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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέλουμε φύλαξη και όχι αστυνόμευση
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Διδακτικού προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ
αναγνωρίζει τις αυξημένες ανάγκες ασφάλειας των Α.Ε.Ι. για τα οποία θα πρέπει να ληφθούν
ολοκληρωμένα μέτρα που να περιλαμβάνουν ομάδα φύλαξης με ικανό αριθμό
εκπαιδευμένου προσωπικού, επαρκή φωτισμό, πόρτες και παράθυρα ασφαλείας,
αντικλεπτικά συστήματα, και ελεγχόμενη πρόσβαση σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε
χώρου.
O N. 4623/2019, που ορίζει ότι «Εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. οι δηµόσιες αρχές ασκούν
όλες τις κατά νόµο αρµοδιότητές τους, συµπεριλαµβανοµένης της επέµβασης λόγω τέλεσης
αξιόποινων πράξεων», προβλέπει την αντιµετώπιση της παραβατικότητας στα Πανεπιστήµια.
Εποµένως η εξαγγελία της Κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός ειδικού Αστυνομικού Σώματος
που θα υπάγεται και θα λογοδοτεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η οποία θίγει
άμεσα το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου, δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Η φύλαξη των Α.Ε.Ι
θα πρέπει να γίνει αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ της Κυβέρνησης και των αρμόδιων
πανεπιστημιακών οργάνων σεβόμενη το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων.
Το Δ.Σ. προτείνει τη σύσταση υπηρεσίας φύλαξης με προσωπικό που θα παρέχει
εξειδικευμένες υπηρεσίες σύμφωνα με προδιαγραφές (αριθμός προσωπικού, εκπαίδευσή
του, αρμοδιότητες) που θα έχουν οριστεί από τα Πανεπιστήμια. Το προσωπικό φύλαξης, με
σεβασμό στην εδραιωμένη ακαδημαϊκή ελευθερία, θα είναι ενταγμένο στην πανεπιστημιακή
κοινότητα και θα εντάσσεται στο οργανόγραμμά τους σύμφωνα με το αυτοδιοίκητο των
Πανεπιστημίων.
Η Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου στην οποία βρίσκεται η Φιλοσοφική Σχολή έχει
χαρακτηριστεί από το 2011 ως μητροπολιτικό πάρκο (Γουδή-Ιλισίων). Μέσα στο γενικότερο
πλαίσιο αξιοποίησής του, θα πρέπει να προβλεφθεί η εικοσιτετράωρη φύλαξη της
Πανεπιστημιούπολης με περιπολίες από την υπηρεσία φύλαξης του ΕΚΠΑ και η ελεγχόμενη
πρόσβασή της μετά τη Δύση του Ηλίου. Το κτήριο της Φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ, που είναι το
δεύτερο μεγαλύτερο στην Αττική μετά το Πεντάγωνο και η βιβλιοθήκη της, χρήζουν
εικοσιτετράωρης φύλαξης και έχουν ανάγκη από επαρκή φωτισμό, πόρτες και παράθυρα
ασφαλείας, κάγκελα προστασίας και συστήματα συναγερμού ώστε να αποφευχθούν οι
δολιοφθορές και πράξεις βανδαλισμού. Ιδιαίτερη μέριμνα φύλαξης θα πρέπει να
προβλεφθεί για χώρους διοίκησης και όπου υπάρχει τεχνολογικός εξοπλισμός και
αντικείμενα αξίας.
Η ένταξη διατάξεων πειθαρχικού περιεχομένου σε σχέδιο νόμου για αστυνόμευση των
Πανεπιστημίων, δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις. Οι συγκεκριμένες διατάξεις, που
αφορούν τη λειτουργία της Ανώτατης εκπαίδευσης, πρέπει να γίνουν αντικείμενο
διαβούλευσης στη Σύγκλητο του κάθε ιδρύματος και να ενταχθούν στον κανονισμό των
ιδρυμάτων.
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