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Ανακοίνωση
Για για την ρύ θµιση της κυβέρνησης σχετικά µε τις
«Ακαδηµαϊκές ελ ευθερίες – Αναβ άθµιση της ποιότη τας του
ακαδηµαϊκού πε ριβάλλον τος»

Το Πανεπιστημιακό Άσυλο αποτελεί ιστορικά έναν ακαδημαϊκό θεσμό που εκφράζει την
κατοχύρωση και προάσπιση της ελευθερίας στην διδασκαλία, στην έρευνα, στην
ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και στην απρόσκοπτη ακαδημαϊκή λειτουργία. Στη χώρα
μας θεσπίστηκε το 1982 ως υπό όρους επέμβαση της δημόσιας δύναμης στα
πανεπιστήμια. Όμως την περίοδο 2011-2017 ίσχυε παρόμοια διάταξη με αυτήν που
σήμερα προωθείται.
Η εφαρμογή ή μη εφαρμογή των διατάξεων για το άσυλο και η στάση των αρμόδιων
πανεπιστημιακών και δημόσιων αρχών οδήγησε εδώ και πολλά χρόνια σε μια
κατάσταση όπου, ούτε η ακαδημαϊκή ελευθερία προστατεύεται από μειοψηφικές
ομάδες που θέλουν να επιβάλουν την άποψή τους, ούτε το προσωπικό, οι φοιτητές και
οι υποδομές προστατεύονται από πράξεις βίας και εγκληματικές ενέργειες.
Η ΠΟΣΔΕΠ τα τελευταία χρόνια έχει επανειλημμένα καταδικάσει πράξεις και φαινόμενα
βίας και ανομίας στους χώρους των Πανεπιστημίων.
Έχει επίσης τοποθετηθεί
υποστηρίζοντας ότι στα πανεπιστήμια πρέπει να
διασφαλίζεται η εφαρμογή των νόμων όπως σε οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής
επικράτειας ώστε τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
και διοικητικοί) να αισθάνονται ασφαλείς και απερίσπαστοι στην ακαδημαϊκή τους
δραστηριότητα.
Το Πανεπιστημιακό Άσυλο πρέπει να προστατεύει την ακαδημαϊκή ελευθερία της
σκέψης, της διδασκαλίας, της έρευνας και της απρόσκοπτης διακίνησης των ιδεών σε
όλους τους πανεπιστημιακούς χώρους. Είναι αδιανόητο το Πανεπιστημιακό Άσυλο να
χρησιμοποιείται για να καλύπτει και να προστατεύει αξιόποινες πράξεις.
Η Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ότι το προς ψήφιση άρθρο είναι προς την σωστή κατεύθυνση
για την κατοχύρωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και του πραγματικού περιεχομένου
του Πανεπιστημιακού Ασύλου. Δεν αποτελεί όμως από μόνο του την ικανή συνθήκη για

την αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς η εφαρμογή του εξαρτάται από την
βούληση της πολιτικής ηγεσίας και την στάση των εμπλεκόμενων δημόσιων αρχών και
των θεσμικών οργάνων των πανεπιστημίων.
Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για συνολική επανεξέταση όλων των πτυχών του
ζητήματος της φύλαξης και ασφάλειας στους πανεπιστημιακούς χώρους, και για την
σύσταση υπηρεσίας με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την ασφάλεια στα
πανεπιστήμια υπό την άμεση εποπτεία του Πρύτανη, καθώς και την αυξημένη ευθύνη
που έχουν οι πρυτανικές αρχές, και με το νέο θεσμικό πλαίσιο, για την αποτελεσματική
φύλαξη των ιδρυμάτων.
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