Απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ της 7/9/2011
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ΔΕΠ του ΕΜΠ, σε συνέχεια των θέσεών της που αποτυπώνονται
στην από 1/9/2011 Έκτακτη ΓΣ, αποφασίζει τα κάτωθι:
•

Απευθύνεται στις πρυτανικές αρχές του ΕΜΠ και τις καλεί, στην κατεύθυνση της απόφασης
της Συγκλήτου, να λειτουργήσουν άμεσα όλα τα πανεπιστημιακά όργανα ως έχουν,
θεωρώντας το νέο νόμο ως «εκ των πραγμάτων ανεφάρμοστο» και αντισυνταγματικό.
Καλεί, ειδικά, τον Πρύτανη του ΕΜΠ να μην προχωρήσει στην έκδοση της διαπιστωτικής
πράξης για τη σύσταση της πενταμελούς επιτροπής για την ανάδειξη των εσωτερικών
μελών του Συμβουλίου. Καλεί, τέλος, τους Προέδρους των Σχολών του Ιδρύματος να
προχωρήσουν άμεσα σε Γενικές Συνελεύσεις για ενημέρωση και συζήτηση και για την
έκδοση καταδικαστικών αποφάσεων.

•

Καλεί τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας να μην συμμετάσχουν στις
αντισυνταγματικές διαδικασίες του νέου νόμου και να μην γίνουν συνεργοί στην
κατεδάφιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Καλεί, ειδικά, τους πρώην Πρυτάνεις και
Αντιπρυτάνεις (των 2 τελευταίων περιόδων) να μην συμμετάσχουν στην οργανωτική
επιτροπή για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου.

•

Συμμετέχει στη συνάντηση των Συλλόγων Διδασκόντων στα Πανεπιστήμια που καλεί, για
τις 17/9/11 στην Αθήνα, ο Ενιαίος Σύλλογος Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

•

Δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα στηρίξει τον αγώνα των υπηρετούντων και υπό διορισμό
Λεκτόρων και Επικούρων ενάντια στο νέο νόμο, ο οποίος τους στερεί κάθε δικαίωμα
εκπροσώπησης στα διοικητικά όργανα, δημιουργεί συνθήκες «ομηρείας» από τις ανώτερες
βαθμίδες και καλλιεργεί ένα καθεστώς μόνιμης ανασφάλειας, αναγνωρίζοντας την
προσφορά τους και τον κομβικό τους ρόλο στο σύγχρονο Πανεπιστήμιο.

•

Καλεί τα ΔΣ των φοιτητικών συλλόγων και των εργαζομένων του ΕΜΠ για ανάπτυξη
δράσεων όλων των φορέων της Πολυτεχνειακής κοινότητας.

•

Καταδικάζει τις δηλώσεις της Υπουργού ΠΔΒΜΘ περί απώλειας εξεταστικών περιόδων και
εξαμήνων, οι οποίες έχουν ως στόχο να υπονομεύσουν τον αγώνα της Πανεπιστημιακής
κοινότητας, και δηλώνει κατηγορηματικά ότι τα μέλη ΔΕΠ του ΕΜΠ θα καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για την ομαλή ολοκλήρωση όλων των εκπαιδευτικών διαδικασιών.

•

Ορίζει Οργανωτική Επιτροπή αποτελούμενη από το Προεδρείο του ΔΣ για την
προετοιμασία ανοιχτής εκδήλωσης με θέμα το νέο νόμο πλαίσιο και καλεί όλους τους
φορείς να συμμετάσχουν ενεργά και να καταθέσουν τις απόψεις τους.

•

Προκηρύσσει 48ωρη απεργία στις 8 και 9/9/2011 και νέα Γενική Συνέλευση την Τετάρτη
14/9/2011, στις 13.00 για νέες αποφάσεις αγώνα και συμμετέχει στις γενικότερες
κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν.

