
 
 

Αθήνα 10/04/2021 

 

Ενημέρωση ΣΔΕΠ ΕΜΠ 

 Για τον συντονισμό με τους άλλους Συλλόγους του ΕΜΠ 

Ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ ΕΜΠ συμμετείχε στις 23.03.2021, στη βάση των αποφάσεων των συλλογικών του 

οργάνων, σε συνάντηση με όλους τους συλλογικούς φορείς του ΕΜΠ (Σύλλογος ΕΔΙΠ ΕΜΠ, Σύλλογος ΕΤΕΠ 

ΕΜΠ, Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού ΕΜΠ, Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών ΕΜΠ και ΦΣ ΕΜΠ). 

Μέσα από την πλούσια κουβέντα που διεξήχθη προέκυψε η αναγκαιότητα ενός κοινού βηματισμού όλων 

των συλλογικών φορέων του Ιδρύματος για να συντονίσουμε τις δράσεις μας απέναντι στο Ν. 4777/2021, 

ο οποίος ψηφίστηκε παρά τις αντιρρήσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας (Σύνοδος Πρυτάνεων, 

Σύγκλητοι σχεδόν όλων των Πανεπιστημίων, ΠΟΣΔΕΠ, Σύλλογοι Μελών ΔΕΠ, κλπ.), ειδικά ως προς τα 

ζητήματα της πανεπιστημιακής αστυνομίας και των πειθαρχικών. Από την πλευρά του ΣΔΕΠ ΕΜΠ τέθηκαν 

επίσης τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες φύλαξης και ασφάλειας στο 

Ίδρυμα, στο πλαίσιο της απόφασης της τελευταίας ΓΣ. 

Ο μέχρι σήμερα (σύντομος) απολογισμός της συνάντησης των συλλόγων του ΕΜΠ περιλάμβανε έκδοση 

σχετικών δελτίων τύπου και πραγματοποίηση συμβολικών κινητοποιήσεων με απόλυτο σεβασμό και 

τήρηση των υγειονομικών μέτρων. Ο δε ρόλος του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ ΕΜΠ εκτιμούμε ότι είναι 

σημαντικός, καθώς επιχειρεί να συμβάλλει, στο βαθμό που του αναλογεί, στην εμπέδωση ενός κλίματος 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης. Θεωρούμε, επίσης, ότι αντίστοιχες προσπάθειες πρέπει 

να καταβληθούν από όλες τις πλευρές ώστε να επιλυθούν ορισμένα λειτουργικά προβλήματα που 

υπάρχουν για να είναι αποτελεσματικότερη η παρέμβασή μας στις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε. 

Σημειώνεται πως οι σχετικές ανακοινώσεις στις οποίες ο ΣΔΕΠ ΕΜΠ έχει εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη του 

είναι όσες έχουν διακινηθεί στα μέλη του μόνο μέσω της λίστας του Συλλόγου.  

Κλείνοντας, πιστεύουμε ότι όλοι μαζί, φοιτητές, εργαζόμενοι και καθηγητές του ΕΜΠ αλλά και τα Όργανα 

Διοίκησης του Ιδρύματος οφείλουμε να δράσουμε συντονισμένα ώστε να μπορέσουμε, με τη μέγιστη 

αποτελεσματικότητα, να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις μας. Η προβλεπόμενη από το Ν. 4777/2021 

σύσταση της Ο.Π.Π.Ι. δεν θα συμβάλλει στην εμπέδωση της ασφάλειας στους χώρους του Πανεπιστημίου 

και, όπως δείχνουν και τα πρόσφατα γεγονότα στο Α.Π.Θ., δεν θα διασφαλίσει την ομαλή και απρόσκοπτη 



λειτουργία του Ιδρύματος. Αντιθέτως, θα δημιουργήσει εντάσεις στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Αντίστοιχα, 

η παρέμβαση σε θέματα πειθαρχικού κανονιστικού πλαισίου μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας 

συνιστά ειδική ποινική μεταχείριση με συνέκδοχα στη δημοκρατία και στην ελευθερία που διαπερνά 

καθολικά τη λειτουργία του Πανεπιστημίου, δεν συνάδει με την ιστορία του πανεπιστημιακού κινήματος 

και παραβιάζει, όπως και η Ο.Π.Π.Ι., το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων. 
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