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Οη αξραηξεζίεο γηα ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ ΔΣΓΔΠ ζηηο 21/1/2015
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελ κέζσ έληνλσλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ θαη κε ηα παλεπηζηήκηα λα
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο ππνρξεκαηνδφηεζεο
θαη ππνζηειέρσζεο ηνπ δηδαθηηθνχ, εξεπλεηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπο.
Τα κέιε ΓΔΠ ηνπ ΑΠΘ απαληψληαο ζηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα, πξνζήιζαλ καδηθά
ζηηο εθινγέο (523 κέιε) αλ θαη κε ζαθψο κηθξφηεξε ζπκκεηνρή απφ ηηο πξνεγνχκελεο
εθινγέο (743 κέιε). Σε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ, ε εθπξνζψπεζε ησλ
παξαηάμεσλ ζην ΓΣ παξέκεηλε ε ίδηα.
Ζ Δλσηηθή Πξσηνβνπιία, σο πιεηνςεθνχζα παξάηαμε, πξφηεηλε ηε ζπγθξφηεζε
δηαπαξαηαμηαθνχ πξνεδξείνπ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ παξαηάμεσλ αλάινγα κε ηελ
εθινγηθή ηνπο δχλακε, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλαίλεζεο ζηνλ
ηξφπν ιεηηνπξγίαο. Με ηελ πξφηαζε απηή ζπκθψλεζε ε Σπζπείξσζε, ζέηνληαο σο
πξνυπφζεζε έλα πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΣ θαη ηνπ ΔΣΓΔΠ θαη πξνηείλνληαο
ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ, θαη ε ΚΗΠΑΝ. Γηαθψλεζαλ επί ηεο αξρήο ε
ΓΖΠΑΚ, απνξξίπηνληαο ηε ινγηθή ηνπ δηαπαξαηαμηαθνχ πξνεδξείνπ, θαη ε Αθαδεκατθή
Παξέκβαζε, ε νπνία δήηεζε δεζκεχζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα
αλαιάβεη ηε ζέζε ηνπ αληηπξνέδξνπ. Καηφπηλ ηνχηνπ, ην πξνεδξείν ηνπ ΓΣ
ζπγθξνηήζεθε ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηεο Αθαδεκατθήο Παξέκβαζεο.
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Τν ΓΣ ηνπ ΔΣΓΔΠ γηα πξψηε θνξά κεηά απφ πνιιά ρξφληα ιεηηνχξγεζε κε
δηαπαξαηαμηαθφ πξνεδξείν, θαη ρσξίο δηακνξθσκέλεο πιεηνςεθίεο νη νπνίεο λα έρνπλ
ζπγθξνηεζεί κε ζπγθεθξηκέλν δεζκεπηηθφ πνιηηηθφ πιαίζην ζπκθσλίαο. Τν γεγνλφο απηφ
δεκηνχξγεζε πξφζθνξν έδαθνο γηα ηε ζπλζεηηθή θαη ζπιινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΓΣ, κε
πνιιέο απνθάζεηο λα ιακβάλνληαη κε πλεχκα δηαιιαθηηθφηεηαο θαη ζπλαίλεζεο κεηά
απφ δηάινγν θαη δηαβνχιεπζε γηα ηελ εμεχξεζε θνηλά απνδεθηψλ ζέζεσλ θαη
πξνηάζεσλ, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. Ζ θνηλή πξνζπάζεηα γηα ζχλζεζε είρε σο
απνηέιεζκα κεγάινο αξηζκφο απνθάζεσλ λα έρεη ιεθζεί κε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία
ησλ κειψλ ηνπ, πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ κάιηζηα απνηέιεζαλ ηε βάζε ή αθφκε θαη
πηνζεηήζεθαλ πιήξσο απφ ηελ ΠΟΣΓΔΠ γηα ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ απνθάζεσλ. Τν
ΓΣ αζρνιήζεθε κε ζεζκηθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ην
κηζζνινγηθφ θαη ζπληαμηνδνηηθφ ζέκα ησλ κειψλ ΓΔΠ, κε ζέκαηα θαζεκεξηλφηεηαο θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπ Α.Π.Θ., αιιά θαη κε άιια ζέκαηα πνπ εηέζεζαλ απφ ηα κέιε ηνπ
Σπιιφγνπ.
Οη δξάζεηο θαη νη απνθάζεηο ηνπ ΓΣ ηνπ ΔΣΓΔΠ θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο:
1. Λειηοςπγία ηος ΕΔΕΠ
Τν ΓΣ ηνπ ΔΣΓΔΠ ζπλεδξίαδε ηαθηηθά, φπσο νξίδεη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ Σπιιφγνπ,
ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ κήλα, θαη έθηαθηα, φηαλ απαηηείην. Πξνρψξεζε ζηελ
πξφζθιεζε ηξηψλ έθηαθησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ κε θχξηα ζέκαηα ηα νηθνλνκηθά ησλ
παλεπηζηεκίσλ θαη ηα κηζζνινγηθά ζέκαηα ησλ κειψλ ΓΔΠ. Οη δπν εμ’ απηψλ δελ
θαηέζηε δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ιφγσ κεησκέλεο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηνπ
Σπιιφγνπ. Γεληθά, παξαηεξήζεθε δπζηνθία ζηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπ Σπιιφγνπ
ηφζν ζηηο έθηαθηεο Γεληθέο Σπλειεχζεηο φζν θαη ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ Σπιιφγνπ. Τν
ΓΣ πξνθήξπμε κηα κνλνήκεξε απεξγία, ζε θάιεζκα ηεο ΠΟΣΓΔΠ, γηα ηα κηζζνινγηθά
θαη ζπληαμηνδνηηθά ζέκαηα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θαζεγεηψλ κε παξάιιειε παξάζηαζε
ζην Υπνπξγείν Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, θαηά ηελ νπνία θαηαηέζεθαλ ηα αηηήκαηα ηνπ
Σπιιφγνπ ζηελ Υπνπξγφ, θαη κηα ηξίσξε ζηάζε εξγαζίαο γηα ζπκκεηνρή ζε εθδήισζε
δηακαξηπξίαο γηα ην αζθαιηζηηθφ λνκνζρέδην. Όζεο απνθάζεηο ηνπ Σπιιφγνπ
αθνξνχζαλ ζε ζεζκηθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα απεζηάιεζαλ ζηα αξκφδηα ππνπξγεία θαη
δεκνζηνπνηήζεθαλ ζηα ΜΜΔ.
Τν ΓΣ αζρνιήζεθε κε φια ηα αηηήκαηα θαη θαηαγγειίεο πνπ θαηαηέζεθαλ απφ κέιε ηνπ
Σπιιφγνπ θαη πξνρψξεζε, φπνπ απαηηείην, ζε ζπλαληήζεηο κε ηνπο αξκφδηνπο ζε επίπεδν
πξπηαληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαη ζηελ έθδνζε αλαθνηλψζεσλ θαη ςεθηζκάησλ
(π.ρ. γηα ηε κε θαηαβνιή ηεο πξνζαχμεζεο ηνπ κηζζνχ θαηά ηελ επηζηεκνληθή άδεηα, γηα
ηελ ππνρξεσηηθή επίζεκε κεηάθξαζε ησλ αμηνινγήζεσλ ζε θξίζεηο εθινγήο/εμέιημεο
κειψλ ΓΔΠ, γηα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ αλαγλψξηζε ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο ησλ
λενδηνξηδφκελσλ κειψλ ΓΔΠ, γηα ηηο δηαδηθαζίεο νξηζκνχ ησλ επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο
πξνζθνξψλ, γηα ηελ παξαπνκπή ζε δίθε κειψλ πξνεγνχκελνπ ΓΣ).
Τα κέιε ηνπ Σπιιφγνπ ελεκεξψλνληαλ άκεζα γηα ηηο απνθάζεηο, αλαθνηλψζεηο θαη
δξάζεηο ηνπ ΔΣΓΔΠ θαη ηεο ΠΟΣΓΔΠ, ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ηηο
αλαθνηλψζεηο ησλ παξαηάμεσλ θαζψο θαη γηα φια ηα ζεζκηθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ηα κέιε ΓΔΠ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη αλαξηήζεσλ ζηε
ζχγρξνλε ηζηνζειίδα ηνπ ζπιιφγνπ.
2. Μιζθολογικά - ςνηαξιοδοηικό
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Τν ζέκα ηνπ κηζζνινγίνπ ησλ κειψλ ΓΔΠ απνηέιεζε έλα απφ ηα θπξίαξρα ζέκαηα πνπ
απαζρφιεζαλ ην ΓΣ ηνπ ΔΣΓΔΠ θαζ’ φιε ηε ζεηεία ηνπ. Διήθζεζαλ νκφθσλεο
απνθάζεηο θαη εθδφζεθαλ ςεθίζκαηα γηα ην ζέκα απηφ. Σπγθεθξηκέλα, ν ΔΣΓΔΠ ηα
ηειεπηαία έηε θηλήζεθε κεζνδηθά ζε δπν άμνλεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΠΟΣΓΔΠ:
(α) Την ανάδειξη ηων πποβλημάηων πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εηδηθφ κηζζνιφγην ησλ
παλεπηζηεκηαθψλ θαζεγεηψλ. Γφζεθε έκθαζε ζηα ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα ησλ κηζζψλ
σο απνηέιεζκα ησλ κεγάισλ κεηψζεσλ ηεο ηάμεο ηνπ 40% (ησλ κφλσλ πνπ παξακέλνπλ
αθέξαηεο), θαη γεληθά ζηελ άληζε κεηαρείξηζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηα άιια εηδηθά
κηζζνιφγηα ηφζν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο επκάξεηαο φζν θαη θαηά ηελ
νηθνλνκηθή θξίζε. Σηε ζπλάληεζε κε ηνλ ΓΓ. Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο θάλεθε φηη ην
αξκφδην νηθνλνκηθφ ππνπξγείν είλαη πιένλ πνιχ θαιά ελεκεξσκέλν γηα ηελ θαηάζηαζε
ηνπ εηδηθνχ καο κηζζνινγίνπ θαη πεπεηζκέλν φηη πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί, κεξηθψο
ηνπιάρηζηνλ, ε αδηθία πνπ έρεη απηφ ππνζηεί ηφζν πξηλ φζν θαη θαηά ηελ νηθνλνκηθή
θξίζε. Σε απηφ ην ζεκείν θαίλεηαη φηη απέδσζε ε «εθζηξαηεία» ελεκέξσζεο ησλ
αξκφδησλ θνξέσλ απφ ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο καο θνξείο (ΔΣΓΔΠ θαη ΠΟΣΓΔΠ) θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ κηζζψλ καο θαη ηε ζχγθξηζή
ηνπο ηφζν κε άιια κηζζνιφγηα φζν θαη κε ηα αληίζηνηρα κηζζνιφγηα ζην εμσηεξηθφ. Ζ
πξφηαζε ηνπ ΥΠΟΗΚ γηα ην ππφ θαηάξηηζε λνκνζρέδην γηα ηα εηδηθά κηζζνιφγηα είλαη
κελ επλντθή γηα ην εηδηθφ καο κηζζνιφγην αιιά ιφγσ ηεο εκπινθήο θαη άιισλ
ππνπξγείσλ θαη θαηεγνξηψλ εηδηθψλ κηζζνινγίσλ, ν θιάδνο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ
θαζεγεηψλ νθείιεη λα είλαη επηθπιαθηηθφο γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα.
(β) Τη διεκδίκηζη ηηρ εθαπμογήρ ηηρ απόθαζηρ ηος ΣηΕ 4741/2014 γηα ηελ
αληηζπληαγκαηηθφηεηα ησλ πεξηθνπψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ απνδνρψλ ζηα πξν
ηνπ 2012 επίπεδα. Ζ θπβέξλεζε εμαθνινπζεί λα κελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηε
ζπγθεθξηκέλε δηθαζηηθή απφθαζε. Τν αίηεκα γηα πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ δεκνζίνπ κε
ηελ απφθαζε ηνπ ΣηΔ απνηέιεζε έλα απφ ηα βαζηθά αηηήκαηα ηνπ ζπιιφγνπ ην νπνίν
έρεη επαλεηιεκκέλσο θαηαζέζεη ζην ΥΠΟΗΚ θαη ΥΠΑΗΘ ηφζν κε ηελ απνζηνιή ησλ
απνθάζεψλ ηνπ φζν θαη ζηε ζπλάληεζε κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ησλ αξκφδησλ
ππνπξγείσλ. Παξάιιεια, ην ΓΣ ηνπ ΔΣΓΔΠ θάιεζε ηα κέιε ηνπ Σπιιφγνπ λα πξνβνχλ
ζε θαηάζεζε νκαδηθψλ αγσγψλ γηα ηε δηθαζηηθή δηεθδίθεζε ηεο πεξηθνπήο ησλ
απνδνρψλ ηνπο γηα φζν δηάζηεκα δελ εθαξκφδεηαη ε απφθαζε ηνπ ΣηΔ, κε βάζε νδεγίεο
πνπ εμέδσζε ην ΓΣ.
Τν ΓΣ απαζρφιεζε, επίζεο, ην λέν αζθαιηζηηθφ λνκνζρέδην, γηα ην νπνίν, καδί κε ηα
κηζζνινγηθά, πξνρψξεζε θαη ζηελ πξνθήξπμε κνλνήκεξεο απεξγίαο θαη 4σξεο ζηάζεο
εξγαζίαο.
Δπηπιένλ ην ΓΣ ηνπ ΔΣΓΔΠ αζρνιήζεθε θαη κε ηε κε θαηαβνιή ηεο πξνζαχμεζεο ηνπ
κηζζνχ θαηά ηελ επηζηεκνληθή άδεηα ησλ κειψλ ΓΔΠ. Τν ΓΣ ηνπ ΔΣΓΔΠ δήηεζε απφ ηηο
πξπηαληθέο αξρέο λα ελεκεξψζνπλ ηα κέιε ΓΔΠ γηα ην πξφβιεκα θαη λα πξνβνχλ ζηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ επίιπζή ηνπ. Γπζηπρψο, ην πξφβιεκα απηφ δελ έρεη αθφκε
επηιπζεί.
3. Οικονομικά ηων πανεπιζηημίων
Τν ΓΣ ηνπ ΔΣΓΔΠ έρεη επαλεηιεκκέλα εθθξάζεη ηελ έληνλε αλεζπρία ηνπ γηα ηα
πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παλεπηζηήκηα ιφγσ ησλ δξακαηηθψλ
πεξηθνπψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν ΔΣΓΔΠ έρεη θαιέζεη ην
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Υπνπξγείν Παηδείαο θαη ηελ Κπβέξλεζε λα αλαγλσξίζεη έκπξαθηα ηε ζπκβνιή ηεο
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη λα ζέζεη
ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημή ηεο, σο νθείιεη απφ ην Σχληαγκα. Εήηεζε απφ
ηελ θπβέξλεζε λα βξεη ηξφπνπο γηα ηελ άκεζε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ παλεπηζηεκίσλ
γηα λα θαιπθζνχλ ηνπιάρηζηνλ ζε απηή ηε θάζε νη βαζηθέο αλειαζηηθέο δαπάλεο θαη λα
ιεηηνπξγήζνπλ ζηνηρεησδψο ηα παλεπηζηήκηα. Τν ΓΣ ηνπ ΔΣΓΔΠ αληέδξαζε, επίζεο, ζηε
δέζκεπζε πφξσλ απφ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ησλ παλεπηζηεκίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο ηεο ρψξαο, δεηψληαο ηελ επηζηξνθή ησλ δεζκεπκέλσλ
δηαζεζίκσλ κε ηφθν, φπσο πξνβιέπεηαη ζε άιιεο παξφκνηεο πεξηπηψζεηο.
4. Τποζηελέσωζη ηων Πανεπιζηημίων
Τν ΓΣ ηνπ ΔΣΓΔΠ εμέδσζε απνθάζεηο θαη ςεθίζκαηα, ηα νπνία θαηαηέζεθαλ ζην
ΥΠΑΗΘ ζηα νπνία ηνλίδεη φηη ε ππνζηειέρσζε ιφγσ κείσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη κε
αλαπιήξσζήο ηνπ πξνθαιεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά
θαη ζηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ησλ Ηδξπκάησλ. Δπηζήκαλε, επίζεο, ηα πξνβιήκαηα πνπ
δεκηνπξγεί ε κε αλαλέσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε πξνζπάζεηα θάιπςεο ησλ ηεξάζηησλ
αλαγθψλ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ Ηδξπκάησλ ζε αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ κέζσ
εκβαισκαηηθψλ ιχζεσλ (π.ρ. επηζηξνθή ησλ νκνηίκσλ θαζεγεηψλ ζηα ακθηζέαηξα, θ.ά.)
ηνλίδνληαο φηη ε κφλε νξζή επηινγή γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ΑΔΗ ζε
πξνζσπηθφ είλαη ε θάιπςε ησλ ππαξρφλησλ θελψλ κε πξνθήξπμε ζέζεσλ θαζεγεηψλ
παλεπηζηεκίνπ νη νπνίνη παξάιιεια ζα θαιχςνπλ δηδαθηηθά θαη ζα αλαπηχμνπλ
εξεπλεηηθά ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ εθιείπνπλ θαη θηλδπλεχνπλ λα ραζνχλ απφ ηα
ηκήκαηα. Παξάιιεια, δήηεζε απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην Α.Π.Θ. λα
επηηαρχλνπλ ακέζσο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνθήξπμε ησλ 68 ζέζεσλ
πνπ δφζεθαλ ζην Α.Π.Θ., θαη απφ ηηο πξπηαληθέο αξρέο λα ελεκεξψζνπλ ηελ αθαδεκατθή
θνηλφηεηα γηα ηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηηο αηηίεο ηεο θαζπζηέξεζεο, θάηη ην νπνίν
έγηλε.
5. Θεζμικά
Τν ΓΣ ηνπ ΔΣΓΔΠ απαζρφιεζαλ δχν κεγάια ζεζκηθά ζέκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο κε έθδνζε ςεθηζκάησλ θαη θαηάζεζε πξνηάζεσλ. Τν πξψην αθνξνχζε ζην
ζρέδην λφκνπ πνπ θαηέζεζε ζε δηαβνχιεπζε ην ΥΠΑΗΘ ην θαινθαίξη ηνπ 2015 γηα ην
πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ παλεπηζηεκίσλ, ην νπνίν ηειηθά δελ θαηαηέζεθε πνηέ ζηε
βνπιή, θαη ην δεχηεξν ζηελ πξφζθαηε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ηεο θπβέξλεζεο γηα ηηο
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, γηα ην νπνίν δεηήζεθε ε επαλεμέηαζε κεξηθψλ γεληθψλ αξρψλ
ηνπ κέζα απφ δηάινγν κε ηα αξκφδηα ζεζκηθά φξγαλα ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπο
αξκφδηνπο θνξείο.
Τν ΓΣ ηνπ ΔΣΓΔΠ θαηέθξηλε ζηα παξαπάλσ ςεθίζκαηα ηελ πνιηηηθή ηνπ Υπνπξγείνπ
Παηδείαο ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ λα ξπζκίδεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο κε απνζπαζκαηηθέο ηξνπνινγίεο επί ηξνπνινγηψλ ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο,
ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θακία απνιχησο ζπδήηεζε κέζα ζηε Βνπιή θαη δηαβνχιεπζε κε
ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο.
6. Θέμαηα λειηοςπγίαρ Α.Π.Θ.
Τν ΓΣ ηνπ Σπιιφγνπ απαζρφιεζαλ κηα ζεηξά δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηε ιεηηνπξγία
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ηνπ ΑΠΘ, ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο,
θαζψο θαη κε ηα νηθνλνκηθά ηνπ. Εήηεζε επίζεκε ελεκέξσζε απφ ηηο πξπηαληθέο αξρέο
θαη άζθεζε πίεζε γηα κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα φπσο ηα νηθνλνκηθά ηνπ Ηδξχκαηνο, ε
θαηαλνκή θαη ρξήζε ρψξσλ, ην ΚΔΓΔΚ, ε ζέξκαλζε ησλ θηεξίσλ θαη ε αζθάιεηα ζηνπο
ρψξνπο ηνπ Α.Π.Θ. Δπίζεο, δήηεζε απφ ηηο πξπηαληθέο αξρέο λα βξεζεί ιχζε ζην
πξφβιεκα πνπ δεκηνχξγεζε ε ππνρξεσηηθή επίζεκε κεηάθξαζε ησλ αμηνινγήζεσλ ζε
θξίζεηο εθινγήο/εμέιημεο κειψλ ΓΔΠ. Σε αξθεηά απφ απηά ηα δεηήκαηα (ΚΔΓΔΚ,
δηαρείξηζε ρψξσλ, αζθάιεηα) δελ δφζεθαλ επαξθείο εμεγήζεηο απφ ηηο πξπηαληθέο αξρέο,
ελψ κφλν ζε θάπνηα άιια ππήξμε ελδηαθέξνλ γηα λα βξεζεί ιχζε.
Δπηπιένλ, ην ΓΣ αλέδεημε δεηήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε δηαδηθαζία επηινγήο κεηαμχ
ζξεζθεπηηθνχ θαη πνιηηηθνχ φξθνπ ζηηο δηαδηθαζίεο νξθσκνζίαο ζην Α.Π.Θ.,
απνδνθίκαζε ηελ παξεκπφδηζε ηεο αλνηθηήο ζπλεδξίαζεο ηεο Σπγθιήηνπ ηεο Τεηάξηεο
6/5/2015 απφ νκάδα θνηηεηψλ, θαζψο θαη ηελ πξαθηηθή πξνζσπηθψλ επηζέζεσλ θαη
πξνπειαθηζκψλ ελαληίνλ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Τκήκαηνο Φηινινγίαο.
Τν ΓΣ ζεψξεζε φηη πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΠΘ ζα
κπνξνχζαλ λα είραλ δηεπζεηεζεί κε ηε ζχληαμε ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ
Καλνληζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο, δεηψληαο απφ ηελ αξρή ηεο ζεηείαο ηνπ ηελ νινθιήξσζε
ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
7. Θέμαηα καθημεπινόηηηαρ Α.Π.Θ.
Τν ΓΣ ηνπ ΔΣΓΔΠ απφ ηελ αξρή ηεο ζεηείαο ηνπ έδσζε εηδηθφ βάξνο ζηα πξνβιήκαηα
πνπ αθνξνχζαλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο θαη ηδηαίηεξα ζε
πξνβιήκαηα πνπ εληάζεθαλ ηα ηειεπηαία έηε, φπσο ε έιιεηςε επαξθνχο θχιαμεο θαη ε
δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο κε κηα ζεηξά ςεθηζκάησλ θαη
ζπλαληήζεσλ κε ηηο πξπηαληθέο αξρέο. Σηφρνο ησλ ελεξγεηψλ απηψλ ήηαλ ε επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο απηνχ λα ηεζεί ζηηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο ησλ πξπηαληθψλ αξρψλ θαη ηεο
πνιηηείαο. Ύζηεξα απφ ηηο ζπλερείο θαη ζπζηεκαηηθέο πηέζεηο ηνπ ΓΣ ηνπ ΔΣΓΔΠ νη
πξπηαληθέο αξρέο πξνρψξεζαλ ζε ελέξγεηεο νη νπνίεο θαίλεηαη λα βειηηψλνπλ ηελ
θαηάζηαζε σο πξνο ηελ αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο.
Δπηπιένλ, ην ΓΣ παξελέβε κε δεκφζηα δηακαξηπξία γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο
θαηαζθήλσζεο No Border Camp ζηνπο ρψξνπο ηνπ Α.Π.Θ. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
θαινθαηξηνχ 2016.
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