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Συνεδρίαση ΔΣ, 6/5/2015 

Πρακτικό συνεδρίασης ΔΣ 

Το ΔΣ συνεδρίασε την Τετάρτη 6/5/2015 στην αίθουσα 424 της Φιλοσοφικής έχοντας απαρτία με 

παρουσία των οκτώ από τα εννέα μέλη του: 

Χ. Γαλαζούλας 

Β. Καρακωστάνογλου 

Α. Μπαλτζής 

Μ. Σιγάλας 

Γ. Tσιλιγκιρίδης 

Χ. Φείδας 

Χ. Χαραλάμπους 

Μ. Χρυσανθόπουλος 

Θέματα που συζητήθηκαν – προτάσεις που υποβλήθηκαν: 

1. Τα γεγονότα στο Τμήμα Φιλολογίας 

Συζητήθηκε το πρόβλημα που παρουσιάστηκε με την πρακτική προσωπικών επιθέσεων και προπη-

λακισμών εναντίον  του προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας από ομάδα φοιτητών που διαφωνεί με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας για το πρόγραμμα σπουδών. Με αφορ-

μή τα γεγονότα αυτά συζητήθηκε και η επίμαχη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 

Φιλολογίας. Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, με 7 ψήφους υπέρ  και ένα λευκό (ΔΗΠΑΚ), να δηλω-

θεί η κατηγορηματική αντίθεση του ΔΣ στην πρακτική προσωπικών επιθέσεων και προπηλακισμών 

εναντίον  του προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας, να καλέσει τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινό-

τητας να απομονώσουν ανάλογες αντιδημοκρατικές συμπεριφορές και να περιφρουρήσουν τις ου-

σιαστικές ακαδημαϊκές ελευθερίες του λόγου και της διδασκαλίας. 

H ΔΗΠΑΚ καταδίκασε τους προπηλακισμούς, αλλά υποστήριξε  ότι το θέμα είναι γενικότερο (διά-

σπαση των σπουδών σε δύο κύκλους, επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων, επιβολή διδάκτρων, 

κτλ), και επίσης η αντιδημοκρατική συμπεριφορά μελών ΔΕΠ/Διοίκησης του Τμήματος που δίνει 

αφορμές για την συμπεριφορά των φοιτητών, και τέλος ότι το ορθότερο είναι να το αντιμετωπίσει 

το Τμήμα στη ΓΣ. 

2. Νομοσχέδιο υπουργείο Παιδείας 

Έγινε μια σύντομη συζήτηση για το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΟΠΑΙΘ) στις 15/4/2015 καθώς οι θέσεις των παρατάξεων έχουν 

ήδη κατατεθεί και είναι γνωστές και αποκλίνουσες. Καθώς δεν είναι γνωστός ο χρόνος κατάθεσης 

στη βουλή αλλά και η τελική μορφή του σχεδίου νόμου, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη δυνατότητα 

και το είδος της δημόσιας διαβούλευσης  του νομοσχεδίου. Αποφασίστηκε ομόφωνα να κληθεί  το 

ΥΠΟΠΑΙΘ να θέσει σε δημόσια διαβούλευση με την πανεπιστημιακή κοινότητα το νομοσχέδιο, πριν 



κατατεθεί προς ψήφιση στη βουλή, ώστε να γίνει ουσιαστικός και εκτενής διάλογος. Παράλληλα, 

ανάλογα με τις εξελίξεις, αποφασίστηκε ομόφωνα να διοργανωθεί δημόσια εκδήλωση στα τέλη Μα-

ΐου για τις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης. 

3. Η ΠΝΠ που αφορά στα ταμειακά διαθέσιμα των  πανεπιστημίων 

Συζητήθηκε το περιεχόμενο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που αφορά στη δέσμευ-

ση των ταμειακών διαθεσίμων των πανεπιστημίων και οι τυχόν επιπτώσεις που έχει η εφαρμογή της 

στα πανεπιστήμια. Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία με 7 ψήφους υπέρ έναντι μιας κατά (ΔΗΠΑΚ) 

να εκδοθεί ανακοίνωση στην οποία να αναφέρεται ότι η δέσμευση πόρων από τα ταμειακά διαθέ-

σιμα των  πανεπιστημίων, ενδέχεται να δημιουργήσει λειτουργικά προβλήματα στα πανεπιστήμια, 

τα οποία ασφυκτιούν οικονομικά. Επιπλέον, το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ να ζητά να δεσμευτεί ρητά η κυβέρνη-

ση ότι θα διασφαλίσει την επιστροφή των δεσμευμένων διαθεσίμων με τόκο που προβλέπεται σε 

άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Η ΔΗΠΑΚ ψήφισε κατά έχοντας ως θέση την καταδίκη/απόρριψη της 

ΠΝΠ. 

4. Παρεμπόδιση της συνεδρίασης της Συγκλήτου της Τετάρτης 6/5/2015 

Με πρόταση του Β. Καρακωστάνογλου συζητήθηκε το θέμα της παρεμπόδισης  της συνεδρίασης της 

Συγκλήτου της Τετάρτης 6/5/2015. Έγινε ενημέρωση για τα γεγονότα και συζητήθηκε γενικά το πρό-

βλημα της παρακώλυσης της συνεδρίασης της συγκλήτου από ομάδα φοιτητών η οποία καταλαμ-

βάνει το κτίριο Διοίκησης. Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία με 7 ψήφους υπέρ και μια λευκή (ΔΗ-

ΠΑΚ), το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ να αποδοκιμάσει την παρεμπόδιση της ανοικτής συνεδρίασης της Συγκλήτου, 

από ομάδα φοιτητών η οποία, ενώ είχε τη δυνατότητα να συμμετέχει στη συνεδρίαση, κατέλαβε το 

ισόγειο του Κτιρίου Διοίκησης συνοδεύοντας άτομα με ειδικές ανάγκες, με αίτημα τη βελτίωση της 

προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ στο πανεπιστήμιο. Επιπλέον, να παροτρύνει τις αρμόδιες αρχές του 

ΑΠΘ να δώσουν βάρος στη βελτίωση των δυνατοτήτων της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ στην 

ακαδημαϊκή ζωή. 

Η ΔΗΠΑΚ ψήφισε λευκό υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των ΑΜΕΑ από τη 

διοίκηση του ιδρύματος και των σχολών δεν είναι η πρέπουσα και ότι δεν αρκεί να καλούνται να 

επιδίδουν κείμενο με τα αιτήματά τους, χωρίς τελικά αυτά να ικανοποιούνται και σε πολλές περι-

πτώσεις να έχει κατηγορηθεί το ίδρυμα για «έλλειψη ενδιαφέροντος» από πλευράς υπευθύνων. 

 

 

   Ο Πρόεδρος      Ο Γραμματέας  

 

Χαράλαμπος Φείδας  Αλέξανδρος Μπαλτζής 

 


