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ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
2η Συνεδρίαση, 21 Μαΐου 2011,  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

21  ΜΑΪΟΥ  2011 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα: Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ  για την αντιμετώπιση των φαινομένων 
βίας στο κέντρο της Αθήνας.

Η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας είναι πλέον έκρυθμη. Τόσο τα μέλη της Χρυσής Αυγής, 
όσο και οι λεγόμενοι αντιεξουσιαστές με τις κουκούλες προσπαθούν να επιβάλουν στην πόλη 
τους δικούς τους κανόνες και συνεχίζουν να προκαλούν ανασφάλεια στους κατοίκους της 
πρωτεύουσας ενώ τα πρόσφατα γεγονότα  προκαλούν σοβαρή ανησυχία στους πολίτες. Θέση 
μας παραμένει ότι η ασφάλεια είναι πολιτικό και κοινωνικό δικαίωμα ΟΛΩΝ των πολιτών. 
Είναι άμεση ανάγκη η εφαρμογή ενός πρακτικού σχεδίου, που θα λαμβάνει υπόψη του όλες τις 
παραμέτρους, για την αποκατάσταση της ομαλότητας στην πόλη.  

Απαιτείται η αυστηρή πάταξη της εγκληματικότητας, της παραβατικότητας και των 
κυκλωμάτων μαφίας. Είναι μείζον πολιτικό ζήτημα η προάσπιση της δημοκρατικής 
νομιμότητας απέναντι στη βία, στην ανομία, στην κατάλυση της συντεταγμένης λειτουργίας 
της κοινωνίας. Μόνο έτσι θα προστατευθούν οι ίδιοι οι μετανάστες και θα αποκατασταθούν οι 
ομαλές σχέσεις όλων των κατοίκων της Αθήνας ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρησκεία. 

Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ στη 2η Συνεδρίασή της την 21 Μαΐου 2011, αφού έλαβε 
υπόψη της τις πρόσφατες εξελίξεις στο σχετικό θέμα θεωρεί ότι η Κυβέρνηση, ο Δήμος της 
Αθήνας, οι Πρυτανικές Αρχές των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Αθήνας καθώς και όλοι οι 
συναρμόδιοι φορείς πρέπει να δράσουν άμεσα εφαρμόζοντας αποφασιστικά το νόμο. Η 
Ομοσπονδία δηλώνει ότι σε συνεργασία με τις άλλες Ομοσπονδίες του χώρου της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και της Έρευνας θα συμβάλει με όλες της τις δυνάμεις στην εμπέδωση ενός 
κλίματος ασφάλειας και ευνομίας καθώς και θα στηρίξει τις ηγεσίες των Ιδρυμάτων στις 
όποιες πρωτοβουλίες τους. 
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