Μιασ θεςμικήσ εκτροπήσ, μφριαι έπονται…
Ανακοίνωςη για τα έργα τησ Οργανωτικήσ Επιτροπήσ
του Πανεπιςτημίου Πατρών

Η Πενταμελισ (τετραμελισ;) Οργανωτικι Επιτροπι του Πανεπιςτθμίου
Πατρϊν, θ οποία διορίςτθκε από τθν Τπουργό για να διαπεραιϊςει τθν εκλογι των
εςωτερικϊν μελϊν του υμβουλίου Διοίκθςθσ, προχϊρθςε ςε μια πρωτοφανι και
παράνομθ πράξθ, προκειμζνου να διαγνϊςει τισ διακζςεισ των ςυναδζλφων και,
ακολοφκωσ, «να διαμορφϊςει τθν περαιτζρω ςτάςθ τθσ», μια ςτάςθ που κα
ζπρεπε να ςυμμορφϊνεται ςτθν ςυνταγματικι νομιμότθτα και θ οποία δεν μπορεί
διόλου να νομιμοποιθκεί από τθν γνϊμθ του «εκλογικοφ ςϊματοσ» ακόμθ και αν
αυτι εκφραςτεί με ςθμαντικι πλειοψθφία. Εν είδει θμεριςιασ διαταγισ, ανάλογθσ
των υπουργικϊν εγκυκλίων που επζχουν κζςθ κανονιςτικϊν πράξεων, θ εν λόγω
Επιτροπι,
«καλεί κάκε μζλοσ ΔΕΠ να εκφράςει τθ κζςθ του, αναλαμβάνοντασ
τθν ευκφνθ που του αναλογεί, και απαντϊντασ ςτο παρόν θλεκτρονικό
μινυμα να δθλϊςει επωνφμωσ ΝΑΙ (ςτθρίηω) ι ΟΧΙ (δεν ςτθρίηω) μζχρι και
το άββατο 10/12/2011 *Η μθ απάντθςθ εκλαμβάνεται ωσ αρνθτικι κζςθ.»
Η πράξθ αυτι τθσ οργανωτικισ επιτροπισ, κινείται καταφανϊσ εκτόσ τθσ
νομιμότθτασ, διότι ειςάγει διαδικαςίεσ εκτόσ των αρμοδιοτιτων τθσ και εναντίον
τθσ δθμοκρατικισ παράδοςθσ των ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων. Η «πρωτοβουλία» τθσ
αυτι, ςυνιςτά αξιόποινθ πράξθ κατά το ότι οργανϊνει και διαχειρίηεται «αρχείο»
ςχετικά με τθν πολιτικι ςτάςθ και τισ πολιτικζσ απόψεισ των μελϊν ΔΕΠ. Η

διατφπωςθ ερωτθμάτων προσ τα μζλθ ΔΕΠ, που καλοφνται να καταγραφοφν και να
ταξινομθκοφν επωνφμωσ ωσ προσ τθ νομικά ζωλθ και χωρίσ καμιά δεςμευτικότθτα
διατφπωςθ, «ΝΑΙ (ςτθρίηω) ι ΟΧΙ (δεν ςτθρίηω)», ςυνιςτά κατάχρθςθ εξουςίασ και
υπζρβαςθ αρμοδιοτιτων, που λειτουργοφν εν τοισ πράγμαςι εκβιαςτικά προσ τα
μζλθ ΔΕΠ.
Με τθν πράξθ τθσ αυτι θ Οργανωτικι Επιτροπι εκβιάηει τθν
«νομιμοποίθςι» τθσ, αντιβαίνοντασ ςτθν τυπικι και ουςιαςτικι νομιμότθτα που
διζπει τισ ςχζςεισ των οργάνων διοίκθςθσ και των μελϊν ΔΕΠ. Σα όργανα του
Πανεπιςτθμίου και οι πράξεισ τουσ νομιμοποιοφνται, όχι με «δθλϊςεισ» και
«δθμοψθφίςματα αλλά εκ του γεγονότοσ και μόνον ότι τθροφν τουσ νόμουσ και το
φνταγμα, επιβεβαιϊνουν τθν ακαδθμαϊκι και δθμοκρατικι μασ παράδοςθ. Δεν
προβλζπεται πουκενά

«δθμοψθφιςματικοφ» τφπου νομιμοποίθςθ οργάνων ι

πράξεων τθσ Διοίκθςθσ, πολλϊ δε μάλλον «δθμοςκοπικοφ» τφπου νομιμοποίθςθ
των παράνομων πράξεων διοικθτικϊν οργάνων, διοριςμζνων ι εκλεγμζνων.
Επειδι θ πράξθ αυτι ςυνιςτά κατάφωρθ παραβίαςθ τθσ ακαδθμαϊκισ και
ςυνταγματικισ τάξθσ, θ ΤΠΕΙΡΩΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ,
Α. Καλεί τθ φγκλθτο του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν να μθν επιτρζψει με
κανζναν τρόπο τθν ςυνζχιςθ τθσ παράνομθσ αυτισ διαδικαςίασ και να διαςφαλίςει
τθν καταςτροφι του ςχετικοφ αρχείου.
Β. Καλεί τθν ΠΟΔΕΠ να παρζμβει άμεςα και να αποτρζψει τθν εκβιαςτικι
αυτι πρακτικι που εκκζτει τα μζλθ ΔΕΠ ςε παράνομεσ διαδικαςίεσ.
Γ. Καλεί τα μζλθ ΔΕΠ να αρνθκοφν με κάκε τρόπο τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθν
ευτελι και παράνομθ αυτι διαδικαςία, να υπεραςπιςτοφν, όπωσ δικαιοφνται και
υποχρεοφνται, το φνταγμα και τθ δθμοκρατικι νομιμότθτα που προςτατεφουν
κάκε πολίτθ από οποιουδιποτε τφπου «φακζλωμα» των απόψεων, των ιδεϊν και
των ςτάςεϊν τουσ.
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