
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΜΠ 
 

 

Πόσο μακριά είναι οι διαθεσιμότητες των μελών ΔΕΠ; 

(Σήμερα εσείς, αύριο εμείς…) 

 

Οι εξελίξεισ των τελευταίων θμερϊν ιταν καταιγιςτικζσ και διζλυςαν όλεσ τισ αυταπάτεσ. 

Όπωσ αποκάλυψαν υπθρεςιακοί παράγοντεσ του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 

ςτθν τελευταία φνοδο των Πρυτάνεων, υπιρξαν ςκζψεισ, τον Ιοφνιο που πζραςε, για ζνταξθ 

των μελϊν ΔΕΠ ςτο τρζχον κφμα διακεςιμότθτασ προκειμζνου να καλυφκεί ο αρικμόσ των 

1700 διακεςιμοτιτων – απολφςεων από τα ΑΕΙ. Σελικά, αποφαςίςτθκε να αφεκεί για 

αργότερα. Όχι για πολφ αργότερα, όμωσ… Σα ποςοςτά μείωςθσ του ΔΕΠ ςφμφωνα με 

πλθροφορίεσ που «διαρρζουν» κα ανζλκουν ςτο 40% του υπθρετοφντοσ προςωπικοφ μζχρι το 

2015!  

«Φιμεσ…», ίςωσ ςκεφτεί κάποιοσ. Αν όμωσ διδαχτικαμε κάτι τα τρία χρόνια των Μνθμονίων 

είναι ότι όλα ξεκινοφν ωσ φιμεσ, μετά εμφανίηονται ωσ προτάςεισ και, τζλοσ, υλοποιοφνται με 

τον πλζον κυνικό τρόπο. Ποιοσ φανταηόταν, για παράδειγμα, ότι χιλιάδεσ αςκενείσ κα 

ζμπαιναν ςε «κακεςτϊσ μετακίνθςθσ», κατακαλόκαιρα, προκειμζνου να τεκοφν ςε κακεςτϊσ 

διακεςιμότθτασ χιλιάδεσ νοςοκομειακοί υπάλλθλοι; Ποιοσ φανταηόταν, μόλισ ζνα μινα πριν, 

ότι το 50% και πλζον του υποςτθρικτικοφ προςωπικοφ του ΕΜΠ κα ενταχκεί ςε κακεςτϊσ 

διακεςιμότθτασ και από εκεί, άγνωςτοσ αρικμόσ, κα πεταχτεί ςτον Καιάδα τθσ απόλυςθσ; 

Κανείσ! Για τον απλοφςτατο λόγο ότι κάκε νοιμων άνκρωποσ αντιλαμβάνεται πολφ καλά ότι 

το ΕΜΠ δεν μπορεί να λειτουργιςει, οφτε καν να υπολειτουργιςει, με μια τζτοια 

προκροφςτεια περικοπι. Και όμωσ προωκείται άμεςα.  

Σο πιο ανθςυχθτικό είναι ότι θ κλαςικι μεκοδολογία των διακεςιμοτιτων – απολφςεων ζχει 

ιδθ μπει ςε εφαρμογι. Τλοποιικθκε ο πρϊτοσ γφροσ του ςχεδίου ΑΘΗΝΑ και κα 

ακολουκιςει, κατά διλωςθ του Τπουργείου Π&Θ και δεφτεροσ, πιο ςαρωτικόσ. Αυξικθκε, 

ακόρυβα, κατά δφο ϊρεσ (ποςοςτιαία 30% και πλζον) ο ελάχιςτοσ αρικμόσ ωρϊν διδαςκαλίασ 

εβδομαδιαίωσ. Και οι δφο αυτζσ πρακτικζσ, ςυγχωνεφςεισ – καταργιςεισ μονάδων και αφξθςθ 

των ωρϊν διδαςκαλίασ, εφαρμόςτθκαν ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και είχαν ωσ 

αποτζλεςμα να τεκοφν ςε κακεςτϊσ διακεςιμότθτασ – απόλυςθσ χιλιάδεσ εκπαιδευτικοί. 

Καρμπόν!  Αντίςτοιχθ ιταν, εξάλλου, θ εμπειρία ςτθν κοντινι Ιταλία, κακϊσ τα δθμοςιονομικά 

μζτρα (Άρκρο 66 του Ν. 133/2008, όπωσ τροποποιικθκε από το Ν. 1/2009) και θ 

«μεταρρφκμιςθ» Gelmini (Ν. 240/2010) οδιγθςαν ςε ςθμαντικζσ μειϊςεισ μόνιμου 

διδακτικοφ προςωπικοφ των ΑΕΙ, ενϊ ςτον εκπαιδευτικό τομζα, ςυνολικά, οι απϊλειεσ κζςεων 

εργαςίεσ εκτιμϊνται ςε 130.000.  

Αν διδαχτικαμε κάτι τα τρία χρόνια των Μνθμονίων είναι ότι κανείσ δεν είναι αςφαλισ. 

ιμερα εγϊ, αφριο εςφ… Ή το αντίςτροφο. 

Ο αγϊνασ που δίνουν, ςιμερα, οι εργαηόμενοι του ΕΜΠ είναι και δικόσ μασ αγϊνασ. Είναι και 

δικό μασ κακικον. Για τθν προςταςία τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν του ΕΜΠ και του αγακοφ 



τθσ δθμόςιασ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, αλλά και για τθν υπεράςπιςθ τθσ ίδιασ μασ τθσ ηωισ. Ο 

αγϊνασ αυτόσ πρζπει να δοκεί από όλουσ μαηί, αποφαςιςτικά και με τθ μζγιςτθ δυνατι 

ενότθτα.  

Ήδθ, οι φλλογοι ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΣΕΠ και φοιτθτικοί ςφλλογοι του ΕΜΠ ζχουν εκφράςει τθ 

ςυμπαράςταςι τουσ ςτον αγϊνα των εργαηομζνων, ενϊ και θ φγκλθτοσ του Ιδρφματοσ 

επεςιμανε ότι: «…οποιαδήποτε απομάκρυνςη, μζςω διαθεςιμότητασ, των Διοικητικών 

Υπαλλήλων (Μονίμων ή ΙΔΑΧ), θα ζχει ανεπίςτρεπτα αρνητικζσ ςυνζπειεσ για το εκπαιδευτικό 

και ερευνητικό ζργο του Πολυτεχνείου, το οποίο, όπωσ επιςημαίνει η Σφγκλητοσ με την από 

25/07/2013 απόφαςή τησ, ότι θα ‘οδηγηθεί πρακτικά ςε αδυναμία λειτουργίασ’…». ε 

αντίςτοιχο κλίμα είναι και θ επιςτολι των εννζα (9) Κοςμθτόρων του ΕΜΠ προσ τον Πρφτανθ 

του Ιδρφματοσ (6/9/2013). 

Μόνο το .Ι. ςιωπά… Απλι (και τρομακτικι) αδιαφορία ι ζνοχθ ςιωπι;  

Σο .Ι. ςτθν απόφαςθ τθσ 2θσ υνεδρίαςισ του (25/2/2013) ανζφερε ότι «…η προτεινόμενη 

δομή για το ΕΜΠ, αποτελεί μία προςωρινή λφςη…» και ότι «…θεωρεί ςτόχο πρώτησ 

προτεραιότητασ την αναδιάρθρωςη των Σχολών του ΕΜΠ…». ε ζνα απογυμνωμζνο από 

υποςτθρικτικό προςωπικό ΕΜΠ, που κα αδυνατεί εκ των πραγμάτων να υποςτθρίξει 9 χολζσ, 

θ κατάργθςθ/ςυγχϊνευςθ χολϊν κα παρουςιαςτεί ωσ λφςθ επιβεβλθμζνθ. Και ακολοφκωσ, 

ωσ φυςικι ςυνζχεια, ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των μελϊν ΔΕΠ κα μπορεί να χαρακτθριςτεί 

εφκολα ωσ «πλεονάηον». 

Οι εξελίξεισ είναι ραγδαίεσ… Σο αφριο γίνεται ςιμερα πριν προλάβουμε να αντιλθφκοφμε τι 

ςυμβαίνει. Όμωσ, πλζον, γνωρίηουμε το αφριο. Γι’ αυτό και δεν υπάρχουν δικαιολογίεσ. Από 

κανζναν. Γι’ αυτό και θ απάντθςι μασ πρζπει να δοκεί ςιμερα, από κοινοφ με όλουσ τουσ 

εργαηόμενουσ και τουσ φοιτθτζσ, και να είναι αντίςτοιχθ τθσ απειλισ που δεχόμαςτε. Μόνο 

ζτςι μπορεί να ςτθκεί ζνα αποτελεςματικό τείχοσ προςταςίασ τθσ εργαςιακισ μασ υπόςταςθσ 

και τθσ αξιοπρζπειάσ μασ. Μόνο ζτςι, τελικά, κα διαφυλάξουμε για τισ επόμενεσ γενιζσ το 

αγακό τθσ δθμόςιασ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ. 

 

ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΕ ΠΑΡΟΝΣΕ ςτθ Γ.. του ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΕΠ ΕΜΠ, τθ ΔΕΤΣΕΡΑ 9/9/2013. 
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