
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΕΜΠ  
1-12-2010 
1. Θεσμικές αλλαγές. 

2. Έγκριση πεπραγμένων – οικ. απολογισμού απερχόμενου Δ.Σ. 

3. Προκήρυξη εκλογών. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής. 

4. Αντιμετώπιση της περίπτωσης της κατάθεσης του κειμένου διαβούλευσης 

από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.υπό μορφή νόμου. 

 
 



  
Μετά από εκτεταμένη συζήτηση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: 

 
1ο Θέμα 
Απόφαση 1 που ακολούθησε τη συζήτηση για το «κείμενο προς 

διαβούλευση» του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και τις κινητοποιήσεις των μελών ΔΕΠ ΕΜΠ. 

Η απόφαση έχει ως εξής: 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΕΜΠ 
1/12/2010 

1. Η Γενική Συνέλευση ΔΕΠ/ΕΜΠ επιβεβαιώνει την απόφαση του Συλλόγου 

ΔΕΠ/ΕΜΠ (Γ.Σ. 2-11-2010) και τις εκτιμήσεις του για το «κείμενο 

διαβούλευσης για την Ανώτατη Εκπαίδευση», όπως αναφέραμε τότε: 

«Απορρίπτουμε συνολικά το κείμενο διαβούλευσης και ζητάμε άμεσα να 

αποσυρθεί. Δεν προσερχόμαστε σε αυτόν τον προσχηματικό διάλογο». 
2. Προκηρρύσσουμε διήμερο κινητοποιήσεων την 9η και 10η Δεκεμβρίου για την 

ενημέρωση όλης της Πολυτεχνειακής Κοινότητας και της κοινής γνώμης, για 

τις καταστροφικές συνέπειες που θα είχαν οι προτάσεις του «κειμένου 

Διαβούλευσης» στο Πολυτεχνείο σε περίπτωση εφαρμογής τους. Καλούμε 

επίσης τα μέλη μας να συμμετάσχουν σε Πανεκπαιδευτική πορεία που θα 

οργανωθεί αυτό το διάστημα. 
3. Την 9η και 10η Δεκεμβρίου απεργούμε και συμμετέχουμε στην Σύνοδο των 

πρυτάνεων στο Λαύριο. 
4. Συμμετέχουμε επίσης με τις θέσεις μας στην Ανοιχτή Σύγκλητο ΕΜΠ την 

Παρασκευή 3/12/2010. 
5. Ο Σύλλογος ΔΕΠ/ΕΜΠ συμμετέχει επίσης στην προγραμματισμένη 

Πανελλαδική Απεργία την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010 που έχουν 

προκηρύξει τα σωματεία εργαζομένων της χώρας. 
6. Καλούμε την ΠΟΣΔΕΠ έστω και την τελευταία στιγμή να υιοθετήσει τις θέσεις 

μας που είναι θέσεις πολλών Συλλόγων/ΔΕΠ και Συγκλήτων. Να μην 

προσέλθει σε διάλογο άν αυτό το Σχεδιο Διαβούλευσης δεν αποσυρθεί και να 

προκηρύξει Πανελλαδική διήμερη απεργία 9 – 10  Δεκεμβρίου ώστε να 

πληροφορηθεί η κοινωνία την κατηγορηματική αντίθεσή μας σε αυτό. 



 

 
2ο Θέμα 
Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε ο απολογισμός 

πεπραγμένων του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου, καθώς επίσης και ο 

οικονομικός απολογισμός του.  Μετά τη συζήτηση που ακολούθησε 

καταψηφίστηκε ο απολογισμός πεπραγμένων και υπερψηφίστηκε ομόφωνα ο 

οικονομικός απολογισμός. 

 
3ο Θέμα 
Στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η γενική συνέλευση μελών ΔΕΠ ΕΜΠ 

αποφάσισε τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου και των εκπροσώπων του Συλλόγου μελών ΔΕΠ ΕΜΠ για το 

Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ στις 16 Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Πέμπτη. Η 

ενημέρωση για τον χρόνο και τον τόπο των εκλογών θα γίνει άμεσα στο 

επόμενο διάστημα από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής. 

 
4ο Θέμα 
Η τέταρτη απόφαση αφορά στην περίπτωση κατάθεσης του κειμένου 

διαβούλευσης από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. με μορφή νόμου και έχει ως ακολούθως: 

Η σημερινή (1-12-2010) Γενική Συνέλευση μελών ΔΕΠ ΕΜΠ θα παραμείνει 

ανοικτή και θα καλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση εάν κατατεθεί Σχέδιο 

Νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Στο διάστημα 11 έως 15 Δεκεμβρίου θα 

γίνει πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σαν συνέχεια της σημερινής. 

Πιθανότατη ημερομηνία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 13 – 14 Δεκεμβρίου 

2010. 



 
ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤHΣ ΠΟΣΔΕΠ 
 
Πρόεδρος Εφορευτικής Επιτροπής: Κωστής Παρασκευα�δης. 
 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 
1. ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΕΜΠ 

Αλεξόπουλος Λεωνίδας Μηχ. Μηχ. Λέκτορας 6983665333 
Αραβώσης Κων/νος  Μηχ. Μηχ. Λέκτορας 6977326664 
 

2. ΑΠΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΕΠ ΕΜΠ 
Κωστής Παρασκευαϊδης  ΣΕΜΦΕ. Αν. Καθ.  6947938557 
     Mail cpavas@central.ntua.gr 
Ειρήνη Κλαμπατσέα    Αρχιτεκτονική Επικ. 6944540347 
     Mail r.klabatsea@enviplan.gr 
 
 

3. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΠ ΕΜΠ 
Κουτσιούρης Τρύφων 
Τομπούλης    Ηλ. ΜηΧ. 
Κούρκουλας Ανδρέας  Αρχιτέκτονες 
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