
 

Αθήνα 23/6/2014 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΣ ΣΔΕΠ ΕΜΠ 

Τον περαςμζνο Σεπτζμβρθ, 1.165 διοικθτικοί υπάλλθλοι του ΕΜΠ και άλλων επτά πανεπιςτιμων 

(ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΟΠΑ, Πατρϊν, Θεςςαλίασ, Ιωαννίνων και Κριτθσ) βρζκθκαν αντιμζτωποι με το 

επαχκζσ μζτρο τθσ διακεςιμότθτασ ωσ «πλεονάηον» προςωπικό. Σφμφωνα, όμωσ, με τα ςτοιχεία 

των Διοικιςεων των ΑΕΙ, υπάρχει ελλείπον προςωπικό τουλάχιςτον 2.500 διοικθτικϊν υπαλλιλων, 

κακϊσ τα τελευταία 4 χρόνια λόγω ςυνταξιοδότθςθσ ζχει αποχωριςει περίπου το 30% του 

διοικθτικοφ προςωπικοφ και δεν ζχουν γίνει νζεσ προςλιψεισ.  

Από τθν πρϊτθ ςτιγμι, οι διοικθτικοί υπάλλθλοι, αναγνωρίηοντασ ότι θ διακεςιμότθτα δεν ιταν 

παρά ο προκάλαμοσ τθσ απόλυςθσ για εκατοντάδεσ εξ αυτϊν, ζδωςαν ζναν αποφαςιςτικό αγϊνα 

με τθ ςυμπαράςταςθ φοιτθτϊν και μελϊν ΔΕΠ, με ςτόχο τθν υπεράςπιςθ τθσ εργαςίασ τουσ αλλά 

και του δθμόςιου αγακοφ τθσ παιδείασ από τθ λαίλαπα του Μνθμονίου. Οι πολφμθνεσ 

κινθτοποιιςεισ υποχρζωςαν τον τότε Υπουργό ΠΑΙΘ ςε διάλογο με τουσ εργαηόμενουσ και ςτθ 

διαβεβαίωςθ ότι κανζνασ διοικθτικόσ υπάλλθλοσ ΑΕΙ δεν πρόκειται να απολυκεί. Η ςυμφωνία 

προζβλεπε τθν επανατοποκζτθςθ όλων των διοικθτικϊν υπαλλιλων που είχαν τεκεί ςε 

διακεςιμότθτα ςτα Ιδρφματά τουσ, μετά τθν αναγνϊριςθ του πραγματικοφ ζργου που εκτελοφν 

ςτα πανεπιςτιμια (διδακτικό, ερευνθτικό και τεχνικό) ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ υπαλλιλων, που 

από «ςτρζβλωςθ» κεωροφνταν διοικθτικοί υπάλλθλοι. 

Μετά τισ ευρωεκλογζσ, θ Κυβζρνθςθ με κυνικό τρόπο και κατά παράβαςθ κάκε ζννοιασ 

δεοντολογίασ, θκικισ και ανκρωπιςμοφ, υπαναχϊρθςε από τθ ςυμφωνία. Επεχείρθςε, μάλιςτα, να 

παρουςιάςει το όλο ηιτθμα ωσ μια ενδοκυβερνθτικι διαφωνία μεταξφ των Υπουργϊν ΔΙΜΗΔ και 

ΠΑΙΘ. Η ςυμφωνία ωςτόςο μεταξφ των διοικθτικϊν υπαλλιλων και του απελκόντα Υπουργοφ ΠΑΙΘ 

ιταν ςε πλιρθ γνϊςθ τθσ Κυβζρνθςθσ, είχε κατατεκεί γραπτϊσ και είχε, κατϋ επανάλθψθ, 

αναφερκεί ςτα ΜΜΕ. Η ςτάςθ τθσ Κυβζρνθςθσ, θ οποία ξαναφόρεςε το μνθμονιακό προςωπείο, 

αμζςωσ μετά τισ πρόςφατεσ εκλογζσ, είναι καταδικαςτζα και προςβάλει βακφτατα το ςφνολο τθσ 

ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ με τον απαξιωτικό τρόπο που αντιμετωπίηει τα Πανεπιςτιμια και το 

ζμψυχο δυναμικό τουσ. Πϊσ είναι δυνατόν να αναρωτιζται κανείσ για τθ μορφι των 

κινθτοποιιςεων των εργαηομζνων, όταν θ κυβζρνθςθ με τθ ςτάςθ τθσ καταργεί κάκε ζννοια 

δικαίου και ειςάγει κυνικά το «νόμο τθσ ηοφγκλασ»; 

Ο Σφλλογοσ Μελϊν ΔΕΠ ΕΜΠ: 

 Δθλϊνει προσ τθν ελλθνικι κοινωνία ότι θ Κυβζρνθςθ, με τθν ακζτθςθ εκ μζρουσ τθσ των 

ςυμφωνθκζντων με τα Πανεπιςτιμια, είναι θ μόνθ υπεφκυνθ για τθν υπονόμευςθ τθσ 

λειτουργίασ του ΕΜΠ και τθν ταλαιπωρία των φοιτθτϊν μασ. 



 Διαπιςτϊνει, ςε απόλυτθ ςυμφωνία με τθν από 15-6-2014 ανακοίνωςθ τθσ Πρυτανείασ και 

των μελϊν τθσ Συγκλιτου του ΕΜΠ, ότι το Κδρυμα αδυνατεί να λειτουργιςει ςιμερα, 

κακϊσ ζχει πλθρωμζνεσ μόνο τισ 257 από τισ 597 κζςεισ διοικθτικοφ προςωπικοφ που είναι 

οριακά απαραίτθτεσ για τθ λειτουργία του. 

 Εκφράηει τθν απογοιτευςι του διότι το Κδρυμα δεν κατάφερε να παρακολουκιςει το 

χρονοδιάγραμμα και τθ διαδοχι των ενεργειϊν τθσ ςυμφωνίασ, κάτι που μασ αφαίρεςε, ςε 

ζνα βακμό, τον ζλεγχο τθσ λφςθσ. 

 Καλεί τα μζλθ ΔΕΠ να ςυμπαραςτακοφν, με ειλικρινζσ και ουςιαςτικό κλίμα ενότθτασ και 

αποφαςιςτικότθτασ, θκικά και ζμπρακτα ςτουσ διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ του ΕΜΠ και των 

υπόλοιπων επτά Πανεπιςτθμίων, οι οποίοι δίνουν “μάχθ ηωισ”, όχι μόνο για τθν εργαςία 

τουσ αλλά και για το δθμόςιο πανεπιςτιμιο.  

 Καλεί τισ ΓΣ των Σχολϊν και τθ Σφγκλθτο του ΕΜΠ να ςυγκλθκοφν άμεςα, να καταγγείλουν 

απερίφραςτα τθν υπαναχϊρθςθ τθσ Κυβζρνθςθσ από τα ςυμφωνθκζντα και να ςτθρίξουν 

το δίκαιο αγϊνα των διοικθτικϊν υπαλλιλων, εκφράηοντασ τθν ομόκυμθ ςτάςθ τθσ 

ςυντριπτικισ πλειοψθφίασ τθσ πολυτεχνειακισ κοινότθτασ.  

 Καλεί τουσ ςυλλόγουσ ΔΕΠ και τθν ΠΟΣΔΕΠ να αναλάβουν αγωνιςτικζσ πρωτοβουλίεσ 

ενάντια ςτισ απολφςεισ. Καλεί ςφςςωμθ τθν Πανεπιςτθμιακι κοινότθτα να ςυμμετάςχει 

ςτισ κινθτοποιιςεισ ενάντια ςτισ απολφςεισ και τθν «αξιολόγθςθ», οι οποίεσ οργανϊνονται 

από τα Σωματεία Διοικθτικϊν Υπαλλιλων.  

 Απαιτεί από τθν Κυβζρνθςθ να τθριςει τθ δζςμευςι τθσ για τθν επαναπρόςλθψθ του 

ςυνόλου των διοικθτικϊν υπαλλιλων που βρίςκονται ςε κακεςτϊσ διακεςιμότθτασ. Σε ότι 

αφορά ςτο ΕΜΠ, θ προκιρυξθ των κζςεων ενδο-ιδρυματικισ κινθτικότθτασ κα πρζπει να 

γίνει ςε αναλογία με τθν απόφαςθ του Κυβερνθτικοφ Συμβουλίου Μεταρρφκμιςθσ τθσ 

20/9/2013, θ οποία κατζλθγε ότι το ΕΜΠ ζχει ανάγκθ τθν φπαρξθ 597 κζςεων διοικθτικϊν 

υπαλλιλων για τθν ομαλι και αποδοτικι λειτουργία του.  

 Δθλϊνει τθν πλιρθ αντίκεςι του ςτθν προκιρυξθ κινθτικότθτασ από το ΥΔΙΜΗΔ (ΦΕΚ 

1570/τ.Β’/16-6-2014) για 600 διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ από όλα τα Πανεπιςτιμια και ηθτά 

τθν άμεςθ απόςυρςι τθσ και τθν αντικατάςταςι τθσ με νζα προκιρυξθ που κα αφορά ςτο 

ςφνολο των διακζςιμων διοικθτικϊν υπαλλιλων.  

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου ΔΕΠ 

Ο Πρόεδροσ  Ο Γραμματζασ 

Δ. Δαμίγοσ  B. Χίνθσ  

 

 

 

 

 


