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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Για τις αποφάσεις της Συγκλήτου σχετικά με την εφαρμογή του νόμου Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη
Συναδέλφισσες/οι
Την Παρασκευή 12/3 η έκτακτη σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποφάσισε, μετά από
εισήγηση της πρυτανικής αρχής, το πρώτο βήμα υλοποίησης του – καταδικαστέου από την Πανεπιστημιακή
κοινότητα – νόμου Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη. Πιο συγκεκριμένα αποφάσισε:
α) τη σύσταση αυτοτελούς υπηρεσίας με τίτλο «Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας» σε επίπεδο
Διεύθυνσης (!) (άρθρα 14 και 55 παρ. 1 ν. 4777/21),
β) τη συγκρότηση Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας (άρθρα 14 και 55 παρ. 1 ν. 4777/21),
γ) την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε), που κατά κοινή ομολογία θα περιορίσει
σε πολύ μεγάλο βαθμό τον αριθμό των εισακτέων, σε σημείο που τίθενται ζητήματα βιωσιμότητας για
κάποια τμήματα.
Οι αποφάσεις αυτές είναι οι πρώτες σε Πανελλαδικό επίπεδο, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς τις ηγεσίες
του υπουργείου Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη ότι ο νόμος 4777/21 θα υλοποιηθεί άμεσα με τον πιο
εμφατικό τρόπο. Αποτελούν σημαντική χείρα βοηθείας προς την κυβέρνηση την ίδια ώρα που οι αντιδράσεις
φοιτητών, εργαζομένων στα Πανεπιστήμια και μελών ΔΕΠ έχουν κλιμακωθεί. Η σύγκλητος του
Πανεπιστημίου Αιγαίου αγνόησε επιδεικτικά:
α) τις αποφάσεις 6 τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εξέφρασαν με τον έναν ή τον άλλο
τρόπο την αντίθεσή τους στο συγκεκριμένο νομοθέτημα.
β) τις αποφάσεις του Συλλόγου ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου που απέρριπταν το νόμο και
καλούσαν τη σύγκλητο στη μη εφαρμογή του.
γ) τις αποφάσεις φοιτητικών Συλλόγων και επιτροπών αγώνων φοιτητών που παρενέβησαν στην
αρχή της συνεδρίασης, ζητώντας από τη σύγκλητο να μην ψηφίσει καμιά εφαρμογή του νόμου και
απαιτώντας από την πρυτανεία να διεκδικήσει την άμεση επαναλειτουργία του Πανεπιστημίου με όλα τα
μέτρα προστασίας.
Τα μέλη της συγκλήτου αφού πρώτα ψήφισαν την εφαρμογή του νόμου, στη συνέχεια διατύπωσαν σε
απόφαση κάποιες επιφυλάξεις για το νόμο. Αγνόησαν επιδεικτικά τις εκκλήσεις των φοιτητών για να
παρθούν άμεσα υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή επανεκκίνηση της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας,
φτάνοντας σε σημείο δύο μέλη της συγκλήτου να προτείνουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία ως μόνιμη
διαδικασία για το Πανεπιστήμιο Αιγαίο από τον Σεπτέμβρη.
Φωτεινή εξαίρεση στην όλη συζήτηση αποτέλεσε μέλος της συγκλήτου το οποίο, παρά την πίεση που του
ασκήθηκε, καταψήφισε τα θέματα που αφορούσαν την υλοποίηση του νόμου Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη
μεταφέροντας την εναντίωση του τμήματός του προς το νόμο. Απέδειξε με τη στάση του στην πράξη τι
σημαίνει η παρεμπόδιση των αντιδραστικών νομοθετημάτων της κυβέρνησης.
Καλούμε τους συναδέλφους να αντιδράσουν και να απορρίψουν στην πράξη την υλοποίηση των
συγκεκριμένων αποφάσεων. Να μη δώσουμε τη συγκατάθεσή μας στα σχέδια της κυβέρνησης για ένταση
της καταστολής και χειραγώγηση της ελεύθερης βούλησης. Με τον αγώνα μας, τις δράσεις και
κινητοποιήσεις, με την οργανωμένη πάλη φοιτητών, εργαζομένων και μελών ΔΕΠ να απαιτήσουμε αυτός ο
νόμος να μείνει στα χαρτιά.
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