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ΘΕΜΑ: Σχετικά με τον αποκλεισμό του ΓΠΑ την 25-1-2021 

 

Το ΔΣ του συλλόγου ΕΔΙΠ-ΕΕΠ του ΓΠΑ ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον αποκλεισμό του 

ΓΠΑ στις 25-1-2021, που έγινε από ομάδες φοιτητών. 

Το ΔΣ του συλλόγου μας ΟΥΔΕΠΟΤΕ έλαβε τέτοια απόφαση και ΟΥΔΕΠΟΤΕ συνυπέγραψε τέτοια 

απόφαση με άλλους συλλόγους. 

Ο πρόεδρος και ο γραμματέας του συλλόγου μας συμμετείχαν στις 19-1 σε συνάντηση με τον 

σύλλογο των Διοικητικών και εκπροσώπους φοιτητών, όπου και συζητήθηκε το θέμα του Ν/Σ για τα 

ΑΕΙ και ιδιαίτερα το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με 

πρωτοβουλία του συλλόγου Διοικητικών. 

Εκδόθηκε ένα κοινό δελτίο τύπου, το οποίο κοινοποιήθηκε στα ΔΣ όλων των συνδικαλιστικών 

φορέων του ΓΠΑ και στο οποίο ΠΟΥΘΕΝΑ και ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ δεν γίνεται λόγος για 

αποκλεισμό του ΓΠΑ. Αυτό που συμφωνήθηκε και αναφέρεται σαφώς στο δελτίο τύπου, είναι μία 

παράσταση διαμαρτυρίας στην πύλη του πανεπιστημίου μας, η οποία συμφωνήθηκε να έχει 

χαρακτήρα ενημέρωσης της κοινότητας για τις κοινές θέσεις που διατυπώθηκαν στην συνάντηση. 

Σήμερα Δευτέρα 25-1, με τεράστια έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι κυκλοφόρησε μία ανακοίνωση, 

που φέρει την επικεφαλίδα του φοιτητικού συλλόγου του ΓΠΑ και η οποία αναπαράγει σχεδόν 

αυτούσιο το δελτίο τύπου, έχοντας όμως προσθέσει την λέξη «αποκλεισμός» στην σημερινή 

εκδήλωση, σαν μέρος της κοινής απόφασης, κάτι που είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΨΕΥΔΕΣ. 

Πρόκειται για ενέργεια αντιδημοκρατική, αυθαίρετη, αντισυναδελφική και απόλυτα 

καταδικαστέα. Τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν κάθε ειλικρινή προσπάθεια συνεννόησης μεταξύ 

των φορέων του Ιδρύματος και κάθε αναζήτηση συναινέσεων σε πολύ σοβαρά θέματα, όπως αυτό 

της πανεπιστημιακής αστυνομίας, όπου υπάρχουν κοινές θέσεις στην μεγάλη πλειοψηφία της 

κοινότητας.  

Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 Ο Γ. Γραμματέας 

Νικόλαος Παπανδρέου  Κων/νος Χρονόπουλος 
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