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Δελτίο Τύπου
Συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου
Στα πλαίσια των συναντήσεων που έχει ζητήσει το Προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ με τους αρχηγούς των
πολιτικών κομμάτων και με τους αρμόδιους Υπουργούς με θέμα την κατάσταση που
διαμορφώνεται τις τελευταίες μέρες σε ορισμένα Πανεπιστήμια με την έξαρση των φαινομένων
ανομίας, συναντήθηκαν χθες, Τετάρτη 7/11, με τον Υπουργό Παιδείας, καθ. κ. Κ. Γαβρόγλου, ο
πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ καθ. κ. Στάθης Ευσταθόπουλος, ο γραμματέας καθ. κ. Χαράλαμπος Φείδας
και το μέλος της ΔΕ αναπλ. καθ. κ. Δημήτρης Φασουλιώτης.
Οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΔΕΠ ανέλυσαν τη θέση της Ομοσπονδίας στον Υπουργό για τα φαινόμενα
παραβατικότητας που βρίσκονται σε έξαρση τον τελευταίο καιρό, και ιδιαίτερα για τα
προβλήματα με τη διακίνηση και εμπορεία ναρκωτικών στο ΑΠΘ, στο ΕΚΠΑ και στο ΟΠΑ, καθώς
και στην κατάληψη από την εξωπανεπιστημιακή οργάνωση «Ρουβίκωνας» χώρου στη
Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ. Ζήτησαν να συνεργαστούν η πολιτεία και τα αρμόδια όργανά της με
τις αρχές των Πανεπιστημίων, ώστε να εκπονήσουν και, κυρίως, να εφαρμόσουν ένα
αποτελεσματικό σχέδιο αντιμετώπισης της ανομίας και της εγκληματικότητας στους χώρους των
Πανεπιστημίων. Αναφέρθηκαν, επίσης, και στα αιτήματα για συναντήσεις με την Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη αλλά και τον Πρωθυπουργό.
Ο Υπουργός δήλωσε ότι για την κακουργηματική πράξη της διακίνησης ναρκωτικών στους χώρους
γύρω από τα Πανεπιστήμια ή και μέσα σε αυτά, θα πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος για την
επέμβαση της δημόσιας δύναμης και δεσμεύθηκε ότι θα μεσολαβήσει για την πραγματοποίηση
συνάντησης της ΠΟΣΔΕΠ με την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη στην οποία θα συμμετέχει και ο
ίδιος. Αναφέρθηκε, επίσης, στα πορίσματα της επιτροπής Παρασκευόπουλου για την
παραβατικότητα στα πανεπιστήμια για τα οποία ζητάει τη γνώμη της ακαδημαικής κοινότητας.
Αναμένει και την κατάθεση εξειδικευμένων προτάσεων από την ΠΟΣΔΕΠ για το θέμα ώστε να τις
μελετήσει και να τις συζητήσει με την Ομοσπονδία μας.
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