικϊν 

Ακθνϊν, Θεςςαλονίκθσ, Πατρϊν, Ηρακλείου, Ιωαννίνων και Θεςςαλίασ προκειμζνου να μεριμνιςουν 

για τθν αποςτολι των ςτοιχείων των διοικθτικϊν υπαλλιλων των κλάδων που καταργοφνται, πριν τθν 

10θ Οκτωβρίου. Το ΥΠΑΙΘ, παρά τισ εκκλιςεισ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ για εξεφρεςθ λφςθσ ςτο 

αδιζξοδο που ζχει προκαλζςει το μζτρο τθσ διακεςιμότθτασ ςτα ΑΕΙ, επιλζγει ςυνειδθτά να διατθρεί 

μια αδιάλλακτθ ςτάςθ και να εξαπολφει τιμωρθτικζσ απειλζσ κατά εργαηομζνων και Πρυτανικϊν 

Αρχϊν, πιςτό ςτο δόγμα «νόμοσ και τάξθ» τθσ Κυβζρνθςθσ. Ωςτόςο, τα επικοινωνιακά τεχνάςματα του 

ΥΠΑΙΘ δεν μποροφν να αποκρφψουν το γεγονόσ ότι θ ευκφνθ για τθ βλάβθ που υφίςτανται τα 

Πανεπιςτιμια βαραίνει αποκλειςτικά τθν Κυβζρνθςθ. 

Το ΕΜΠ βρίςκεται ςτθν πζμπτθ εβδομάδα κινθτοποιιςεων. Η πολυτεχνειακι κοινότθτα, ςφςςωμθ, 

είναι αποφαςιςμζνθ και κα ςυνεχίςει τον αγϊνα μζχρι τζλουσ για τθν απόκρουςθ του καταςτροφικοφ 

– από κάκε άποψθ – μζτρου των διακεςιμοτιτων ςτα ΑΕΙ! Οι επόμενεσ μζρεσ κα είναι κακοριςτικζσ και 

γι’ αυτό είναι αναγκαίο, περιςςότερο από ποτζ, αφενόσ να διατθρθκεί αρραγζσ το κοινό μζτωπο 

διδαςκόντων, εργαηομζνων και φοιτθτϊν εντόσ των Ιδρυμάτων και αφετζρου να ενιςχυκεί περαιτζρω 

θ ςφνδεςθ του κινιματοσ αυτοφ με τθν κοινωνία.  

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

 Αποφαςίηει ςυνζχιςθ τθσ απεργίασ έωσ και τη Δευτέρα 14/10, ςε ςφμπλευςθ με τισ αποφάςεισ 

των εργαηομζνων του ΕΜΠ και προςκαλεί τα μζλθ του Συλλόγου ςε νέα Γ.. τη ΔΕΤΣΕΡΑ 

14/10/13 και ώρα 12.00 ςτον ίδιο χϊρο (Αίκ. Εκδθλϊςεων, Πολυτεχνειοφπολθ Ζωγράφου). 

 Συμμετζχει ςτθ Συνάντθςθ Συλλόγων ΑΕΙ που ζχει προγραμματιςτεί για τθν Σρίτη 8/10 και ώρα 

14.00, ςτο Αμφικζατρο ΜΑΧ, ςτο Συγκρότθμα Πατθςίων. 

 Συμμετζχει ςτθν προγραμματιςμζνθ εκδιλωςθ υποδοχισ και ενθμζρωςθσ των πρωτοετϊν 

φοιτθτϊν και των οικογενειϊν τουσ που κα διοργανωκεί τθν Σετάρτη 9/10 και ώρα 11.00 από 

τουσ Συλλόγουσ εργαηομζνων του ΕΜΠ, ςτθν Αίκ. Τελετϊν, ςτθν Πολυτεχνειοφπολθ Ζωγράφου. 

 Συμμετζχει ςτο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλθτιριο που ζχει προγραμματιςτεί για τθν Πέμπτη 

10/10, ςτισ 12.00, ςτα Προπφλαια. 

 Καλεί τουσ φορείσ τθσ πολυτεχνειακισ κοινότθτασ να υλοποιιςουν τισ προτεινόμενεσ, ανοιχτζσ 

ςτθν κοινωνία, εκδθλϊςεισ / ςυηθτιςεισ, µε αντικείμενο τα ςοβαρότατα προβλιματα που 

αντιμετωπίηει θ δθμόςια εκπαίδευςθ, κακϊσ ηθτιματα ευρφτερου κοινωνικοφ ενδιαφζροντοσ. 

 


