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Στισ 26/9/2013, θ Πρυτανεία του ΕΜΠ, μαηί με τουσ Κοςμιτορεσ και εκπροςϊπουσ των ςυλλόγων των 
εργαηομζνων του Ιδρφματοσ, παραχϊρθςαν ςυνζντευξθ τφπου για το κζμα τθσ διακεςιμότθτασ-
απόλυςθσ των 1349 εργαηομζνων ςτα οκτϊ Πανεπιςτιμια και, ειδικότερα, των 399 εργαηομζνων ςτο 
ΕΜΠ. Ο Υπουργόσ  ΠΑΙΘ, «ανταποκρινόμενοσ» ςτθν αγωνιϊδθ ζκκλθςθ τθσ πολυτεχνειακισ 
κοινότθτασ για τθν άρςθ του αδιεξόδου που ζχει προκλθκεί με τθν ευκφνθ τθσ Κυβζρνθςθσ, κάλεςε, 
με αίτθμά του προσ τθν Ειςαγγελία του Αρείου Πάγου, όλουσ τουσ Πρυτάνεισ ςε «διάλογο» ςτθ ΓΑΔΑ!  

Η ςτάςθ του Υπουργοφ ΠΑΙΘ δεν προκαλεί καμία εντφπωςθ. Αφοφ φρόντιςε με ςυςτθματικό τρόπο, ο 
ίδιοσ και οι προκάτοχοί του, να εφαρμόςουν απαρζγκλιτα το ςχζδιο κατεδάφιςθσ τθσ ανϊτατθσ 
δθμόςιασ εκπαίδευςθσ τα τελευταία τρειςιμιςι χρόνια: 

 μειϊνοντασ δραςτικά τουσ τακτικοφσ προχπολογιςμοφσ των Ιδρυμάτων,  

 απολφοντασ εκατοντάδεσ ςυμβαςιοφχουσ διδάςκοντεσ βάςει του ΠΔ 407/80,  

 κακυςτερϊντασ επί ςειρά ετϊν εκατοντάδεσ διοριςμοφσ εκλεγμζνων μελϊν ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ,  

 εφαρμόηοντασ ζνα ανεκδιιγθτο ςχζδιο «εξορκολογιςμοφ» (ΑΘΗΝΑ) του χάρτθ των ΑΕΙ,  

 ςυρρικνϊνοντασ τθ φοιτθτικι μζριμνα, 

 εξακλιϊνοντασ μιςκολογικά το διδακτικό και υποςτθρικτικό προςωπικό,  

 αποδιαρκρϊνοντασ τισ δομζσ διοίκθςθσ και, τελευταία,  

 χτυπϊντασ τθν «καρδιά» των ελλθνικϊν ΑΕΙ - το ζμψυχο δυναμικό τουσ - με τισ 
διακεςιμότθτεσ – απολφςεισ,  

προςπακεί, αφενόσ, να μετακζςει τισ βαρφτατεσ ευκφνεσ που φζρει ο ίδιοσ και θ μνθμονιακι 
Κυβζρνθςθ για τθν κατάςταςθ των Ιδρυμάτων ςτα Όργανα Διοίκθςθσ με επικοινωνιακά τεχνάςματα 
και, αφετζρου, να δθμιουργιςει ζνα κλίμα τρομοκρατίασ, ποινικοποιϊντασ όχι μόνο τον απεργιακό 
αγϊνα όλων των κλάδων εργαηομζνων ςτα ΑΕΙ αλλά και το ςυνταγματικά κατοχυρωμζνο 
αυτοδιοίκθτο των Πανεπιςτθμίων!  

Ο Σφλλογοσ ΔΕΠ ΕΜΠ: 

 Θεωρεί ότι θ κίνθςθ του Υπουργοφ ΠΑΙΘ είναι κίνθςθ αυταρχιςμοφ, δθλωτικι του χαρακτιρα 
τθσ μνθμονιακισ Κυβζρνθςθσ που υπθρετεί, επειδι ζχει γίνει αντιλθπτό ότι θ ςυντριπτικι 
πλειοψθφία τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ είναι αντίκετθ με τισ πολιτικζσ που ςυγκλίνουν ςτθν 
απαξίωςθ του ελλθνικοφ δθμόςιου πανεπιςτθμίου.  

 Στθρίηει τισ απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ των εργαηομζνων, ςφμφωνα με τισ επανειλθμμζνεσ 
αποφάςεισ των ΓΣ του, με όλεσ του τισ δυνάμεισ. 

 Στθρίηει τισ  αποφάςεισ των Οργάνων Διοίκθςθσ του ΕΜΠ και όλων των άλλων Ιδρυμάτων που 
υπεραςπίηονται τουσ ςτοιχειϊδεισ όρουσ φπαρξθσ το δθμόςιου πανεπιςτθμίου και  το ιερό 
δικαίωμα ςτθ γνϊςθ, που πλιττονται ςιμερα κανάςιμα από το μζτρο των διακεςιμοτιτων – 
απολφςεων.  


