
 
 

Αθήνα 10/04/2021 

Ψήφισμα ΣΔΕΠ ΕΜΠ 

 Για τη στάση της Διοίκησης σε σχέση με το Ν. 4777/2021 

Στις αρχές Μαρτίου ο Υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ ανακοίνωσε πως το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 

Απριλίου θα εγκατασταθεί - σε ορισμένα Πανεπιστήμια - προσωπικό από τις υπάρχουσες 

δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρι να γίνουν οι προσλήψεις για τη συγκρότηση της 

Ο.Π.Π.Ι. Η ενέργεια αυτή δεν προβλέπεται καν από τον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν. 4777/2021 και 

αποτελεί μια επικίνδυνη κλιμάκωση μια πολιτικής που συνάντησε την ομόθυμη αντίθεση της 

πολυτεχνειακής κοινότητας, αλλά και όλων των άλλων πανεπιστημίων.   

Θεωρούμε εξόχως προβληματική την απουσία τοποθέτησης της Διοίκησης του ΕΜΠ ως προς τη 

συγκεκριμένη ανακοίνωση του Υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ., όπως και την απουσία συγκεκριμένων 

ενεργειών στην κατεύθυνση της υλοποίησης της από 22.01.2021 Απόφασης της Συγκλήτου. 

Αντιθέτως, διακρίνουμε προσπάθειες υλοποίησης του νόμου, σε πλήρη διάσταση με την 

απόφαση αυτή. Συγκεκριμένα, στη Σύγκλητο που πραγματοποιήθηκε στις 29.03.2021, υπήρξε 

εισήγηση για την ανάθεση αρμοδιοτήτων για θέματα ασφάλειας και προστασίας στον 

Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4777/2021. Η 

ανάθεση αρμοδιοτήτων συνιστά το πρώτο βήμα για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ασφάλειας και 

Προστασίας του άρθρου 15 του Ν. 4777/2021 και τα αστήρικτα επιχειρήματα περί ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων για την «πυρασφάλεια των κτηρίων» δεν πείθουν, ούτε καθησυχάζουν. Η 

Διοίκηση του ΕΜΠ έχει επιλέξει, από την αρχή της θητείας της, να αγνοεί τις αποφάσεις των 

συλλογικών φορέων του Ιδρύματος (ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, Διοικητικού Προσωπικού, Μεταπτυχιακών 

και Προπτυχιακών Φοιτητών), δημιουργώντας ένα χάσμα το οποίο ολοένα και διευρύνεται. Στη 

δε συνεδρίαση της τελευταίας Συγκλήτου (29.03.2021), ζητήθηκε από τα μέλη της Συγκλήτου να 

ψηφίσουν με «επιστολική» ψήφο, μέσω e-mail, μετά τη διακοπή της! Προφανώς δεν 

αναγνωρίζουμε και δεν νομιμοποιούμε μία τέτοια «απόφαση».  

Εκφράζουμε τη βαθύτατη ανησυχία μας για τη στάση της Διοίκησης απέναντι στη βούληση 

σύσσωμης της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΜΠ ενάντια στο Ν. 4777/2021 και δηλώνουμε ότι 

ως Σύλλογος Μελών ΔΕΠ ΕΜΠ θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να υπερασπιστούμε 

τις συλλογικές αποφάσεις μας σε σχέση με τον ως άνω νόμο. 
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