
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2021 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Πραγματοποιήθηκε στις 19 Γενάρη κοινή σύσκεψη των Συλλόγων Διοικητικού Προσωπικού, ΕΔΙΠ – 

ΕΕΠ του ΓΠΑ και εκπροσώπων των φοιτητών. 

Το θέμα της σύσκεψης ήταν η αντίδραση στο κυβερνητικό νομοσχέδιο που δόθηκε στη 

δημοσιότητα για την πανεπιστημιακή αστυνομία, το σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τα 

ανώτατα όρια φοίτησης σε αυτά. 

Τα μέλη των Δ.Σ. των συλλόγων των εργαζομένων και οι εκπρόσωποι των φοιτητών που πήραν τον 

λόγο, εξέφρασαν την πλήρη αντίθεσή τους με:  

- Την σύσταση Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (ΟΠΠΙ).  

- Την συγκρότηση «Πειθαρχικών Συμβουλίων Φοιτητών», με την ταυτόχρονη συγκρότηση 

«πειθαρχικού δικαίου» στο χώρο των Πανεπιστημίων.  

- Την εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας (κάμερες, συστήματα ανίχνευσης κτλ) 

- Τη λήψη μέτρων ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους των πανεπιστημίων. 

Εξέφρασαν επίσης την αντίθεσή τους στα μέτρα που επίσης προβλέπονται στο συγκεκριμένο 

νομοσχέδιο και που δυσχεραίνουν την εισαγωγή, επαναφέρουν τα χρονικά όρια φοίτησης, δίνουν 

χαρακτήρα ελίτ σε κάποια τμήματα και υποβαθμίζουν άλλα.  

Τονίστηκε ότι τα Πανεπιστήμια δεν έχουν ανάγκη από μηχανισμούς καταστολής, οι οποίοι στην 

ουσία στοχεύουν στην συλλογική, οργανωμένη δράση εργαζομένων και φοιτητών απέναντι στις 

αρνητικές  αναδιαρθρώσεις που ετοιμάζονται για τα πανεπιστήμια. Έχουν ανάγκη από μόνιμο 

προσωπικό, υποδομές, φοιτητική μέριμνα, χρηματοδότηση στο ύψος των αναγκών. Το υπαρκτό 

ζήτημα της φύλαξης, πρέπει να αντιμετωπιστεί με ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό των 

υπαρχουσών υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτονται επαρκώς από την υφιστάμενη νομοθεσία. 

Συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες παρέμβασης που μπορούν πραγματοποιηθούν, στις δεδομένες 

δύσκολες συνθήκες, για την υπεράσπιση του Δημόσιου Πανεπιστήμιου.  

Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκαν οι παρακάτω δράσεις, με αποφάσεις των Συλλόγων που 

συμμετείχαν στην συνάντηση: 

1) Συμμετοχή στο συλλαλητήριο φοιτητικών συλλόγων και εργαζομένων στις 21 Γενάρη 2021  

2) Παράσταση διαμαρτυρίας στις πύλες του πανεπιστημίου τη Δευτέρα 25 Γενάρη  

3) Ενημέρωση με κάθε πρόσφορο τρόπο της ακαδημαϊκής κοινότητας και όχι μόνο 

4) Εκ νέου συντονισμό τους την επόμενη εβδομάδα μπροστά στην κατάθεση του νομοσχεδίου στη 

Βουλή 

 

 


