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ΑΠΟΦΑΣΗ 6ης/2009 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ 23.10.2009
ΘΕΜΑ 2ο: Διοργάνωση του εορτασμού της επετείου της 17ης Νοέμβρη 1973.
Οι εισηγητές κ.κ. Κ. Ι. Μουτζούρης, Πρύτανης ΕΜΠ, Ι. Ν. Πολύζος και Γ. Δ. Σπαθής Αντιπρυτάνεις
ΕΜΠ, παρουσίασαν τη γραπτή εισήγηση στα μέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο
πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δημιουργία ολοκληρωμένης
άποψης επί του θέματος.
Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της:
α. Τις από 07.11.1997, 06.11.1998, 04.11.1999, 03.11.2000, 09.11.2001, 08.11.2002, 14.11.2003, 22.10.2004,
21.10.2005, 20.10.2006 και 14.11.2007 αποφάσεις της Συγκλήτου και την από 25.10.2007 απόφαση του
Πρυτανικού Συμβουλίου του Ε.Μ.Π. στο θέμα των αρχών και της οργάνωσης του Εορτασμού της 17ης
Νοεμβρίου 1973, με συνημμένα παραρτήματα, τις εισηγήσεις στο ίδιο θέμα.
β. Τις κοινοποιηθείσες με τα υπ’ αριθμ. 3698/20.10.97 και 7018/29.10.97 έγγραφα αποφάσεις των Δ.Σ. των
Τμημάτων Αρχιτεκτόνων & Πολιτικών Μηχανικών.
γ. Τις από 22.10.1998, 02.11.1998, 27.10.1999, 30.10.2000, 31.10.2001, 29.10.2002, 11.11.2003, 15.10.2004,
24.10.2005, 31.10.2006 και 30.10.2007 προσκλήσεις προς όλους τους Πολιτικούς και Κοινωνικούς Φορείς,
τις από 29.10.1997, 05.11.1998, 30.10.1999, 02.11.2000, 06.11.2001, 05.11.2002, 05.11.2003, 19.10.2004,
31.10.2005 και 03.11.2006 αντίστοιχες συζητήσεις και τις από 30.10.99, 02.11.2000, 06.11.2001,
05.11.2002, 05.11.2003, 19.10.2004, 31.10.2005, 03.11.2006, 08.11.2007 και 13.11.2008 εγκριθείσες από
τους Πολιτικούς και Κοινωνικούς Φορείς και Φοιτητικές Παρατάξεις, με μεγάλη πλειοψηφία, εισηγήσεις
της Επιτροπής Εορτασμού.
δ. Τον κατάλογο των μελών ΔΕΠ του Οκτωβρίου 2009 κατά Σχολή και Τομέα.
ε. Το Νόμο 2739/99, ΦΕΚ 181/09.9.1999, με το άρθρο μόνο του οποίου η εξέγερση του Πολυτεχνείου
αναγνωρίζεται ως ύψιστη πράξη αντίστασης της Ελληνικής Νεολαίας και του Λαού κατά της Δικτατορίας
και υπέρ της Δημοκρατίας και η 17η Νοεμβρίου καθιερώνεται ως ημέρα μνήμης σε όλους τους αγωνιστές
και μάρτυρες του αντιδικτατορικού αγώνα και ως ημέρα ιδιαίτερης τιμής για την Ελληνική Νεολαία.
στ. τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν,

Αποφασίζει τα εξής:
Εγκρίνει τις παρακάτω θέσεις του Ε.Μ.Π. όσον αφορά την οργάνωση του φετινού εορτασμού της
επετείου της 17 Νοέμβρη (κεφ. 1) και τις σχετικές με το θέμα αποφάσεις (κεφ. 2), επικαιροποιώντας
και επικυρώνοντας και για τη φετινή περίοδο τα όσα έχουν ήδη αποφασιστεί ομόφωνα και
κωδικοποιηθεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος (βλ. σχ. α) μετά από εισηγήσεις της διευρυμένης
Επιτροπής Εορτασμού και εγκρίσεις των Πολιτικών και Κοινωνικών Φορέων που συμμετέχουν στον
Εορτασμό (βλ. σχ. γ και παρακάτω κεφ. 1).
1. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
α. Συγκρότηση της Επιτροπής Εορτασμού
Σύμφωνα με τις παλαιότερες θέσεις της Συγκλήτου επί του θέματος, έχει αποφασιστεί από τους Πολιτικούς
και Κοινωνικούς Φορείς και Φοιτητικές Παρατάξεις στις 03/11/1997 και επιβεβαιώθηκε στις 05/11/1998,
30/10/1999 και 02/11/2000 η διεύρυνση της Επιτροπής Εορτασμού, η οποία περιλαμβάνει:
 Το Ε. Μ. Πολυτεχνείο,
 Το Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974, (ΣΦΕΑ),
 Φοιτητικές παρατάξεις της ΕΦΕΕ,
 Την Προοδευτική Ένωση Μητέρων Ελλάδας (ΠΕΜΕ),
 Την Α.Σ.Κ.Τ.,
 Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ), το οποίο εκπροσωπεί την ΓΣΕΕ στην Αθήνα,





Την Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος και το Συνδικάτο Οικοδόμων
Αθήνας, τα οποία επίσης εκπροσωπούν την ΓΣΕΕ στην Αθήνα,
Την ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ που εκπροσωπούν την ΑΔΕΔΥ στο χώρο της Παιδείας,
Την Ομοσπονδία Γονέων Αθήνας.

β. Η συγκρότηση της Επιτροπής Εορτασμού ΕΜΠ
Το Ε.Μ.Π. ορίζει την ομάδα εκπροσώπησης του Ιδρύματος στην Επιτροπή Εορτασμού, με Πρόεδρο τον
Πρύτανη του Ιδρύματος και Αναπληρωτή Πρόεδρο τον εκάστοτε Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Προσωπικού (κ.κ. Κ. Μουτζούρη και Γ. Σπαθή αντιστοίχως για τη σημερινή Πρυτανεία) και μέλη τον
εκάστοτε Πρόεδρο της Σχολής Αρχιτεκτόνων (κ. Σπ-Σ. Ραυτόπουλο), τον εκάστοτε Πρόεδρο της Σχολής
Πολιτικών Μηχανικών (κ. Ι. Γκόλια) και εκπροσώπους των εργαζομένων στο Ίδρυμα και των φοιτητών του
από τις Φοιτητικές Παρατάξεις.
γ. Λειτουργία, αρμοδιότητες και ευθύνες της Επιτροπής Εορτασμού
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εορτασμού ορίζεται με συναίνεση των παρόντων κατά την 1η συνάντηση όλων
των Πολιτικών και Κοινωνικών Φορέων. Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Επιτροπή σε τακτικές συνεδριάσεις με
έγγραφη πρόσκληση η οποία παραδίδεται ή ανακοινώνεται στα μέλη τρεις εργάσιμες μέρες πριν από την
συνεδρίαση ή και έκτακτες συνεδριάσεις, χωρίς χρονικούς ή άλλους περιορισμούς, αν οι περιστάσεις το
επιβάλλουν. Το Ε.Μ.Π. ως μέλος της Επιτροπής, διαθέτει τον χώρο για τις συνεδριάσεις και μια στοιχειώδη
γραμματειακή κάλυψη, με ευθύνη του εκάστοτε Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού,
ο οποίος ορίζεται και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εορτασμού.
Στις αρμοδιότητες και ευθύνες της Επιτροπής περιλαμβάνονται:
 Η οργάνωση όλων των εκδηλώσεων που αναδεικνύουν το νόημα και τα μηνύματα του αντιδικτατορικού
αγώνα και προάγουν τη δημοκρατική συνείδηση, τόσο κατά το διάστημα του εορτασμού, όσο και καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου.
 Η εξασφάλιση της μαζικής συμμετοχής των φορέων που εκπροσωπούν τα μέλη της επιτροπής στις
διάφορες εκδηλώσεις.
 Η προβολή στο ευρύτερο ελληνικό και διεθνές κοινό των εκδηλώσεων και κυρίως του νοήματος και των
μηνυμάτων που αυτές περιέχουν.
 Η παρέμβαση προς το Κοινοβούλιο και τις διατεταγμένες εξουσίες, σε όσα θέματα κρίνεται ότι θίγουν ή
υποβαθμίζουν τους δημοκρατικούς μας θεσμούς.
 Η διευκόλυνση για εξεύρεση των μέσων για τις διάφορες εκδηλώσεις.
 Οι παρεμβάσεις και ενημέρωση των ΜΜΕ.
 Η προετοιμασία, οργάνωση, διεξαγωγή και περιφρούρηση της μεγάλης πορείας του απογεύματος της 17
Νοέμβρη, με την οποία και ολοκληρώνεται ο εορτασμός.
Η Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της.
Η Επιτροπή δεν έχει την αρμοδιότητα και δεν μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη, σε θέματα που
αφορούν:
 Τη διαχείριση πόρων, για την οποία υπόλογοι είναι μέλη της, αν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη τους ή αν
αυτή αντίκειται σε κείμενες διατάξεις.
 Τη διάθεση χώρων, των οποίων την αστική ευθύνη προστασίας και φύλαξης φέρουν μέλη της, χωρίς τη
σύμφωνη γνώμη τους.
 Την πρόληψη ή αντιμετώπιση πράξεων δολιοφθοράς, καταστροφών ή βίας, από οποιονδήποτε και αν
προέρχονται, όπου η Επιτροπή οφείλει απλώς να συνδράμει στο μέτρο των δυνατοτήτων της,
διευκρινίζοντας ρητά ότι την ευθύνη φέρει η εκάστοτε Κυβέρνηση.
δ. Ενέργειες και αποφάσεις της Επιτροπής για τον συγκεκριμένο εορτασμό της 17/11/2009
Στο πλαίσιο των τριών πρώτων αρμοδιοτήτων και ευθυνών της Επιτροπής, όπως περιγράφονται στην
προηγούμενη παράγραφο 1γ, η Επιτροπή θα φροντίσει για την αποτελεσματική μαζική παρουσία όλων των
δυνάμεων που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του εορτασμού και τον, λεπτό προς λεπτό, έλεγχο της όλης
κατάστασης κατά το εξαήμερο του εορτασμού. Αναλυτικότερα θα μεριμνήσει γα τα ακόλουθα:
δ1. Ανακοινώσεις και το πρόγραμμα του εορτασμού
Οι σχετικές δημόσιες ανακοινώσεις και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων του εορτασμού της
17/11/2009 πρέπει να συνταχθούν, εγκριθούν και δημοσιοποιηθούν έγκαιρα.
δ2. Μαζική συμμετοχή στον εορτασμό και τη μεγάλη πορεία
Η μαζική παρουσία στον εορτασμό, με κορυφαίο και καταληκτικό γεγονός τη μεγάλη πορεία, είναι κύριο
συστατικό της επιτυχίας των εκδηλώσεων, όπως προαναφέρθηκε. Για το λόγο αυτό, κάθε ένας μαζικός

φορέας - μέλος της Επιτροπής ενημερώθηκε ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ορίσει τα μέλη του, που θα
συμμετέχουν στον εορτασμό και να ενημερώσει την Επιτροπή, μέχρι την Παρασκευή 6.11.2009.
Ειδικότερα:
 Όλα τα πρόσωπα που ορίζονται από κάθε ένα φορέα - μέλος της Επιτροπής χωρίζονται σε τρεις ομάδες
και αναλαμβάνουν κατά βάρδιες την υποχρέωση να παρίστανται, τουλάχιστον κατά τις ώρες της
υπηρεσίας τους, στο Συγκρότημα Πατησίων και ειδικότερα κατά τις ημέρες, Κυριακή 15 και Δευτέρα
16 Νοεμβρίου (κάθε βάρδια: 1/3 του συνόλου, ώρες βάρδιας: 9.00-14.00, 14.00-18.00 και 18.00-22.00).
 Κατά την τελευταία μέρα του εορτασμού, δηλαδή τη Τρίτη 17.11.2009, όλα τα ορισθέντα πρόσωπα
παρίστανται υποχρεωτικά σε ολομέλεια, από τις 09.00 μέχρις ότου το απόγευμα ή το βράδυ αποφασίσει
η Επιτροπή ότι ήρθε η ώρα της αποχώρησης.
 Η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης όλων θα καταγραφεί σε ονομαστικό κατάλογο, όπως και τα
ονόματα των απόντων και η αιτιολογία της απουσίας.
 Όλοι οι παριστάμενοι στον εορτασμό φορούν ειδικό περιβραχιόνιο με τα χαρακτηριστικά της Επιτροπής
και μικρή καρτέλα συνεδρίων με το όνομά τους και ένδειξη του φορέα στον οποίο ανήκουν.
δ3. Η προβολή των εκδηλώσεων και του νοήματος της επετείου
Είναι ένα από τα δυσχερέστερα καθήκοντα της Επιτροπής, δεδομένου ότι ορισμένα Μ.Μ.Ε., προβάλλουν
μόνο τη σκοτεινή πλευρά των εκδηλώσεων. Η Επιτροπή ως σύνολο, αλλά και με προσωπικές πρωτοβουλίες
ορισμένων μελών της αναλαμβάνει έγκαιρα να παρεμβαίνει:
 στην ΕΣΗΕΑ
 στις Διευθύνσεις όλων των σημαντικών Μ.Μ.Ε
με τα εξής δύο αδιαπραγμάτευτα αιτήματα:
 Την προβολή της έννοιας της αντίστασης σε κάθε μορφή κατάλυσης των δικαιωμάτων κάθε
δημοκρατικού πολίτη και σε κάθε ενέργεια υποβάθμισης των κοινωνικών κατακτήσεων.
Την μη προβολή γεγονότων που ενδεχομένως αμαυρώνουν το νόημα της επετείου και εκτρέπουν την κοινή
γνώμη προς την εύκολη, αλλά δημοκρατικά απαράδεκτη επιλογή της κατάργησης του εορτασμού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
α. Διάθεση συγκεκριμένων χώρων του ΕΜΠ υπό προϋποθέσεις και λήψη συγκεκριμένων μέτρων
Η Σύγκλητος αποφασίζει τη διάθεση ορισμένων χώρων, υπό τις προϋποθέσεις που θέτουν τα Δ.Σ. και οι
Γ.Σ. των Σχολών Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών στο (β) σχετικό. Ειδικότερα όμως στο φετινό
εορτασμό, τα έργα ανακαίνισης του ιστορικού κτηρίου Αβέρωφ το έχουν μετατρέψει σε εργοτάξιο στο
σύνολό του, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πρόσβαση στους χώρους του κτηρίου αυτού και κατά
συνέπεια η χρησιμοποίησή τους. Για το λόγο αυτό:
α1. Ορίζεται ως χώρος εορτασμού όλος ο ακάλυπτος χώρος του Συγκροτήματος Πατησίων, τα αμφιθέατρα
18 και 20 του κτηρίου Γκίνη, το Σχεδιαστήριο του Ισογείου (αρ. 13) καθώς και οι απαιτούμενοι χώροι
των κτηρίων Τοσίτσα και Γκίνη για τη στέγαση των εκδηλώσεων του τριημέρου. Στο κτήριο Τοσίτσα
διατίθενται κατάλληλα εξοπλισμένοι χώροι για την Επιτροπή Εορτασμού, τη Σύγκλητο και τις
Πρυτανικές Αρχές. Όλοι οι άλλοι χώροι παραμένουν κλειστοί και η εποπτεία τους ανατίθεται σε
συγκεκριμένα άτομα. Οι παραπάνω αίθουσες εκχωρούνται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και
άδεια της Επιτροπής Εορτασμού για εκδηλώσεις, ομιλίες, κλπ. υπό την πλήρη ευθύνη του αιτούντος σε
σχετικό έντυπο. Στους εντός του Συγκροτήματος Πατησίων χώρους, η απρόσκοπτη κίνηση των
επισκεπτών αλλά και λόγοι ασφαλείας, επιβάλλουν την ρητή απαγόρευση εισόδου οποιουδήποτε
μηχανοκίνητου οχήματος, (αυτοκίνητα, δίκυκλα).
α2. Από το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου και καθ’ όλο το επόμενο πενθήμερο, εγκαθίσταται πλήρης
Γραμματεία εντός του κτηρίου Τοσίτσα για την εξυπηρέτηση της Επιτροπής Εορτασμού, της
Συγκλήτου και της Πρυτανείας. Διαθέτει τηλέφωνα, fax και όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό.
α3. Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου όλα τα κτήρια του Συγκροτήματος Πατησίων κλείνουν και κλειδώνονται
από τις 19.00 ή νωρίτερα αν κριθεί ότι συντρέχουν λόγοι, μέχρι το πρωί της Κυριακής 15.11.2009.
α4. Τα κτήρια και οι χώροι που δεν διατίθενται προς χρήση κλείνουν και ασφαλίζονται. Η είσοδος στα
σημεία αυτά απαγορεύεται σε οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, καθ’ όλο το τριήμερο του
εορτασμού.
Α5. Προκειμένου να αντιμετωπισθεί με αυξημένη δύναμη προσωπικού η κατά το δυνατό καλύτερη
προστασία των χώρων του Συγκροτήματος Πατησίων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και

δυνατοτήτων της Διοίκησης και των Υπηρεσιών του Ε.Μ.Π., καλείται όλο το προσωπικό των
Τμημάτων Επιστασίας και Προστασίας των Εγκαταστάσεων (της Δ/νσης Διοικητικού) του Ε. Μ.
Πολυτεχνείου (Ζωγράφου, Πατησίων και Λαυρίου) να βρίσκεται στους χώρους ευθύνης και στις ώρες
υπηρεσίας, όπως αναφέρεται ονομαστικά και αναλυτικά στους πίνακες που καταρτίζει έγκαιρα και με
ευθύνη των αρμοδίων Προϊσταμένων της, η Διεύθυνση Διοικητικού. Επισημαίνεται η ανάγκη για
αυστηρή τήρηση, προσωπικά, από κάθε φύλακα και επιστάτη του ωραρίου φύλαξης και του
καθηκοντολογίου, στο συγκεκριμένο τόπο παρουσίας του έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα.
Α6. Μία ή το πολύ δύο εξωτερικές θύρες και οι προαναφερθέντες εσωτερικοί χώροι εορτασμού και μόνον
αυτοί ανοίγουν κατά τον εορτασμό, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
 Το διήμερο από Κυριακή 15/11 μέχρι και Δευτέρα 16/11 το Συγκρότημα Πατησίων ανοίγει στις
09.30 και κλείνει στις 21.00 ή και νωρίτερα, αν κριθεί σκόπιμο, για την ασφάλεια του
Συγκροτήματος από την Επιτροπή Εορτασμού. Στη συνέχεια, από τις 21.00 έως τις 09.30 της
επόμενης μέρας κλείνουν και ασφαλίζονται όλες οι εξωτερικές πόρτες εισόδου στο Συγκρότημα, τα
μόνα κτήρια που είναι ανοικτά, δηλαδή Γκίνη και Τοσίτσα κλειδώνονται και ασφαλίζονται πλήρως,
απαγορεύεται δε η είσοδος στο συγκρότημα ή τα κτήρια σε οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε
λόγο.
 Οι εξωτερικοί και εσωτερικοί χώροι εορτασμού καθαρίζονται προσεκτικά από όλα τα επικίνδυνα
αντικείμενα δύο φορές: (α) μία μετά το κλείσιμο των χώρων, από τις 21.00 έως τις 23.00 και (β) μία
πριν από το άνοιγμα της επόμενης μέρας, από τις 07.30 έως τις 09.30.
 Κατά την 17η Νοεμβρίου ο εορτασμός κορυφώνεται με το κυρίαρχο και καταληκτικό γεγονός της
μεγάλης πορείας. Οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση πριν, κατά ή μετά την πορεία όχι μόνο είναι
αντίθετη προς την παράδοση, αλλά υπονομεύει καίρια το νόημα και την κυρίαρχη εκδήλωση του
εορτασμού. Για το λόγο αυτό το Συγκρότημα Πατησίων ανοίγει στις 09.30 και κλείνει στις 13.00,
αφού προηγουμένως εκκενωθεί από όλους τους επισκέπτες, οι οποίοι πρέπει να συγκεντρωθούν
έγκαιρα στο εκάστοτε προκαθορισμένο σημείο της Αθήνας για το ξεκίνημα της πορείας. Το κτήριο
Γκίνη παραμένει κλειστό και το κτήριο Τοσίτσα κλείνει το νωρίτερο δυνατό. Στη συνέχεια
κλείνουν και οι εξωτερικές πόρτες και οι χώροι του εορτασμού καθαρίζονται από όλα τα επικίνδυνα
αντικείμενα, που τυχόν θα εντοπισθούν
Α7. Σε όλα τα γραφεία ή εργαστήρια που είναι ευάλωτα σε εμπρηστική επίθεση λαμβάνονται, στο μέτρο
του δυνατού, ειδικά μέτρα προστασίας και πυρόσβεσης με επισπεύδοντες τους χρήστες των γραφείων
και διευθυντές των εργαστηρίων, οι οποίοι ενημερώνονται έγκαιρα από τους Προέδρους των Σχολών
στα οποία ανήκουν οι χώροι αυτοί και βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή. Ομάδες μελών της
Πολυτεχνειακής Κοινότητας και των άλλων φορέων που μετέχουν στον εορτασμό επικουρούν το έργο
της εποπτείας, τόσο των εντός του συγκροτήματος Πατησίων χώρων, όσο και των εξωτερικών χώρων,
στο μέτρο των δυνατοτήτων τους.
Α8. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εορτασμού, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή
Εορτασμού Ε.Μ.Π. και το προσωπικό Προστασίας των Εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, συντονίζουν
την όλη προσπάθεια εποπτείας χώρων και εκδηλώσεων.
Α9. Από πλευράς Ε.Μ.Π., τη διοικητική ευθύνη της τήρησης των παραπάνω φέρουν, κατά ιεραρχική σειρά,
το στέλεχος της Π.Μ. Συγκροτήματος Πατησίων κ. Γ. Φ. Σαργέντης και οι ειδικοί συντονιστές,
υπάλληλοι του Ιδρύματος κ. Π. Ανδροβιτσανέας και κα Α. Τσιρογιάννη (βλ. και παρ. α11), οι
Προϊστάμενοι των δύο αρμόδιων Τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικού, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Διοικητικού και οι Πρόεδροι των Σχολών Αρχιτεκτόνων (για όλο το Συγκρότημα) και Πολιτικών
Μηχανικών (για το κτήριο Γκίνη).
α10. Την τεχνική ευθύνη των λειτουργιών, για όλες τις προαναφερθείσες ενέργειες φέρουν, κατά σειρά, τα
στελέχη (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) της Πολυδύναμης Μονάδας του Συγκροτήματος Πατησίων και ο
Προϊστάμενος της Δ/νσης Συντήρησης των Εγκαταστάσεων. Ο Προϊστάμενος της Γεν. Δ/νσης Τ.Υ.
έχει την ευθύνη της έγκαιρης ολοκλήρωσης και καλής λειτουργίας των τεχνικών έργων και του
συντονισμού μεταξύ των δύο Δ/νσεων.
α11. Ο συντονισμός και η εποπτεία του προσωπικού φύλαξης ανατίθεται στον κ. Π. Ανδροβιτσανέα και του
προσωπικού επιστασίας ανατίθεται στην κα Α. Τσιρογιάννη, επί 24ώρου βάσεως, συνεπικουρούμενων
και από τα άλλα μέλη του αρμόδιου Προσωπικού.

β. Ενημέρωση των αρμοδίων αρχών για τις ευθύνες όλων και τις δυσχέρειες λήψης αποφάσεων
από το Ε.Μ.Π.
Κατά την καθιερωμένη πρακτική, η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π. εγκρίνει την κοινοποίηση της παρούσας
απόφασης προς το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εσωτερικών και την Εισαγγελία Πρωτοδικών
Αθηνών και επιπλέον επισημαίνει τα εξής:

β1. Όπως είναι προφανές, η ομαλή εξέλιξη του εορτασμού εξαρτάται αποκλειστικά από εξωτερικούς, ως
προς το Ίδρυμα, παράγοντες. Τα μέλη ή τα όργανα του Ε.Μ.Π. (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, διοικητικοί,
Σύγκλητος, Πρυτανεία, κ.λ.π.) δεν έχουν τη νομική ή την ουσιαστική αρμοδιότητα ή δυνατότητα και
για το λόγο αυτό, αρνούνται κατηγορηματικά να αναλάβουν την οποιαδήποτε ευθύνη, όσον αφορά:
 την πρόληψη πράξεων δολιοφθοράς, καταστροφών, ή βίας, όπως π.χ. τον έλεγχο των εισερχόμενων
στους χώρους του εορτασμού,
 την αντιμετώπιση πράξεων δολιοφθοράς, καταστροφών ή βίας, από οποιονδήποτε και οπουδήποτε
και αν εκδηλωθούν.
β2. Καλείται η Κυβέρνηση, με την έγκαιρη κατάρτιση και την αποτελεσματική εφαρμογή ενός
ορθολογικού, αξιόπιστου και το κυριότερο κατάλληλου για την εθνική σημασία της γιορτής σχεδίου
πρόληψης, χωρίς τραυματισμούς της ιστορικής μνήμης και του νοήματος της επετείου, να αποτρέψει
κάθε πράξη καταστροφής, δολιοφθοράς ή βίας. Οι απλοί δημοκρατικοί πολίτες, έχουν το αναφαίρετο
δικαίωμα να συμμετάσχουν (με ασφάλεια, αλλά και χωρίς την αίσθηση ότι αστυνομοκρατούνται) στη
δική τους γιορτή, της δημοκρατίας.

γ. Καθολική και προγραμματισμένη συμμετοχή των μελών της Πολυτεχνειακής Κοινότητας στον
εορτασμό
Σύμφωνα με τις πάγιες σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Εορτασμού, για μαζική συμμετοχή στον
εορτασμό, κάθε φορέας - μέλος της Επιτροπής δεσμεύεται σε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένης και
προγραμματισμένης συμμετοχής των μελών του. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Εορτασμού του Ε.Μ.Π.
εισηγείται και η Σύγκλητος, η οποία βρίσκεται καθ’ όλο το διάστημα του εορτασμού σε απαρτία με
κινητοποίηση όλων των μελών της, αποφασίζει τα εξής:
γ1. Σύνθεση του σώματος συμμετοχής στον εορτασμό
Σε κάθε εορτασμό (άρα και στον υπόψη στις 17.11.2009) το Ε.Μ.Π. συμμετέχει με το 1/3 του εκλεκτορικού
σώματος για τις πρυτανικές εκλογές και με την ίδια σύνθεση. Κατά συνέπεια:
 Από τον κατάλογο των μελών ΔΕΠ, μηνός Οκτωβρίου 2009, κατά Σχολή και Τομέα, καλούνται οι
Δ/ντές των Τομέων να ορίσουν μέχρι και την Παρασκευή 6.11.2009 και να κοινοποιήσουν την ίδια
μέρα με fax στη γραμματεία της Συγκλήτου τα ονόματα αριθμού μελών ίσου προς το 1/3 της
δύναμής τους, από εθελοντική προσφορά, η οποία συμπληρώνεται με κλήρωση σε περίπτωση μη
κάλυψης του αναγκαίου αριθμού από εθελοντές.
 Οι άλλοι φορείς (εργαζόμενοι, φοιτητές) ορίζουν μέσω των συλλογικών τους οργάνων,
ονομαστικά, μέχρι και την Παρασκευή 6.11.2009 και κοινοποιούν με fax στη γραμματεία της
Συγκλήτου τα μέλη που αντιστοιχούν στο 1/3 της εκλογικής τους δύναμης, σύμφωνα με τα
προαναφερθέντα για τα μέλη ΔΕΠ.
γ2. Οργάνωση και υποχρεώσεις του σώματος συμμετοχής στον εορτασμό
 Όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας που συμμετέχουν, θεωρούνται ότι επιτελούν μείζονος
σημασίας υπηρεσία προς το Ίδρυμα και η παρουσία τους, όπως θα συγκεκριμενοποιηθεί από τους
Δ/ντές των Τομέων και θα οργανωθεί κατά την προσέλευσή τους στο Συγκρότημα Πατησίων από
την Επιτροπή Εορτασμού Ε.Μ.Π., είναι απαραίτητη για την προβολή της επετείου και την
προστασία του Ιδρύματος.
 Κατά τις δύο πρώτες μέρες (Κυριακή 15 και Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2009), τα συμμετέχοντα μέλη
χωρίζονται σε τρεις βάρδιες και αναλαμβάνουν το καθήκον να παρίστανται, τουλάχιστον κατά τις
ώρες της βάρδιάς τους. Σε κάθε βάρδια παρίσταται το 1/3 του συνόλου των μελών. Ώρες βάρδιας:
09.00-14.00, 14.00-18.00 και 18.00-22.00.
 Κατά την τελευταία μέρα του εορτασμού, δηλαδή την Τρίτη 17.11, όλα τα συμμετέχοντα μέλη
έχουν το καθήκον να παρίστανται σε ολομέλεια από τις 09.00, μέχρις ότου το απόγευμα ή το βράδυ
αποφασίσει η Επιτροπή ότι ήρθε η ώρα της αποχώρησης.
 Κατά την προσέλευση, όλα τα μέλη περνούν από τη Γραμματεία της Επιτροπής, όπου και παίρνουν
το περιβραχιόνιο και τις οδηγίες, για την καλύτερη οργάνωση της εποπτείας των χώρων. Κατά την
αποχώρηση ενημερώνουν τη Γραμματεία.
 Γενικότερα, όλοι οι παριστάμενοι στον εορτασμό φορούν ειδικό περιβραχιόνιο με τα
χαρακτηριστικά της Επιτροπής και μικρή καρτέλα συνεδρίων με το όνομά τους και το όνομα του
φορέα στον οποίο ανήκουν.
 Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις των παρισταμένων μελών της Πολυτεχνειακής Κοινότητας θα
καθορίζονται από την Επιτροπή Εορτασμού Ε.Μ.Π., πριν από τις βάρδιες ή και κατά τη διάρκεια
της παραμονής στο χώρο του Συγκροτήματος.

δ. Έγκαιρη απόφαση της Συγκλήτου για την κατάλυση και άρση του Πανεπιστημιακού Ασύλου.
Η Επιτροπή Εορτασμού του Ε.Μ.Π. εισηγήθηκε και η Σύγκλητος αποφάσισε κατά τη συνεδρία της 7ης
Νοεμβρίου 1997, συμπλήρωσε την απόφασή της κατά τις συνεδρίες στις 6 Νοεμβρίου 1998, 4 Νοεμβρίου

1999, 5 Νοεμβρίου 2000, 9 Νοεμβρίου 2001, 8 Νοεμβρίου 2002, 14 Νοεμβρίου 2003, 22 Οκτωβρίου 2004,
21 Οκτωβρίου 2005, 20 Οκτωβρίου 2006, 14 Νοεμβρίου 2007 και 29.10.2008 ανανεώνει την απόφασή της
ως εξής:
δ1. Τα Διοικητικά όργανα του Ε.Μ.Π. έχουν εξαντλήσει όλες τις οργανωτικές και λειτουργικές
προϋποθέσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση πράξεων βίας ή καταστροφών, στα περιορισμένα
πλαίσια των δυνατοτήτων τους. Είναι όμως δεδομένο ότι οι τραυματικές εμπειρίες από προηγούμενες
πράξεις βίας και καταστροφές δείχνουν ότι η διαφύλαξη της έννοιας και των χώρων του Ασύλου
παραβιάζεται από εξωτερικούς και άσχετους με την Πολυτεχνειακή Κοινότητα παράγοντες, οι οποίοι
εκδηλώνουν τις προθέσεις και πράξεις βίας με ραγδαίους ρυθμούς ή/και ακαριαία. Για το λόγο αυτό η
Σύγκλητος για να εξαντλήσει όλες τις δικές της δυνατότητες προάσπισης του Ασύλου και των χώρων
και εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, με τη σύμφωνη γνώμη και της Επιτροπής Εορτασμού, αποφασίζει
και τα παρακάτω:
δ2. Η Σύγκλητος βρίσκεται σε συνεχή συνεδρίαση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της από
την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 09.30 μέχρι και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2009 και ώρα
08.00, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η απαρτία και να είναι δυνατή η λήψη απόφασης
σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Μ.Π.. Τα μέλη της Συγκλήτου τακτικά και
αναπληρωματικά προς τα οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση έχουν προσωπική ακαδημαϊκή και
πολιτική καθώς και ευθύνη έναντι του νόμου ευθύνη έναντι του Ιδρύματος, για την παρουσία τους
στους χώρους συνεδρίασης του Συγκροτήματος Πατησίων.
δ3. Την ευθύνη για την τήρηση του ασύλου έχουν τα θεσμοθετημένα όργανα του Ιδρύματος, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.
δ4. Οι αποφάσεις των παραπάνω παραγράφων δ2, δ3 ισχύουν μόνο για την περίοδο από Κυριακή 15
Νοεμβρίου 2009 έως και Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2009.

