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1η Συνεδρίαση Συγκλήτου Ακαδ. Έτους 2012-2013  

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012 

 

Η Σύγκλητος στη συνεδρίαση της 4/10/2012 συζήτησε, μεταξύ άλλων, τα θέματα 

της αναβάθμισης των χώρων του Πανεπιστημίου, καθώς και της διασφάλισης 

συνθηκών ασφάλειας των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας εντός των 

χώρων αυτών. 

 

Κοινή υπήρξε η διαπίστωση ότι με απλές, μικρές παρεμβάσεις μπορούμε να 

βελτιώσουμε την αισθητική, την υγιεινή, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των 

ιστορικών χώρων του Πανεπιστημίου μας, πράξη που θα αποτελέσει μήνυμα 

σεβασμού προς τα μέλη της κοινότητάς μας και παράγοντα ενίσχυσης του στόχου 

μας για άριστη εκπαίδευση των φοιτητών μας. Τονίστηκε ότι συμπεριφορές που 

εκφράζονται με καταπάτηση κοινόχρηστων χώρων, με την παρεμπόδιση της 

πρόσβασης και διέλευσης, με την κάθε είδους ρύπανση και βεβήλωση των χώρων 

του ΟΠΑ βρίσκονται σε δυσαρμονία με τις αξίες και τα ιδανικά του Πανεπιστημίου 

και της ακαδημαϊκής μας κοινότητας. Τα μέλη της κοινότητάς μας δικαιούνται να 

σπουδάζουν και να εργάζονται σε συνθήκες ασφάλειας, σε ένα χώρο η αισθητική 

του οποίου θα συνάδει με τη φυσιογνωμία και την αποστολή που το Ίδρυμά μας 

καλείται να επιτελέσει. Πιο συγκεκριμένα: 

 

1. Διασφάλιση Συνθηκών Ασφάλειας 

Δυστυχώς, πολλά είναι τα γεγονότα παραβατικών συμπεριφορών που έχουν 

συμβεί στους χώρους του Πανεπιστημίου μας τα τελευταία χρόνια, τα οποία 

υποσκάπτουν το αίσθημα ασφάλειας μεταξύ των μελών της κοινότητάς μας. 

Επιπλέον, λόγω της σημαντικής αύξησης του πληθυσμού του ΟΠΑ και, 

ταυτόχρονα, του ανεπαρκούς μεγέθους των εγκαταστάσεών του, τονίστηκε ότι, 

επιπροσθέτως των ενεργειών που καταβάλλονται για επέκταση των κτηριακών μας 

εγκαταστάσεων, υπάρχει ανάγκη για συστηματική εποπτεία και φύλαξη των 

υπαρχόντων κτηρίων μας, ιδιαιτέρως μάλιστα του Κεντρικού μας Κτηρίου. 

 

Για τους παραπάνω λόγους, η Σύγκλητος αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία 

(30 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά) τη συγκρότηση ομάδας, αποτελούμενης από 

υπαλλήλους του ΟΠΑ και υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η 

οποία θα αναλάβει, αφενός την εποπτεία και τη φύλαξη των χώρων του 

Πανεπιστημίου και, αφετέρου, την αποτελεσματική προστασία της δημόσιας 

περιουσίας του Ιδρύματος. Είναι φανερό, πως η ομάδα θα λειτουργεί στο πλαίσιο 

των ακαδημαϊκών και δημοκρατικών αρχών και των αξιών του ΟΠΑ για το 
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συμφέρον όλων των μελών της κοινότητας. 

 

2. Αναβάθμιση Χώρων ΟΠΑ 

Επιπρόσθετα, με γνώμονα τη γενική αναβάθμιση των χώρων του ΟΠΑ και σε 

συνέχεια των εργασιών αναβάθμισης του Κεντρικού Κτηρίου τού Πανεπιστημίου 

μας που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, η 

Σύγκλητος υιοθέτησε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία (ομοφωνία των 31 μελών της 

επί της αρχής, ενώ 5 μέλη της καταψήφισαν επί μέρους σημεία) την πρόταση της 

Επιτροπής Αναβάθμισης Χώρων, η οποία συστάθηκε το προηγούμενο ακαδημαϊκό 

έτος. Κάποια από τα βασικά σημεία της απόφασης αυτής είναι: 

 Ριζική ανακαίνιση αμφιθεάτρων, εγκατάσταση εξαερισμού και συστημάτων 

θέρμανσης/ψύξης, όπου χρειάζεται, καθώς και σημαντικές βελτιώσεις στα 

περισσότερα WC 

 Βελτιώσεις στους χώρους των εστιατορίων των φοιτητών και του 

προσωπικού 

 Διάθεση ειδικών οριοθετημένων επιφανειών (προθηκών) στον φοιτητικό 

σύλλογο, για ανακοινώσεις, αφίσες κ.λπ. (σύνολο 156,9m2)  

 Απομάκρυνση των ταμπλό από κοινόχρηστους χώρους 

 Διασφάλιση σε όλους τους διαδρόμους ελάχιστο πλάτος διαφυγής 4 μέτρων 

(υποχρέωσή μας από το νόμο) 

 Δημιουργία υποδομών για πρόσβαση και διέλευση ατόμων με κινητικές 

δυσκολίες, π.χ. είσοδος Δεριγνύ, τουαλέτες κ.λπ. 

 Συγκρότηση ομάδας πυρασφάλειας από μόνιμο προσωπικό του 

Πανεπιστημίου, η οποία θα εκπαιδευτεί και θα εξασκηθεί στη χρήση των 

πυροσβεστικών μέσων, καθώς και στον τρόπο ενεργοποίησης του 

συναγερμού και εκκένωσης του κτιρίου, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού 

 Ένωση του ακαλύπτου χώρου της Μαυροματαίων με το Κυλικείο, 

αναβάθμιση με τοποθέτηση καθισμάτων και με δημιουργία χώρου 

στάθμευσης για ποδήλατα. 

 

Όπως τονίσθηκε στη σχετική συζήτηση που αναπτύχθηκε, για την εφαρμογή των 

παραπάνω απαιτείται η συνεργασία και η συνεισφορά όλων μας. Χρειάζεται όλοι να 

αντιληφθούμε ότι ο σεβασμός στη χρήση των χώρων που συνυπάρχουμε αποτελεί 

σεβασμό προς κάθε μέλος της κοινότητάς μας και ότι η καταχρηστική χρήση των 

χώρων αυτών βλάπτει όλους μας ενώ, ταυτόχρονα, αποτελεί πράξη περιφρόνησης 

προς τους πολίτες της πατρίδας μας που χρηματοδοτούν τη λειτουργία του 

Πανεπιστημίου μας. 

 

http://www.aueb.gr/docs/teliki_eishghsh.pdf

