
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΜΠ 
 

 

“Ubi concordia, ibi victoria” 

Σισ τελευταίεσ δζκα μζρεσ, οι διοικθτικοί υπάλλθλοι του ΕΜΠ και των υπολοίπων επτά 

πανεπιςτθμίων, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΟΠΑ, Πατρϊν, Θεςςαλίασ, Ιωαννίνων και Κριτθσ,  

«ξαναςταυρϊνονται», κακϊσ θ Κυβζρνθςθ παραβίαςε με κατάφορο τρόπο τθ ςυμφωνία 

που είχε επιτευχκεί χάρθ ςτον πολφμθνο απεργιακό αγϊνα των εργαηομζνων. Η 

υπαναχϊρθςθ από τα ςυμφωνθκζντα, που «επιςθμοποιικθκε» με τθν ζκδοςθ του ΦΕΚ 

1570/τ. Β’/16-6-2014, επιχειρείται να παρουςιαςτεί ωσ μια «ενδοκυβερνητική κόντρα» 

μεταξφ των Τπουργϊν ΠΑΙΘ και ΔΙΜΗΔ. Μάλιςτα, ο Τπουργόσ ΠΑΙΘ φζρεται να είπε ότι 

«…υπήρξαν επί μζρουσ ςυμφωνίεσ με κατευναςτικό χαρακτήρα για το θζμα των διοικητικών 

υπαλλήλων, τισ οποίεσ όμωσ άλλα μζλη τησ Κυβζρνηςησ δεν αποδζχονταν…», δθλϊνοντασ 

ωςτόςο ότι δεν μπορεί να το υιοκετιςει επειδι «δεν ξζρει». Ασ υιοκετιςει λοιπόν την 

απόφαςη του Κυβερνητικοφ Συμβουλίου Μεταρρφθμιςησ, ςτισ 20/9/2013, που ενζκρινε 

τθν ειςιγθςθ του τότε Τπουργοφ ΠΑΙΘ και αποφάςιςε ότι το ΕΜΠ χρθζει της ανάγκης 597 

διοικητικών υπαλλθλων για τθν ομαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία του! Εκτόσ αν θ 

επιλεκτικι μνιμθ αποτελεί πια απαραίτθτθ υπουργικι ιδιότθτα. Μαηί με τον τρομακτικό 

κυνιςμό….  

Όλα αυτά ςυμβαίνουν τρεισ μόλισ εβδομάδεσ μετά τισ ευρωεκλογζσ, ςτισ οποίεσ θ 

Κυβζρνθςθ ΝΔ-ΠΑΟΚ, θ οποία εκλζχκθκε το 2012 εν μζςω τρομοκρατικϊν διλθμμάτων και 

εκβιαςμϊν από τθ μια πλευρά και ψεφτικων υποςχζςεων για επαναδιαπραγμάτευςθ και 

παφςθ ςτα οριηόντια μζτρα από τθν άλλθ, ζχαςε 30% και πλζον τθσ ιςχνισ εκλογικισ 

δφναμθσ που είχε πριν από δυο χρόνια. Φαίνεται ότι τα μόνα «χαρίςματα» που διακζτει θ 

Κυβζρνθςθ αυτι είναι θ υποκριςία, το κράςοσ και ο κυνιςμόσ. Προςποιείται ότι κατάλαβε 

το μινυμα των εκλογϊν, δθλϊνει ότι κα εξαντλιςει τθν τετραετία και προβαίνει ςε 

επιδείξεισ ιςχφοσ, πάντα βζβαια απζναντι ςτουσ πιο αδφναμουσ. Δεν υπάρχει ίςωσ πιο 

χαρακτθριςτικι εικόνα απόδοςθσ τθσ νοοτροπίασ τθσ Κυβζρνθςθσ αυτισ, από το φπουλο 

χτφπθμα του αςτυνομικοφ των ΜΑΣ ςτθν απολυμζνθ κακαρίςτρια, προφανϊσ από 

«υπερβάλλοντα ηιλο». Ήταν το ίδιο φπουλο με τθν εκκόλαψθ του «αυγοφ του φιδιοφ» τθσ 

νεοναηιςτικισ Χρυςισ Αυγισ, θ οποία λειτοφργθςε ωσ δεξαμενι των «αγανακτιςμζνων» 

ακροδεξιϊν κυλάκων τθσ ΝΔ και ωσ «επίλεκτο τάγμα εφόδου» για τθν καταςτολι κάκε 

φωνισ διαμαρτυρίασ, με τθν επί μακρϊ κάλυψθ και ανοχι τθσ Κυβζρνθςθσ. Ήταν ο ίδιοσ 

«ηιλοσ» με τον οποίο θ Κυβζρνθςθ αυτι επιτζκθκε ςε κάκε κοινωνικό και εργαςιακό 

κεκτθμζνο και ϊκθςε με βίαιο τρόπο εκατομμφρια ςυνανκρϊπουσ μασ ςτθν ανεργία και 

ςτθν ανζχεια, επιτυγχάνοντασ μια πανευρωπαϊκι πρωτιά: θ Ελλάδα εμφανίηει το 2013 τθ 

μεγαλφτερθ αφξθςθ (+1,8%) ςτο ποςοςτό του πλθκυςμοφ που κινδυνεφει με φτϊχεια, που 

ανζρχεται πλζον ςτο 23,7% και είναι υψθλότερο από τα αντίςτοιχα ποςοςτά τθσ Ρουμανίασ 

(21,2% με αφξθςθ +1,1%) και τθσ Λετονίασ (21,4% με αφξθςθ +0,9%)!  

Η εικόνα ςτο εγγφσ μζλλον, αν προχωριςουν τα κυβερνθτικά ςχζδια, προβλζπεται ηοφερι 

τόςο για το ίδιο το ΕΜΠ, το οποίο κα αδυνατεί να εκπλθρϊςει ςτοιχειϊδεισ εκπαιδευτικζσ, 



ερευνθτικζσ και διοικθτικζσ λειτουργίεσ του με ζνα κλάςμα του απαιτοφμενου διοικθτικοφ 

προςωπικοφ, όςο και για τα ίδια τα μζλθ ΔΕΠ. Ήδθ, «διαρροζσ» κάνουν λόγο για τθν 

υλοποίθςθ του ςχεδίου «Ακθνά 2» τον ερχόμενο επτζμβρθ, μετά από πολφμθνθ 

κακυςτζρθςθ εξαιτίασ των κινθτοποιιςεων των διοικθτικϊν υπαλλιλων. Οι επερχόμενεσ 

ςυγχωνεφςεισ, ςε ςυνδυαςμό με τθ μείωςθ του διοικθτικοφ προςωπικοφ και τισ διαγραφζσ 

φοιτθτϊν, κα δϊςουν το ζναυςμα για «εξορκολογιςμό» και μείωςθ και ςτον αρικμό των 

υπθρετοφντων μελϊν ΔΕΠ, ςε όλα τα ΑΕΙ. 

Η κριςιμότθτα των ςτιγμϊν επιβάλλει τθν κακαρι τοποκζτθςθ όλων απζναντι ςτα 

τεκταινόμενα. Σόςο των Διοικιςεων, απερχόμενων και υποψθφίων, όςο και κάκε μίασ και 

ενόσ από εμάσ: 

- Ή κα αντιςτακοφμε ςυνολικά και ςυλλογικά απζναντι ςτθν καταςτροφι του ΕΜΠ 

και του δθμόςιου πανεπιςτθμίου γενικότερα ι κα χάςουμε τθν ευκαιρία να 

χτίςουμε ζνα καλφτερο Κδρυμα όπωσ το κζλουμε, ακόμθ και μζςα από τισ 

διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ που μπορεί να ζχουμε. 

- Ή κα αποκροφςουμε ςυνολικά και ςυλλογικά κάκε μικρό ι μεγάλο εκβιαςμό από 

τθν πλευρά τθσ Κυβζρνθςθσ, όπωσ π.χ. τθ ςφνταξθ Οργανιςμϊν εντόσ αςφυκτικϊν 

πλαιςίων με «αντάλλαγμα» κάποιεσ κζςεισ διοικθτικϊν υπαλλιλων, ι κα 

εξαναγκαςτοφμε ςε μόνιμθ «εκελοντικι υπακοι» των πολιτικϊν «αυκεντιϊν» που 

κα επιβάλλουν τισ «απαραίτθτεσ», για τθ δικεν ςωτθρία τθσ χϊρασ, 

μεταρρυκμίςεισ. 

- Ή κα δϊςουμε τθ μάχθ τϊρα, μαηί με όλουσ τουσ κλάδουσ των εργαηομζνων και 

τουσ φοιτθτζσ για να αποκροφςουμε τθ «γενοκτονία» των διοικθτικϊν υπαλλιλων, 

ι κα παλζψουμε μόνοι μασ, όταν ζρκει θ δικι μασ ςειρά. Και κα ζρκει, δυςτυχϊσ, 

όςο και αν το απευχόμαςτε, αν δεν αντιδράςουμε ΣΩΡΑ! 

Ο αγϊνασ που ξεκίνθςε το επτζμβρθ του 2013 για τθν υπεράςπιςθ του δθμόςιου 

πανεπιςτθμίου και του δικαιϊματοσ ςτθν εργαςία και ςτθ μόρφωςθ πρζπει να ςυνεχιςτεί 

μζχρι τελικισ νίκθσ, γιατί πολφ απλά δεν ζχουμε τθν πολυτζλεια να θττθκοφμε. Η 

ςυμμετοχι όλων μασ ςτθν επερχόμενθ Γ του ΔΕΠ ΕΜΠ είναι επιβεβλθμζνθ. Κανζνασ 

ςυνάδελφοσ δεν ζχει πλζον το δικαίωμα να επικαλείται άγνοια για τισ καταςτάςεισ. 

Κανζνασ ςυνάδελφοσ δεν ζχει πλζον το δικαίωμα να αποποιείται των ευκυνϊν του. 
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