
 
 

Αθήνα 4/9/2013 

 

Απόφαση του Δ.Σ. Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ  
 

Ο Σφλλογοσ Μελϊν ΔΕΠ ΕΜΠ εκφράηει τθ κερμι ςυμπαράςταςι του ςτον αγϊνα των 
εργαηομζνων του ΕΜΠ που κινδυνεφουν άμεςα από τθν εφιαλτικι προοπτικι των 
διακεςιμοτιτων – απολφςεων. Η ςυμπαράςταςθ αυτι δεν είναι απλι ζκφραςθ ςυναδελφικισ 
αλλθλεγγφθσ. Είναι υποχρζωςι μασ για να διαςφαλίςουμε το μζγιςτο κοινωνικό αγακό τθσ 
δθμόςιασ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ. 

Αποκαλφφκθκε, όμωσ, ότι το πρόβλθμα τθσ διακεςιμότθτασ δεν αφορά μόνο τουσ εργαηόμενουσ. 
Αφορά, και μάλιςτα άμεςα, και τα μζλθ ΔΕΠ. Πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Στο νζο μνθμόνιο, όπωσ φθμολογείται ζντονα τισ τελευταίεσ μζρεσ, αναφζρεται θ 
εφαρμογι του κεςμοφ τθσ διακεςιμότθτασ ςτα μζλθ ΔΕΠ, με ρθτό ορίηοντα το ζτοσ 2015. 

 Ήδθ ανακοινϊκθκε, ακόρυβα, θ αφξθςθ των ελάχιςτων ωρϊν διδαςκαλίασ των μελϊν 
ΔΕΠ κατά δφο ϊρεσ (από 6 ςε 8 εβδομαδιαίωσ). Το μζτρο αυτό, ακριβϊσ, λίγουσ μινεσ 
νωρίτερα προετοίμαςε τισ μαηικζσ διακεςιμότθτεσ – απολφςεισ των κακθγθτϊν τθσ 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

 Αποδεικνφεται ότι θ επίκλθςθ «ειδικϊν ςυνκθκϊν», όπωσ για παράδειγμα οι ιδιαίτερεσ 
ςυνκικεσ εκπαίδευςθσ που είναι απαραίτθτεσ για τισ υψθλοφ επιπζδου ςπουδζσ ενόσ 
Πολυτεχνείου, δεν ειςακοφονται και δεν είναι ικανζσ να κωρακίςουν το ΕΜΠ. 
Χρθςιμοποιοφνται οριηόντια μζτρα, με αναλογίεσ χωρίσ καμία επιχειρθματολογία, και 
εφευρίςκονται κάκε είδουσ αλγόρικμοι, αρκεί να προκφψει το προαποφαςιςμζνο 
μζγεκοσ των διακεςιμοτιτων – απολφςεων. 

Στθ βάςθ των παραπάνω, είναι προφανζσ ότι ο αγϊνασ για τθν απόκρουςθ των διακεςιμοτιτων 
– απολφςεων των εργαηομζνων είναι θ πρϊτθ (και κρίςιμθ) φάςθ τθσ μάχθσ για τθν υπεράςπιςθ 
και τθσ δικισ μασ εργαςιακισ οντότθτασ!  

Αποφαςίηουμε: 

 Τθ κερμι ςτιριξθ του αγϊνα των εργαηομζνων του ΕΜΠ με όλα τα πρόςφορα μζςα. 

 Τθ ςυμμετοχι του ΣΔΕΠ ΕΜΠ ςτθν επόμενθ Παμπολυτεχνειακι Συνζλευςθ. 

 Τθν προκιρυξθ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του ΣΔΕΠ ΕΜΠ τθν ερχόμενθ Δευτζρα 
9/9/2013 και ϊρα 12.00, ςε χϊρο που κα ανακοινωκεί, με κζμα τισ επερχόμενεσ 
διακεςιμότθτεσ εργαηομζνων – μελϊν ΔΕΠ. 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου ΔΕΠ 
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