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Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, κατά τη συνεδρίασή του, στις 22/12/2020, συζήτησε το θέμα που
αφορά στην αστυνόμευση των Πανεπιστημίων, όπως αυτό έχει προκύψει από
σχετικές εξαγγελίες του ΥΠΑΙΘ και, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε τα ακόλουθα :
Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και δραματική λόγω της εξέλιξης
της πανδημίας και της αδυναμίας της κυβέρνησης να υποστηρίξει το σύστημα υγείας,
τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την οικονομία. Μέσα στις συνθήκες αυτές η
πανεπιστημιακή κοινότητα πληροφορήθηκε, αιφνιδιαστικά, την απόφαση της
κυβέρνησης για τη σύσταση ενός νέου σώματος ασφαλείας, της «Ομάδας Προστασίας
των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων», που θα αναφέρεται απευθείας στην Ελληνική
Αστυνομία.
Το ΔΣ ΕΣΔΕΠ ΠαΔΑ επισημαίνει:
1) Τα Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας δεν είναι χώροι ανομίας
και παραβατικότητας, όπως συστηματικά επιχειρείται να παρουσιασθούν. Η
στοχοποίηση των πανεπιστημίων ως χώρων εγκληματικής δραστηριότητας δεν
τεκμηριώνεται από κανένα στοιχείο. Στην Ελλάδα, η εγκληματικότητα στους χώρους
των πανεπιστημίων είναι αμελητέα και βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο σε σύγκριση
με τα πανεπιστήμια άλλων χωρών, που επικαλείται συνεχώς η κυβέρνηση.
2) Παρά τις τραγικές συνθήκες έλλειψής επαρκούς χρηματοδότησης, διδακτικού
ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού, ενίσχυσης των εκπαιδευτικών και
ερευνητικών υποδομών, στα Πανεπιστήμια εκτελείται εκπαιδευτικό και ερευνητικό
έργο υψηλού επιπέδου. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για άμεσες προσλήψεις 1000 και
πλέον αστυνομικών και την παροχή 30 εκ. ευρώ - ποσού ίσου με το 1/3 του κρατικού
προϋπολογισμού για την τριτοβάθμια εκπαίδευση - ώστε να αναβαθμιστεί η φύλαξη
των πανεπιστημίων, αποτελούν πρόκληση, ιδιαίτερα όταν τα πανεπιστήμια στερούνται
βασικών υποδομών και μέσων, υπολείπονται σε διοικητικό και εκπαιδευτικό
προσωπικό και δεν καλύπτονται οι ανάγκες φοιτητικής μέριμνας.
3) Αποτελεί ιστορική κατάκτηση τους κανόνες της ακαδημαϊκής ζωής και των
δραστηριοτήτων εντός των Πανεπιστημίων, της ελεύθερης και ανεμπόδιστης έρευνας,
κοινωνικής και πολιτικής δράσης να τους καθορίζει η ίδια η Ακαδημαϊκή κοινότητα
και όχι οι δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες καταστολής.
4) Για την αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος υπάρχει το νομικό πλαίσιο που
επιτρέπει την αντιμετώπισή του.
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5) Τόσο η Σύνοδος Πρυτάνεων όσο και η ΠΟΣΔΕΠ έχουν τονίσει ότι τα Πανεπιστήμια
χρειάζονται ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών φύλαξης και όχι σώματα
ασφαλείας που θα ελέγχονται από την αστυνομία. Δυστυχώς δεν εισακούστηκαν από
την Κυβέρνηση.
Θεωρούμε απαράδεκτο και δηλώνουμε ότι δεν θα συναινέσουμε στη δημιουργία
και λειτουργία οποιουδήποτε σώματος φύλαξης ή ασφάλειας που θα βρίσκεται εκτός
ελέγχου της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Στόχος των νέων μηχανισμών καταστολής είναι τα δημοκρατικά δικαιώματα και η
δυνατότητα της οργανωμένης και συλλογικής διαμαρτυρίας απέναντι στην υποβάθμιση
των μορφωτικών και εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και στην διεκδίκηση όσων
έχουμε ανάγκη για να δουλεύουμε και να ζούμε με αξιοπρέπεια.

Το ΔΣ ΕΣΔΕΠ ΠαΔΑ, κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:
•

Τα Πανεπιστήμια δεν έχουν την ανάγκη σωμάτων καταστολής.

•

Έχουν ανάγκη από νέες θέσεις μόνιμου διδακτικού ερευνητικού, διοικητικού
και τεχνικού προσωπικού, προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας, ενίσχυση
και εκσυγχρονισμό των υποδομών για φοιτητική μέριμνα, διδασκαλία και
έρευνα.

•

Καλούμε τις Πρυτανικές Αρχές, τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, τους
Συλλόγους Διδακτικού, Ερευνητικού και Διοικητικού προσωπικού, τους
φοιτητές και τις φοιτήτριες να πάρουν θέση και να μη συναινέσουν στο
σχέδιο της κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός ακόμα «σώματος ασφαλείας»
και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να το αποτρέψουν.
Για το Δ.Σ.
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