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Η  Σύγκλητος του Ε.Μ.Π., σήµερα στις 18.9.2013, διαπιστώνει  ότι υπάρχει απόλυτη συµφωνία 

όλων των φορέων της Πολυτεχνειακής Κοινότητας ως προς τη σοβαρότητα του προβλήµατος και 

το αδιέξοδο το οποίο θα προκύψει µε οποιαδήποτε εφαρµογή πολιτικών διαθεσιµότητας των 

εργαζοµένων. Πολιτικών που εκτός του ότι παραβιάζουν κατάφορα τη συνταγµατική επιταγή της 

αυτοδιοίκησης των Πανεπιστηµίων, αναλαµβάνουν χωρίς καµία λογική τεκµηρίωση και την 

ευθύνη καταστροφής ενός συγκριτικού πλεονεκτήµατος της χώρας στον αγώνα επιβίωσης και 

ανάπτυξής της, αυτόν του Δηµόσιου Πανεπιστηµίου. 

Βάσει των καλών  πρακτικών των τεχνολογικών Πανεπιστηµίων το Ε.Μ.Π επί του πραγµατικού 

συνόλου προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και των µελών ΔΕΠ θα έπρεπε να 

διαθέτει 1.100 Διοικητικούς Υπαλλήλους, απαραίτητους να καλύψουν τις ανάγκες των 

διοικητικών υπηρεσιών τόσο κεντρικά όσο και στις ακαδηµαϊκές δοµές του (9 Σχολές και 40 

Τοµείς) σε προσωπικό για 120 εργαστήρια, και (9) προγράµµατα προπτυχιακών και (19) 

µεταπτυχιακών σπουδών. Ανάγκες που δεν καλύπτονται ούτε από θέσεις ΕΤΕΠ & ΕΕΔΙΠ 

(παραµένουν κενές πάνω από 400 θέσεις συνολικά) ούτε από θέσεις ΔΕΠ (το προσωπικό βαίνει 

συνεχώς µειούµενο), ενώ αποµειώνεται συνεχώς και το Διοικητικό Προσωπικό (κατά 150 την 

τελευταία 3ετία, βάσει συνταξιοδοτήσεων και εφεδρείας). Ακόµη και δεδοµένου ότι µε βάση 

τους Ν. 4009/2011 & 4076/2012 και την από 26/08/2012 απόφαση Συγκλήτου, οι Υπάλληλοι 

ΙΔΑΧ µε Διδακτορικό Δίπλωµα θα ενταχθούν σε θέσεις ΕΔΙΠ, ο αριθµός των υπαλλήλων 

µειώνεται σε 730, δηλαδή 40% µικρότερος του απαιτούµενου για την κάλυψη των αναγκών. 

Συνεπώς, η όποια αποµάκρυνση Διοικητικών Υπαλλήλων, θα έχει ανεπίστρεπτα αρνητικές 

συνέπειες στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του ΕΜΠ, το οποίο θα «οδηγηθεί πρακτικά σε 

αδυναµία λειτουργίας». 

Η πρακτική υπολογισµού αλγορίθµων και δεικτών µε επιλεκτική βαρύτητα, από το ΥΠΑΙΘ, 

αποτελεί µία άσκηση αυθαίρετων ποσοτικών µέσων όρων που καταλήγουν στο επιθυµητό από 

την πλευρά του πλεόνασµα των 1632 διοικητικών υπαλλήλων, προκειµένου να εφαρµόσει το 

µέτρο της διαθεσιµότητας και στα Πανεπιστήµια. 

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ στις 26/08/2011 ενέκρινε τον Οργανισµό Διοικητικών Υπηρεσιών του 

ΕΜΠ, πριν τον Νόµο 4024/2011, περί εφεδρείας, τον οποίο και κατέθεσε στα συναρµόδια 

Υπουργεία Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Συνεπώς, όσον αφορά στο οργανόγραµµα 

και στον σχεδιασµό περιγραµµάτων θέσεων εργασίας, το Ε.Μ.Π. έχει καταθέσει ήδη και 



εγκαίρως τις θέσεις του, και τις έχει επανυποβάλει βάσει εσωτερικής αξιολόγησης, για την 

ορθολογική κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του. 

 

Σήµερα η Σύγκλητος του ΕΜΠ διαπιστώνει ότι η πολιτική αυτή του Υπουργείου για τη 

διαθεσιµότητα έχει οδηγήσει το Ε.Μ.Π. στην πράξη σε αναστολή λειτουργίας.  

Επισηµαίνει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια µετάδοσης αρνητικών εντυπώσεων και σχηµατισµού 

απαξιωτικών µηνυµάτων σε βάρος του Ε.Μ.Π. µπορεί να βλάψει το διεθνές κύρος και την 

αναγνώριση του Ε.Μ.Π. ως ενός εκ των δέκα καλύτερων ανώτατων εκπαιδευτικών και 

ερευνητικών ιδρυµάτων της Ευρώπης. Θα βλάψει τη χώρα! 

 

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ, µε βάση τα παραπάνω και σε έµπρακτη στήριξη του αγώνα των 

Συλλόγων των φορέων του Πολυτεχνείου για την κατάργηση του µέτρου της διαθεσιµότητας και 

προκειµένου να είναι εφικτό να παραµείνει ανοικτό το Ελληνικό Δηµόσιο Πανεπιστήµιο, 

αποφασίζει να αναστείλει συµβολικά τη λειτουργία του Ιδρύµατος στις 19 και 20 Σεπτεµβρίου 

και καλεί την Πολυτεχνειακή Κοινότητα να προασπίσει το µέλλον του Πολυτεχνείου.  


