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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο της καταστολής και της 

αστυνομοκρατίας στα Πανεπιστήμια 
 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη και την 
ανακοίνωση της Ο.Δ.Π.Τ.Ε., εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στο 
Νομοσχέδιο που κατατέθηκε από κοινού από την Υπουργό Παιδείας και τον 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στο οποίο προβλέπει: 

 
• Τη σύσταση Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (Ο.Π.Π.Ι.) 

με 1.000 οργανικές θέσεις κατώτερων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. και ειδικών 
φρουρών με δικαίωμα προανάκρισης. Αφήνει μάλιστα το ζήτημα της 
οπλοφορίας τους, στη διακριτική ευχέρεια των Υπουργείων Παιδείας και 
Προστασίας του Πολίτη! 

• Τη συγκρότηση «Πειθαρχικών Συμβουλίων Φοιτητών», με την ταυτόχρονη 
συγκρότηση «Πειθαρχικού Δικαίου» στο χώρο των Πανεπιστημίων. Το 
Νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις για πειθαρχικά παραπτώματα και 
πειθαρχικές ποινές, που θα μπορεί να επιβάλλει το «Πειθαρχικό Συμβούλιο 
Φοιτητών». Τα παραπτώματα θα αφορούν από το αδιάβλητο των εξετάσεων, 
την κάθε είδους ρύπανση (και ηχορύπανση), τη χρήση χώρων χωρίς άδεια (από 
φοιτητές!) μέχρι και την εκούσια παρεμπόδιση της λειτουργίας των συλλογικών 
οργάνων, σε μια προσπάθεια να βάλουν ταφόπλακα στις διεκδικήσεις 
εργαζομένων και φοιτητών. 

• Την εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας (κάμερες, συστήματα ανίχνευσης 
κτλ). 

• Τη λήψη μέτρων ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους των Πανεπιστημίων. 
 

Επιπλέον, θεωρεί δεδομένη την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό 
φύλαξης από ιδιωτικές εταιρείες. 

Για να καταστήσει μάλιστα συνένοχους και τους εργαζόμενους των 
Ιδρυμάτων ιδρύει αυτοτελή οργανική δομή, τη Μονάδα Ασφάλειας και 
Προστασίας, η οποία θα στελεχωθεί από προσωπικό των Α.Ε.Ι. και αν δεν 
επαρκεί, από συμβασιούχους. 
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Στο ίδιο Νομοσχέδιο της αστυνομοκρατίας και της καταστολής, 

προβλέπονται επίσης τα μέτρα που δυσχεραίνουν την εισαγωγή, επαναφέρουν 
τα χρονικά όρια φοίτησης και νομιμοποιούν την περαιτέρω κατηγοριοποίηση 
των τμημάτων, την ένταση του ελιτισμού για κάποια τμήματα και την 
υποβάθμιση για άλλα. Παράλληλα, ετοιμάζουν νέο Νόμο-Πλαίσιο για τα 
Πανεπιστήμια που τα συνδέει ακόμα πιο οργανικά με την επιχειρηματική δράση. 
Αυτήν επιδιώκουν να διασφαλίσουν και να ενισχύσουν! Ο περιορισμός των 
εισακτέων, είναι άλλο ένα δώρο στους ιδιοκτήτες των «κολλεγίων», λίγο μετά με 
την εξίσωση των υποβαθμισμένων πτυχίων που παρέχουν, με αυτά του Ελληνικού 
Πανεπιστήμιου. 

Η κυβέρνηση αντί να προχωρήσει στην ενίσχυση του Δημόσιου 
Πανεπιστημίου με προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, αντί να στηρίξει την 
εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία αλλά και να φροντίσει για την υγεία 
των Μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, δαπανά ποσά προκειμένου να 
μεταβάλλει τα Πανεπιστήμια σε χώρους αστυνομοκρατίας και αυταρχισμού, όπου 
θα περιορίζονται ακόμη και οι ακαδημαϊκές ελευθερίες. 

Η κυβέρνηση, για άλλη μια φορά, εκμεταλλεύεται την πανδημία και τις 
συνθήκες περιορισμού των συνταγματικών ελευθεριών, προκειμένου να 
στραφεί ενάντια στους εργαζόμενους και την κοινωνία. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στηρίζει τον αγώνα της 
Ακαδημαϊκής Κοινότητας και του φοιτητικού κινήματος ενάντια στο αυταρχικό 
Νομοσχέδιο το οποίο γυρίζει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο σε σκοτεινές περιόδους 
της πρόσφατης ιστορίας και καλεί την κυβέρνηση να το αποσύρει άμεσα. 

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
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