ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΤΗΣ
23/8/2013 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Σχετικά με το έγγραφο του ΓΓ του ΥΠΑΙΘ για την «κατάργηση οργανικών θέσεων που
πλεονάζουν και τοποθέτηση του προσωπικού που πλεονάζει σε καθεστώς διαθεσιμότητας»,
- Η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π. θεωρεί ότι η οριζόντια εφαρμογή του στην Ανώτατη Εκπαίδευση,
πέραν των θεμάτων νομιμότητας που εγείρει, θα οδηγήσει σε ουσιαστική υποβάθμιση του
εκπαιδευτικού, ερευνητικού & διοικητικού έργου του Δημόσιου Αυτοδιοικούμενου
Πανεπιστημίου.
-Το Ε.Μ.Π., διακρίνεται διεθνώς για την αριστεία του στην Εκπαίδευση και στην Έρευνα και για
τη συμβολή του στις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας. Η διατήρηση της θέσης του, απαιτεί
ενίσχυση των δομών και του ανθρώπινου δυναμικού που τις στηρίζουν. Η Σύγκλητος στις
26/08/2011 ενέκρινε τον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΜΠ, πριν τον Νόμο
4024/2011, περί εφεδρείας, τον οποίο και κατέθεσε έγκαιρα στα Υπουργεία Παιδείας και
Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Συνεπώς, όσον αφορά στο οργανόγραμμα και στον σχεδιασμό
περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, το Ε.Μ.Π. έχει ήδη καταθέσει τις θέσεις του, και τις
επανυποβάλλει.
- Βάσει των καλών πρακτικών των τεχνολογικών Πανεπιστημίων το Ε.Μ.Π επί συνόλου 22.000
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και 548 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 (Σχολές 9 και Τομείς 40) σε προσωπικό, για
120 εργαστήρια τεχνολογικής αιχμής, και προγράμματα προπτυχιακών (9) και μεταπτυχιακών
(19) σπουδών. Ανάγκες που δεν καλύπτονται ούτε από θέσεις ΕΤΕΠ & ΕΙΔΙΠ ούτε από θέσεις
ΔΕΠ (το προσωπικό βαίνει συνεχώς μειούμενο), ενώ απομειώνεται συνεχώς και το Διοικητικό
Προσωπικό (κατά 150 την τελευταία 3ετία).
- 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, 40% μικρότερος των αναγκών. Η όποια λοιπόν απομάκρυνση
Διοικητικών Υπαλλήλων, θα έχει ανεπίστρεπτα αρνητικές συνέπειες για το εκπαιδευτικό και
ερευνητικό έργο του ΕΜΠ, το οποίο θα ‘’οδηγηθεί πρακτικά σε αδυναμία λειτουργίας’’ .
Η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π. στο πλαίσιο αυτό :
- Καλεί τα αρμόδια Υπουργεία να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να σταματήσουν την
εφαρμογή του άδικου και καταστροφικού μέτρου της διαθεσιμότητας-κινητικότητας.

- Σε οποιαδήποτε περίπτωση εφαρμογής της διαθεσιμότητας των Διοικητικών Υπαλλήλων,
εξουσιοδοτεί τον Πρύτανη να καταθέσει αίτηση ακύρωσής της ενώπιον του Συμβουλίου
Επικρατείας και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για ενδεχόμενη εφαρμογή της στο Ε.Μ.Π.
- Προτείνει στη Σύνοδο των Πρυτάνεων στις 30-31/08/2013 την από κοινού αντιμετώπιση του
θέματος από όλα τα Πανεπιστήμια με βάση τις πιο πάνω γενικές αρχές.
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