
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ
Κοσμήτωρ: Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης
Τηλ. 2310995601  e-mail: klkats@civil.auth.gr

Πληροφορίες: Χρυσάνθη Καπράγκου                         Θεσσαλονίκη    06 | 02 | 2018
Τηλ. 2310995602  Fax: 2310995611                         Αριθ. Πρωτ.   
e-mail: info@eng.auth.gr 
URL: http://eng.auth.gr

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Πολυτεχνικής Σχολής (αρ. 2/29.01.2018)
Λειτουργία και Ασφάλεια της Πολυτεχνικής Σχολής

Η Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής  Σχολής διαπιστώνει  ότι  τα τελευταία χρόνια υπάρχει
σημαντικό  πρόβλημα  διακίνησης  και  χρήσης  ναρκωτικών  ουσιών  και  πρόβλημα  άλλων
παραβατικών συμπεριφορών σε χώρους μέσα και γύρω από τη Σχολή, καθώς και ότι, για τους
λόγους αυτούς, η υλικοτεχνική της υποδομή έχει υποστεί σημαντικότατη υποβάθμιση. 

Επίσης, διαπιστώνει ότι υποβαθμίζεται σημαντικά η καθαριότητα, κυρίως λόγω ανεξέλεγκτων
«πάρτι», από τα οποία προκαλούνται ακόμη και προβλήματα υγιεινής τα πρωινά της Δευτέρας,
παρά τη φιλότιμη και έντονη προσπάθεια των συνεργείων καθαριότητας.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, η Γενική Συνέλευση:

1. Αποφασίζει να παραμένουν κλειστοί οι χώροι της Σχολής τις καθημερινές από τις 22:30 ως
τις 06:00, ενώ τα Σάββατα θα παραμένουν ανοικτοί μόνον από τις 09:00 ως τις 14:00. Για
την υλοποίηση της απόφασης αυτής ζητά να γίνουν, σε συνεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές,
οι απαιτούμενες κατασκευαστικές βελτιώσεις και να υπάρχει φύλακας-θυρωρός το πρωί του
Σαββάτου.  Κατά  τις  ημέρες  και  ώρες  που  η  Σχολή  θα  παραμένει  κλειστή,  θα  δίνεται
δυνατότητα πρόσβασης σε γραφεία, Εργαστήρια, Αίθουσες και Αμφιθέατρα της Σχολής, για
την  πραγματοποίηση  μαθημάτων,  εξετάσεων,  ημερίδων  και  λοιπών  εκπαιδευτικών  και
ερευνητικών  εκδηλώσεων,  σε  διδάσκοντες,  φοιτητές  και  ερευνητές  της  Πολυτεχνικής
Σχολής,  κατόπιν ενημέρωσης της Υπηρεσίας Φύλαξης του Α.Π.Θ. και  σε συνεργασία με
αυτή.

2. Δίνει εντολή στη διοίκηση της Σχολής να συνεχίσει την προσπάθεια για την απομάκρυνση
του ΟΚΑΝΑ από τη σημερινή του θέση, που βρίσκεται απέναντι από τις εγκαταστάσεις της
Σχολής, δεδομένου ότι αποτελεί πόλο έλξης διακινητών ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον, ζητά
από τη Σύγκλητο να υιοθετήσει την απόφαση της Σχολής.

3. Ζητά από όλες τις δημόσιες αρχές και υπηρεσίες να δραστηριοποιηθούν, ώστε να αποτραπεί
η διακίνηση των ναρκωτικών στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης, γενικά, και της ζώνης
της Πολυτεχνικής Σχολής, ειδικότερα. 

4. Ζητά  τη  συνέχιση  των  εργασιών  αποκατάστασης,  συντήρησης  και  βελτίωσης  των
εγκαταστάσεων και  καλεί  όλους τους φοιτητές και το προσωπικό να φροντίσουν για την
αποφυγή και αποτροπή φθορών. Η Σχολή ανήκει σε όλα τα μέλη της και η καλή κατάστασή
της αφορά και αντανακλά στο καθένα από αυτά προσωπικά.

5. Προχωρεί στη σύσταση των ακόλουθων Επιτροπών: α) υποστήριξης εθελοντικών φοιτητικών
ομάδων και φοιτητικών πρωτοβουλιών, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εντός της Σχολής
και β) διερεύνησης του προβλήματος των ναρκωτικών και της παραβατικότητας, γενικότερα,
στους  χώρους  της  Πολυτεχνικής  Σχολής,  ώστε  να  εξευρεθούν  τρόποι  για  την  καλύτερη
αντιμετώπισή του.

Ο Κοσμήτωρ,    Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης
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