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Έκκληση του ΔΣ του Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ για την διάσωση του ΕΑΠ
Ο Ενιαίος Φορέας Μελών ΔΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) με λύπη,
απογοήτευση και ιδιαίτερη ανησυχία διαπιστώνει την απαράδεκτη τροποποίηση της νομοθεσίας
που διέπει το ΕΑΠ με την εισαγωγή διατάξεων στο σχέδιο Νόμου “ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΟΥ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”, οι οποίες:
1. Μεταβάλλουν τις προϋποθέσεις αυτοδιοίκησης του ΕΑΠ που αυθαίρετα και καταχρηστικά,
δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, σε παράβαση των νόμων.
2. Αναθέτουν επ’ αόριστον τη διοίκηση του ΕΑΠ σε μια επταμελή Διοικούσα Επιτροπή
διορισμένη από το Υπουργείο Παιδείας, έξω από οποιοδήποτε πλαίσιο αξιολόγησης,
λογοδοσίας και δημοκρατίας.
3. Διευρύνουν τις αρμοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής, παρά την αλαζονική στάση που
διαρκώς επιδεικνύει, έως του σημείου να αποφασίζει ακόμη και για τις αμοιβές των μελών της
σε βάρος της οικονομικής συνδρομής των φοιτητών του Ιδρύματος και να ανακοινώνει, απλά,
τις αποφάσεις της στον Υπουργό.
Δυστυχώς, με την εξέλιξη αυτή, ο Υπουργός κ Ν Φίλης και η Αναπλ. Υπουργός κα Σ
Αναγνωστοπούλου συνδέουν το όνομά τους με μια μαύρη σελίδα στην ιστορία των Ελληνικών
Πανεπιστημίων και την εγκαθίδρυση επιτροπείας στο ΕΑΠ χωρίς ορατό τέλος.
Με συναίσθηση της ευθύνης όλων μας απέναντι στους φοιτητές μας, τους συναδέλφους μας και
την ελληνική κοινωνία:
1. Θεωρούμε ότι μόνο δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα είναι αρμόδια και ηθικά
νομιμοποιημένα να αντιμετωπίσουν τις όποιες ελλείψεις και να οδηγήσουν το Ίδρυμα στα
κρίσιμα χρόνια που ακολουθούν, εκπληρώνοντας τις υψηλές προσδοκίες των φοιτητών και
των διδασκόντων του.
2. Ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας, έστω και αυτή την ύστατη ώρα, να αποσύρει και να
επανεξετάσει τις διατάξεις που αφορούν το ΕΑΠ στο Σχέδιο Νόμου “ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” ως απλή ένδειξη ευθύνης
απέναντι στους χιλιάδες φοιτητές και τον κόπο των πανεπιστημιακών που κοπίασαν έως
σήμερα για να στηθεί και να λειτουργεί το Ίδρυμα.
3. Καλούμε όλους τους βουλευτές και, ειδικά, τους προερχόμενους από το χώρο της Ανώτατης
Εκπαίδευσης, να μην αποδεχτούν και να καταψηφίσουν την πρωτοφανή, αντιδημοκρατική και αντι-ακαδημαϊκή πρόταση ανάκλησης της αυτοδυναμίας του 3ου
μεγαλύτερου σε αριθμό φοιτητών ελληνικού Πανεπιστημίου και την παράδοσή του άνευ
όρων σε μια διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή, και να απαιτήσουν να ξεκινήσει άμεσα η
διαδικασία εκλογής Πρύτανη και συγκρότησης Συγκλήτου στο ΕΑΠ.
Το ΔΣ του ΕΦΜ ΔΕΠ ΕΑΠ
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