
ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΑΠΘ 

Από τις 6 Μαΐου η ομάδα προσβασιμότητας και οι αλληλέγγυοι αποφάσισαμε και  καταλάβαμε το κτίριο 

Διοίκησης του Α.Π.Θ. Στην απόφαση αυτή προχωρήσαμε λόγω της αδιαφορίας της Πρυτανείας για τα 

αιτήματα που παραθέταμε εδώ και 6 χρόνια, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές με 

αναπηρία, τα οποία είναι: 

   - άμεση δημιουργία προσβάσιμου πανεπιστημίου. 

   - εύρρυθμη λειτουργία των βαν. 

   - άμεση λύση για το κεντρικό αμφιθέατρο της παλιάς φιλοσοφικής. 

   - αφαίρεση δυο θέσεων σε κάθε ενεργό αμφιθέατρο. 

Από τότε μέχρι και σήμερα δεχτήκαμε λασπολογία από τις πρυτανικές αρχές καθώς κι από τα 

κατευθυνόμενα Μ.Μ.Ε. μέσω των οποίων φάνηκε ξεκάθαρα η θέση τους. Χαρακτήρισαν την όμαδα αλλά 

και τους αλληλέγγυους, που τόσες μέρες ήταν μαζί μας στον αγώνα, ως εκμεταλλευτές των φοιτητών με 

αναπηρία, οι οποίοι σύμφωνα με τον κ.Λαόπουλο, αντιπρύτανη του Α.Π.Θ., δεν έχουν προσωπική βούληση 

και πολιτική συνείδηση. Επιπλέον, μας κατηγόρησαν για την παρεμπόδιση της συνεδρίασης της Συγκλήτου, 

ενώ απόφαση της ομάδας ήταν να συνεδριάσει η Σύγκλητος με την παρουσία των φοιτητών. Επίσης, για το 

θέμα των φοιτητικών εκλογών  η ομάδα σε καμία περίπτωση δεν είχε πρόθεση να παρεμποδίσει τη 

διαδικασία αυτή,παρ’όλα αυτά οι πρυτανικές αρχές δεν επέτρεψαν την είσοδο των γραμματειών, έτσι ώστε 

να παρθούν οι λίστες. Να σημειωθεί ότι και μετά από πίεση και των φοιτητικών συλλόγων οι διαδικασίες 

για τις εκλογές διεξήχθησαν εκτός του κτιρίου της πρυτανείας.Το σωματείο των διοικητικών υπαλλήλων 

στήριξε έμπρακτα τον αγώνα αυτόν, πιέζοντας με απόφαση ΔΣ τις πρυτανικές αρχές για τη δικαίωση των 

αιτημάτων μας. Το βράδυ της Τετάρτης 13/5 η απάντηση μέσω e-mail των πρυτανικών αρχών έφτασε στους 

διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι στη συνέχεια την προώθησαν σε εμάς. Για το λόγο αυτό, αποφασίσαμε 

να λήξουμε την κατάληψη την Πέμπτη 14/5 το πρωί 9.00 η ώρα, αφού δεσμεύτηκαν επίσημα στα εξής: 

   - Το κεντρικό αμφιθέατρο της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής,  αναμένεται να γίνει προσβάσιμο έως το 

τέλος Ιουνίου 2015. 

      - Η Πρυτανεία δεσμεύεται σχετικά με την δημιουργία θέσεων για αναπηρικό αμαξίδιο,που θα ξεκινήσει 

το καλοκαίρι και θα πραγματοποιηθεί σταδιακά στις αρχές της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. 

      - Με δεδομένη την εγγύησή της ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αντικατάστασης δύο ανελκυστήρων στη 

Φιλοσοφική Σχολή (παλαιό και νέο κτίριο) δεσμεύεται για διαρκή συντήρηση και επισκευή των 

ανελκυστήρων και αναβατορίων. 

      - Η επικείμενη επιστροφή των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα δίδει τη δυνατότητα υλοποίησης της 

δέσμευσης να διατεθεί και δεύτερος οδηγός προκειμένου να επεκταθεί και κατά τις απογευματινές ώρες η 

μεταφορά των φοιτητών με κινητικά προβλήματα. 

 

Σε καμία περίπτωση δεν θα παρεμποδίζαμε τη διαδικασία, (σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, που δίνει 10 

εργάσιμες μέρες προθεσμία), έτσι ώστε να επαναπροσληφθούν οι 120 διοικητικοί υπάλληλοι που είχαν 

χάσει τόσο άδικα τη δουλειά τους και έμειναν για 2 χρόνια άνεργοι, δίνοντας αγώνες και κάνοντας απεργίες 

διαρκείας ενάντια στη διαθεσιμότητα, τους οποίους και εμείς  στηρίξαμε έμπρακτα. Παρ’ όλες τις 

δεσμεύσεις των πρυτανικών αρχών, δεν εφησυχαζόμαστε ούτε επαναπαυόμαστε. Περιμένουμε την 

υλοποίηση των παραπάνω αιτημάτων σε πρακτικό επίπεδο και εντός των χρονικών ορίων που αυτά 

τέθηκαν. Στην περίπτωση μη υλοποίησης των αιτημάτων στην ώρα τους, προχωράμε σε νέες 

κινητοποιήσεις. Οι ανάγκες όμως δεν περιορίζονται στα συγκεκριμένα αιτήματα, αλλά αφορούν ευρύτερα 

τις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου. Στέλνουμε ευχαριστίες σε όλους τους αλληλέγγυους και δύναμη σε 

όλες τις αποκλεισμένες ομάδες αντίστασης (άνεργοι,φυλακισμένοι,ομοφυλόφιλοι,μετανάστες).Όσο ζούμε 

διεκδικούμε και απαιτούμε μια κοινωνία προσβάσιμη, ελεύθερη και αυτοοργανωμένη!  

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ 


