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Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Για τις τρέχουσες εξελίξεις στο Α.Π.Θ.
Η πανεπιστημιακή κοινότητα παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία όλα τα γεγονότα που
διαδραματίζονται στο Α.Π.Θ. και όχι μόνον, τα οποία δημιουργούν εντάσεις και
δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την ήδη τρωθείσα ακαδημαϊκή λειτουργία μέσα σε
συνθήκες πανδημίας.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτή την περίοδο της έντασης με νηφάλιο και ψύχραιμο λόγο να
συνεισφέρουμε όλοι και όλες στην αντιμετώπιση και στο ξεπέρασμα αυτής της κρίσης.
Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, στο πλαίσιο των αποφάσεων της πρόσφατης ΓΣ:
- Αναμένει από την Επιτροπή για τους όρους υγειονομικής ασφάλειας, η οποία ήδη
συγκροτήθηκε από τη ΓΣ, να εξετάσει την κατάσταση στο ΑΠΘ και σε συνδυασμό με την
πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων, να προτείνει τις απαραίτητες ενέργειες για την
ασφαλή επανεκκίνηση του ΑΠΘ.
- Μέλη του ΔΣ αλλά και συνάδελφοι που μπορούν να συνδράμουν θα επιδιώξουν
επικοινωνία και διάλογο με τους φοιτητές/φοιτήτριες για τα αιτήματά τους, με σκοπό τη
λειτουργία των σχολών σε περιπτώσεις φοιτητικών διαμαρτυριών που εμποδίζουν
ακαδημαϊκές λειτουργίες (λ.χ. κατάληψη Φυσικού).
- Σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή για τους Όρους Υγειονομικής Ασφάλειας, θα
υποστηρίξουμε τη διοργάνωση ακαδημαϊκών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, με σκοπό
τη γνωστοποίηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Πανεπιστήμια αλλά και την
προβολή του διδακτικού και επιστημονικού έργου του Ιδρύματος.
- Καλεί την Πολιτεία να αποσύρει τις επίμαχες διατάξεις για ίδρυση και εγκατάσταση των
ΟΠΠΙ.
- Καλεί τη Σύγκλητο του ΑΠΘ και τη Σύνοδο των Πρυτάνεων να επιδιώξουν συνάντηση με το
Υπουργείο ώστε οι διατάξεις του νόμου που αφορούν την εγκατάσταση των ΟΠΠΙ μέσα στα
ιδρύματα να αποσυρθούν και εντέλει να καταργηθούν.
Επίσης, το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ:
- Καλεί τη Σύγκλητο του ΑΠΘ να εκφράσει την αντίθεσή της στη μόνιμη εγκατάσταση των
ΟΠΠΙ και να καταδικάσει όλες τις παράνομες πράξεις και μορφές δράσης που καταλύουν
την ακαδημαϊκή ελευθερία και παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ομαλή
λειτουργία. Η εκπόνηση και η άμεση έγκριση ενός σχεδίου, το οποίο θα διασφαλίζει την

εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος και ταυτοχρόνως θα αντιμετωπίζει οποιασδήποτε
προσπάθεια κατάλυσης της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.
Τα θεσμικά όργανα έχουν την κύρια ευθύνη για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και
της ακαδημαϊκής ελευθερίας και μόνο ως έσχατη λύση, στον βαθμό που οι δυνατότητές
τους δεν επαρκούν, να ζητούν τη συνδρομή της πολιτείας.
- Καλεί τις Πρυτανικές αρχές, μαζί με τους θεσμικούς εκπροσώπους των Σχολών και των
Τμημάτων, να μεταφέρουν στις ομάδες των φοιτητών που καταφεύγουν σε παρεμποδίσεις
και καταλήψεις τη βούληση της Συγκλήτου για άμεσο τερματισμό τους και να διεξάγουν
οργανωμένο διάλογο με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και να εξετάζουν συστηματικά τα
υπαρκτά προβλήματα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας. Ο απαραίτητος
διάλογος δεν συνιστά αποδοχή παράνομων ενεργειών και αντιακαδημαϊκών πρακτικών.
Επαναλαμβάνουμε και τονίζουμε ότι η διοίκηση του ΑΠΘ έχει μεγάλη ευθύνη, γιατί εδώ και
έναν χρόνο δεν πραγματοποίησε καμιά παρέμβαση στις υποδομές του Ιδρύματος ώστε να
βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και εκπαίδευσης με βάση τα νέα υγειονομικά δεδομένα.
Καλούμε τους αρμόδιους, ακόμη και τούτη τη στιγμή, να ξεκινήσουν εργασίες ώστε το ΑΠΘ
να αναβαθμίσει τις υποδομές του, να αντιμετωπίσει την πανδημία και να λειτουργεί με
καλύτερες συνθήκες στο μέλλον.
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