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Ακινα, 14 Ιανουαρίου 2021

ΨΗΦΙΜΑ ΤΓΚΛΗΣΟΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ
Η Σφγκλθτοσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν μετά από διεξοδικι ςυηιτθςθ και
ανταλλαγι απόψεων, ςτθν 8θ/14.01.2021 ςυνεδρίαςι τθσ
Επιςθμαίνει:
-

-

Τα πολλαπλά φαινόμενα ακραίασ βίασ και παραβατικότθτασ που εκδθλϊνονται ςτον
χϊρο του Δθμοςίου Πανεπιςτθμίου,
Τθν άκρωσ ανθςυχθτικι και επικίνδυνθ κατάςταςθ που ζχει δθμιουργθκεί ςτο
πανεπιςτιμιο, εξ αιτίασ των φαινομζνων αυτϊν, που ωσ αποτζλεςμα ζχει να ακυρϊνεται
θ δθμοκρατικι λειτουργία του και θ ελεφκερθ διακίνθςθ ιδεϊν, να εμπεδϊνεται κλίμα
αναςφάλειασ και φόβου ςτθ πανεπιςτθμιακι κοινότθτα, να αποκαρρφνονται
φοιτθτζσ-τριεσ και προςωπικό να αφιερωκοφν ςτο εκπαιδευτικό και ερευνθτικό ζργο,
Το ψιφιςμα τθσ ζκτακτθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Συγκλιτου (2 Νοεμβρίου 2020) με το οποίο
το Σϊμα κάλεςε τθν πολιτεία να προχωριςει άμεςα ςτθ νομοκζτθςθ ςυγκεκριμζνων και
αποτελεςματικϊν μζτρων για τθν προςταςία τθσ κοινότθτασ (φοιτθτϊν-τριϊν,
διδακτικοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ) και τθσ περιουςίασ του Ιδρφματοσ.

Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ θ Σφγκλθτοσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν:
-

κρίνει ότι θ επικείμενθ νομοκετικι ρφκμιςθ, ςχετικά με τθν αςφάλεια και τθν
ελεγχόμενθ πρόςβαςθ εντόσ των πανεπιςτθμιακϊν χϊρων, ζρχεται να καλφψει ζνα
αποδεδειγμζνο κενό προςταςίασ των μελϊν τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ και τθσ
περιουςίασ του Ιδρφματοσ και κινείται προσ τθν ςωςτι κατεφκυνςθ. Η αντιμετϊπιςθ
αξιοποίνων πράξεων που τελοφνται εντόσ των πανεπιςτθμιακϊν χϊρων αποτελεί
αρμοδιότθτα τθσ πολιτείασ, θ οποία και φζρει κεςμικά τθν ευκφνθ κζςπιςθσ και
εφαρμογισ του νόμου.

-

κεωρεί επίςθσ ότι θ υφιςτάμενθ υπθρεςία φφλαξθσ των εγκαταςτάςεων του Ιδρφματοσ,
που τελεί υπό τθν εποπτεία των πανεπιςτθμιακϊν αρχϊν, κα πρζπει να ενιςχυκεί με τα
κατάλλθλα τεχνικά μζςα και προςωπικό και να χρθματοδοτθκεί επαρκϊσ από τθν
πολιτεία.

