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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΓΣ  

 

Ένα εξάμηνο μετά την ψήφισή του από τα κόμματα του μνημονίου, ο νόμος 4009/2011 

φαίνεται να μένει στα χαρτιά. Η συντριπτική πλειοψηφία της πανεπιστημιακής κοινότητας, 

μέσω αποφάσεων συλλογικών και θεσμικών οργάνων, προβάλει σθεναρή αντίσταση στην 

εφαρμογή του νόμου που κατακερματίζει τις σπουδές και τα επαγγελματικά δικαιώματα, 

καταργεί τα Τμήματα, συνδέει τη χρηματοδότηση με την «υπακοή» και την «υποταγή», 

ιδιωτικοποιεί μέρος της εκπαίδευσης, δημιουργεί συνθήκες εργασιακής ανασφάλειας, 

καταργεί το άσυλο και τη φοιτητική μέριμνα, εισηγείται ένα αυταρχικό μοντέλο διοίκησης 

που θα το ζήλευαν ακόμα και οι προ της μεταπολίτευσης εποχές. 

Στο πλαίσιο αυτό της καθολικής αντίστασης που διαμορφώνεται από την 

πανεπιστημιακή κοινότητα, μια μειοψηφία καθηγητών, που στην πλειοψηφία τους δεν είναι 

γεωπόνοι, τάσσεται υπέρ της εφαρμογής του νόμου που διαλύει την ανώτατη παιδεία και 

θέτει υποψηφιότητα για το Συμβούλιο του πανεπιστημίου, χωρίς καν να νιώθει την 

υποχρέωση να εξηγήσει δημόσια στους συναδέλφους της, των οποίων ζητάει την ψήφο, τις 

θέσεις της και τα οράματά της για το μέλλον του Ιδρύματος(!). Δεν νομίζουμε ότι αυτό 

γίνεται για την αυτο-προστασία τους από τη λαίλαπα που έρχεται, απλά θεωρούμε, ότι όπως 

συμβαίνει ιστορικά σε κάθε εποχή, το σύστημα βρίσκει εύκολα τους ταγούς στυλοβάτες του 

και υποστηρικτές του. 

Ειδικότερα για το Φορέα ΕΕΔΙΠ ο νέος νόμος αφενός μεν τον κατακερματίζει, στην 

προσφιλή εφαρμογή της λογικής «διαίρει και βασίλευε», αφετέρου, όπως συμβαίνει και με 

τους υπόλοιπους φορείς, αφαιρεί όλες τις σημερινές, ουσιαστικά συμβολικές, εκπροσωπήσεις 

από τα όργανα διοίκησης του ιδρύματος, αλλά και τη συμμετοχή από τις εκλογές ανάδειξής 

τους. Για το Συμβούλιο του Ιδρύματος συγκεκριμένα, προβλέπει την εκπροσώπηση του 

φορέα μέσω ενός εκπροσώπου, με δικαίωμα λόγου, όχι ψήφου και αυτό μόνο στα θέματα που 

αφορούν στο φορέα. Θεωρούμε ότι δε μας αρμόζει η πρωτότυπη αυτή αντίληψη περί 

δημοκρατίας, γι αυτό αρνούμαστε να συμμετέχουμε σε μια παρωδία συμμετοχής, 

αρνούμαστε να ορίσουμε εκπρόσωπο στο Συμβούλιο και καλούμε τόσο τα μέλη της 

Οργανωτικής Επιτροπής, όσο και τους υποψήφιους για το Συμβούλιο του Ιδρύματος να 
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αναλογιστούν την τεράστια ευθύνη που αναλαμβάνουν κόντρα στην αντίδραση της 

πανεπιστημιακής κοινότητας και να παραιτηθούν. 

Κύριοι καθηγητές σεβαστείτε τις αποφάσεις των συλλογικών σας οργάνων, μη γίνεστε 

το άρμα εφαρμογής του μνημονίου στην ανώτατη εκπαίδευση, μην ερεθίζετε τη συνείδηση 

σας! 

Δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο για τη ματαίωση των 

εκλογών, απέχουμε από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους και 

διοργανώνουμε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την αίθουσα εκλογών, στην οποία 

καλούμε και ελπίζουμε να συμμετέχει σύσσωμη η πανεπιστημιακή κοινότητα. Είμαστε 

αποφασισμένοι και θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για τη μη εφαρμογή και 

ανατροπή του νόμου του μνημονίου στην ανώτατη εκπαίδευση. 

 

 

Για τη ΓΣ, εκ μέρους του Δ.Σ. 

 
Ο Πρόεδρος       Η Γεν. Γραμματέας 
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