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Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Για την ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου για τη
διακίνηση ναρκωτικών στους χώρους του Α.Π.Θ.
Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4485/2017 για την ανώτατη εκπαίδευση “Επέμβαση δημόσιας
δύναμης σε χώρους των Α.Ε.Ι. επιτρέπεται αυτεπαγγέλτως σε περιπτώσεις κακουργημάτων,
καθώς και εγκλημάτων κατά της ζωής και ύστερα από απόφαση του Πρυτανικού
Συμβουλίου σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση”
Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ υποστηρίζει την ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου και του Πρυτανικού
Συμβουλίου του ΑΠΘ να εφαρμόσουν τον νόμο και να απευθύνουν έγγραφη πρόσκληση
προς τα αρμόδια όργανα για συνεχή παρέμβαση και διενέργεια ελέγχων εντός της
πανεπιστημιούπολης, αποκλειστικά και μόνο προς αντιμετώπιση του γνωστού προβλήματος
διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών το οποίο ταλανίζει το ίδρυμα τα τελευταία
χρόνια. Προφανώς, δεν είναι δυνατόν να αναμένει κανείς τη συνεδρίαση του Πρυτανικού
Συμβουλίου κάθε φορά που γίνεται διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών στο Ίδρυμα για να
κληθούν τα αρμόδια όργανα να επέμβουν. Η πρόσφατη παρέμβαση της εισαγγελίας
πρωτοδικών προς τις αστυνομικές αρχές για την αντιμετώπιση του φαινομένου των
ναρκωτικών και της εγκληματικότητας στους χώρους του ιδρύματος, αποδεικνύει την
ορθότητα της προηγούμενης απόφασης.
Απορεί μάλιστα με την αντίδραση του Υπουργού Παιδείας στην ενέργεια των αρχών του
ΑΠΘ προς εφαρμογή του νόμου τον οποίο ο ίδιος ο Υπουργός συνέταξε. Η αντίδραση αυτή
αναδεικνύει για μια ακόμη φορά (μετά από τις γνωστές δηλώσεις για την έλλειψη
«ρωμαλέου φοιτητικού κινήματος»), την αδυναμία της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να
κατανοήσει το πρόβλημα της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και την έλλειψη πολιτικής
βούλησης για την επίλυσή του.
Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ έχει πολλές φορές στο παρελθόν ασχοληθεί με το θέμα της
εγκληματικότητας στους χώρους του ΑΠΘ και έχει καταθέσει προτάσεις για την
αντιμετώπιση του φαινομένου. Η πανεπιστημιακή κοινότητα δεν έχει τα ίδια μέσα και την
επιχειρησιακή δυνατότητα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά από μόνο του φαινόμενα
παραβατικότητας και εγκληματικότητας στους χώρους της. Για το λόγο αυτό το ΔΣ έχει
υποστηρίξει ότι η πολιτεία με τα αρμόδια όργανά της οφείλει σε συνεργασία με τις αρχές
των ιδρυμάτων να προβεί σε όλες τις ενέργειες που θα προστατεύουν τις ζωές των
ανθρώπων και τις ακαδημαϊκές εγκαταστάσεις. Το πανεπιστήμιο από την πλευρά του οφείλει
να ενισχύσει τη φύλαξη των χώρων του, να προβεί σε παρεμβάσεις στους εξωτερικούς
χώρους (π.χ. αύξηση φωτισμού, αναπλάσεις κλπ) και κυρίως να προχωρήσει στην
απομάκρυνση του ΟΚΑΝΑ μέσα από την πανεπιστημιούπολη.
Για το ΔΣ
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