ΔΚΛΟΓΔ ΔΓΔΠ 2-2-2017
ΠΡΟΚΛΗΗ
ΣΗ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ
Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί πλάδειθνη,
Η Αθαδεκατθή Παξέκβαζε ζαο θαιεί λα πξνζέιζεηε καδηθά ζηηο εθινγέο γηα ηελ
αλάδεημε λένπ Γ ηνπ ΔΓΔΠ θαη ησλ εθπξνζώπσλ καο ζηελ ΠΟΓΔΠ θαη λα
ζηεξίμεηε ηελ παξάηαμε καο.
Η Αθαδεκατθή Παξέκβαζε απέδεημε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο, ηα ηειεπηαία 4 ρξόληα
πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα θνηλά ηνπ ΑΠΘ, όηη είλαη κηα παξάηαμε ε νπνία ρσξίο
πεξηνξηζκνύο θαη δεζκεύζεηο ελδηαθέξεηαη κόλν γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ καο θαη ησλ Παλεπηζηεκηαθώλ δαζθάισλ πνπ ππεξεηνύλ ζε απηό.
Θεσξνύκε όηη ρξεηάδεηαη κηα αιιαγή θαηεύζπλζεο ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε από
πιεπξάο εθπξνζώπεζήο καο. Γπζηπρώο, ε απεξρόκελε Γηνίθεζε ηνπ ΔΓΔΠ
(Δλσηηθή Πξσηνβνπιία, πζπείξσζε θαη ΚΙΠΑΝ) παξά ηηο αξρηθέο εμαγγειίεο ηεο
πεξί ηνπ αληηζέηνπ, νδήγεζε ηνλ ύιινγν ζε ππνβάζκηζε, ζε κηα θξίζηκε κάιηζηα
πεξίνδν γηα ηα εξγαζηαθά θαη αθαδεκατθά ζέκαηά καο, πεξηνξηδόκελε ζε κηα
ινγηζηηθή αηειέζθνξε αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ.
Δίλαη γλσζηό όηη δηαλύνπκε κηα πεξίνδν όπνπ δηαθπβεύνληαη κηζζνινγηθά θαη
ζπληαμηνδνηηθά δηθαηώκαηα, ελώ έρνπλ κεησζεί δξακαηηθά νη πόξνη ησλ
Παλεπηζηεκίσλ καο (ηόζν ε ρξεκαηνδόηεζε από ηελ πνιηηεία, όζν θαη ην
αλζξώπηλν δπλακηθό θαη θπξίσο ηα κέιε ΓΔΠ). Δηδηθόηεξα δε ζην ΑΠΘ,
θαζεκεξηλά αληηκεησπίδνπκε ζέκαηα αζθάιεηαο, δηαθίλεζεο λαξθσηηθώλ θαη
θαηαιήςεσλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο κε θνξύθσζε ην θαη’
επθεκηζκόλ “No border Camp” ην πεξζηλό θαινθαίξη.
Γπζηπρώο ε απεξρόκελε Γηνίθεζε ηνπ ΔΓΔΠ δελ κπόξεζε λα θάλεη ηίπνηε
πεξηζζόηεξν από ην λα εθαξκόζεη ηελ ηαθηηθή ηνπ εθ ηνπ καθξόζελ παξαηεξεηή
θαη ζρνιηαζηή, κε κπνξώληαο ή κε ζέινληαο λα δηεθδηθήζεη ζεζκηθό ξόιν
ηνπιάρηζηνλ ζπλνκηιεηή αλ όρη ζπλδηακνξθσηή, ζε επίπεδν ηόζν
Παλεπηζηεκηαθώλ αξρώλ αιιά θαη Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα ηα ζέκαηα πνπ καο
αθνξνύλ.
Γπζηπρώο αξλήζεθε κεηά καλίαο ζηνηρεηώδεηο βειηηώζεηο πνπ πξόηεηλε ε
Αθαδεκατθή Παξέκβαζε γηα ηνλ ύιινγν, κε θάζε θνξά πεξηζηαζηαθή
επηρεηξεκαηνινγία, όπσο ηελ απόθηεζε γξαθείνπ θαη γξακκαηείαο ηνπ πιιόγνπ
αιιά θαη ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζε δεπηεξνβάζκην
όξγαλν, εθόζνλ παξάιιεια ζην Παλεπηζηήκην πθίζηαληαη θαη «θιαδηθνί»

ύιινγνη δηαθόξσλ ρνιώλ (πρ. Ιαηξηθήο, Οδνληηαηξηθήο). Γελ δέρηεθε κάιηζηα εμππεξεηώληαο ζηελ πξάμε, ηηο νίδε, πνηεο ζθνπηκόηεηεο - νύηε λα επηηξαπεί
ζηνπο πλαδέιθνπο απηώλ ησλ άιισλ «θιαδηθώλ» πιιόγσλ λα ςεθίδνπλ
ζπγρξόλσο γηα ην Γ ηνπ ΔΓΔΠ, απμάλνληαο έηζη ηελ βάζε εθπξνζώπεζεο θαη
ηελ απήρεζε ηνπ πιιόγνπ καο.
Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί πλάδειθνη,
Δίλαη θαιό λα δηακαξηύξεηαη θαλείο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί, αιιά
πξνηηκόηεξν είλαη λα ζηεξίδεη θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ αλαηξνπή ηεο. Η
Αθαδεκατθή Παξέκβαζε είλαη αλνηρηή ζε νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξόκελν
πλάδειθν ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ αγώλα απηό από νπνηαδήπνηε ζέζε. Ο
ύιινγνο θαη ηα κέιε ΓΔΠ λα απνθηήζνπκε μαλά πξσηαγσληζηηθό ξόιν.
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗ ΣΧΝ ΔΞΔΛΙΞΔΧΝ!
Δθ κέξνπο ηεο ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ
ΟΙ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ
Αιεμίνπ Δπάγγεινο ( Σκήκα Φηινινγίαο)
Γηαλλαθνπδάθεο Παλαγηώηεο (Σκήκα Υεκείαο)
Καξαθσζηάλνγινπ Βεληακίλ (Ννκηθή ρνιή)
Κνπξεκπειέο Ισάλλεο (Σκήκα Θενινγίαο)
Μαιηλδξέηνο Μηραήι ( Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο)
Ρεξάθεο Ηξαθιήο ( Σκήκα Πνηκαληηθήο θαη Κνηλσληθήο Θενινγίαο)
Υαηδεηόιηνο Απόζηνινο (Ιαηξηθή ρνιή)

