
Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής επιστήμης ως υπεύθυνη παράταξη και ως πρώτη δύναμη στο 

τμήμα είναι εδώ και φέτος για να καταθέσει τις προτάσεις της για το σύλλογο φοιτητών 

και το τμήμα. Ως πρώτη παράταξη τα τέσσερα τελευταία χρόνια έχει αναδείξει τον 

σύλλογο φοιτητών Πολιτικής Επιστήμης ως τον πιο ενεργητικό και κατά κοινή 

ομολογία των φοιτητών τον πιο δραστήριο σύλλογο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Με 

έμπρακτη συμμετοχή στα δρώμενα του Πανεπιστημίου, με δράσεις όπως η έκδοση 

εφημερίδας(πρόταση ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 17/09/2003), με ημερίδες για φλέγοντα θέματα της 

καθημερινότητας, με την δημιουργία ιστοσελίδας του συλλόγου φοιτητών(πρόταση της 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 05/10/06) και με τοποθετήσεις για ότι αφορά την Πανεπιστημιακή 

κοινότητα προσπαθούμε να σταθούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης των φοιτητών όλα 

αυτά τα χρόνια. 

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ είναι η παράταξη που ενστερνίζεται τα προβλήματα που ταλανίζουν 

τους φοιτητές του τμήματός μας όλα αυτά τα χρόνια. Οραματιζόμαστε και προσδοκούμε 

να ενισχύσουμε τη λειτουργία του Συλλόγου Φοιτητών που ως Πρώτη Δύναμη έχουμε 

την ικανότητα και τη διάθεση να πετύχουμε. 

Προτάσεις, θέσεις και αρχές μας : 

1. Έκδοση 8ου και 9ου φύλλου της εφημερίδας του Συλλόγου «Πολιτεία» 

2. Αναβάθμιση και εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του συλλόγου για την 

περαιτέρω προβολή του Συλλόγου και των δραστηριοτήτων του 

3. Πραγματοποίηση εκδήλωσης υποδοχής των πρωτοετών φοιτητώναπό το 

σύλλογο σε συνεργασία με το τμήμα 

4. Καθιέρωση μηνιαίων διαλέξεων με ομιλητές καθηγητές του τμήματος ή 

επισκέπτες για ακαδημαϊκά θέματα και πολιτικά θέματα συναφή με το 

επιστημονικό μας αντικείμενο. 

5. Διενέργεια εκδηλώσεων για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου 

Φοιτητών 

6. Ακαδημαϊκή ημερίδα από το Σύλλογο στα πλαίσια της Ημέρας των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (10 Δεκεμβρίου) 

7. Διεξαγωγή εκπαιδευτικής εκδρομής σε τόπους όπου εδρεύουν υπερεθνικοί 

πολιτικοί φορείς(ΔΕΚ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ΟΗΕ) σε συνεργασία με το 

τμήμα, κατά το παράδειγμα των μεταπτυχιακών φοιτητών 

8. Αναβάθμιση και επαναλειτουργία της βιβλιοθήκης του Συλλόγου 

Φοιτητών. 

9. Ενίσχυση των υποδομών του Πανεπιστημίου και διεύρυνση του πλαισίου 

λειτουργίας του τμήματος για την εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ. 

10. Ευαισθητοποίηση και άνοιγμα του Συλλόγου προς την Κοινωνία με 

κινήσεις εθελοντισμού και φιλανθρωπίας. 

11. Διεκδικούμε εν γένει καλύτερη ενημέρωση του συλλόγου από το τμήμα και 

το Πανεπιστήμιο και ακόμα πιο έντονη και δραστήρια παρουσία του 

Συλλόγου στα ακαδημαϊκά δρώμενα. 

12. Συμμετοχή των φοιτητών στα εργαστήρια του τμήματος 

13. Στήριξη σε κάθε δράση για την εξασφάλιση επαγγελματικών 

δικαιωμάτων στα πλαίσια της πρότασης που έχουν ψηφίσει οι φοιτητές 

σε προηγούμενη συνέλευση (μη περιοριστικά) . 

14. Ζητάμε την δωρεάν διανομή eBook (ή e-reader*) σε όλους τους φοιτητές 

με την εισαγωγή τους . Το eBook, εκτός από τις δεκάδες άλλες ευκολίες που 



θα προσφέρει στους φοιτητές, θα μπορέσει να δώσει μία ουσιαστική λύση στο 

πρόβλημα που θα απασχολήσει τα επόμενα χρόνια εκατοντάδες φοιτητές, το 

πλαφόν των δωρεάν συγγραμμάτων. 

Με αφορμή τις δυσλειτουργίες του τμήματος η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης πιστή 

πάντα στο συνδικαλιστικό έργο, απόδειξη του οποίου είναι η συνεχής ανάδειξη της ως 

πρώτη δύναμη καταθέτει προτάσεις στο Δ.Σ. του συλλόγου φοιτητών καθώς και στην 

Γενική Συνέλευση τμήματος, συνδιαλέγεται δημοκρατικά με τις υπόλοιπες παρατάξεις 

προκειμένου να διασφαλισθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για όλους μας. Έχοντας 

ώ επίκεντρο τον φοιτητή η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ βρίσκετε δυναμικά δίπλα του με τεκμηριωμένες 

προτάσεις και ανάλογα με τα εκάστοτε προβλήματα που ανακύπτουν προσαρμόζει 

δόκιμες και εφικτές λύσεις. Μένουμε πιστοί στο έργο μας, παραβλέπουμε ότι είμαστε 

εκλογικά ισχυρότεροι και δεν αναλωνόμαστε σε μικροπολιτικές επιθέσεις. Κύριο 

μέλημα μας είναι οι καλύτερες συνθήκες φοιτητικής ζωής σε όλους και η προβολή του 

τμήματος. 

Οι προτάσεις που καταθέσαμε στο Δ.Σ. του συλλόγου φοιτητών : 

1. Να καταδικάσει ο σύλλογος φοιτητών την κίνηση της διοίκησης της λέσχης 

σε συνεργασία με την φοιτητική μέριμνα νααυξήσει την τιμή της λέσχης 

από 0,70 σε 2,70 (15/09/2010) 

2. Έκδοση καταγγελίας από τον Σύλλογο η οποία να καταδικάζει την θέση της 

πρυτανείας για την θέση της σχετικά με το κλείσιμο των ταμείων της 

λέσχης.(15/09/2010) 

3. Να ανοίξει εκ νέου προκήρυξη για την λέσχη (15/09/2010) 

4. Έκδοση μιας ανακοίνωσης για αποσαφήνιση της διαδικασίας της 

σύμβασης της λέσχης,τον τρόπο διανομής χρημάτων για τις κάρτες σίτισης 

και την εκ νέου προκήρυξη για ανάδοχο στην λέσχη με διάφανο και σύννομο 

τρόπο. (15/09/2010) 

5. Έκδοση καταγγελίας για την αύξηση της τιμής του γεύματος στην Λέσχη 

Σίτισης στο Πανεπιστήμιο σε 2,7 ευρώ και τη διευκρίνηση των διαδικασιών 

της ανάθεσης. (22/09/2010) 

6. Την ανάθεση της καταγγελίας για την Σίτιση στη Σύγκλητο. (22/09/2010) 

7. Προτείναμε την διεξαγωγή μιας ημερίδας με θέμα την ενημέρωση πάνω 

στις αλλαγές που έγιναν στο πρόγραμμα σπουδών με την εισαγωγή νέου 

οδηγού (13/10/2010) 

8. Ζητήσαμε να δοθούν διευκρινήσεις σχετικά με το μάθημα «Αγγλικά για 

πολιτικούς επιστήμονες Α» το οποίο είχε περαστεί ως μάθημα ελεύθερης 

επιλογής στο studentweb(13/10/2010) 

9. Προτείναμε να ζητήσει ο σύλλογος φοιτητών την έγκαιρη ανακοίνωση των 

βαθμολογιών με γραπτό αίτημα στην Γραμματεία του τμήματος(13/10/2010). 

10. Διεκδικήσαμε και καταφέραμε να καταστίσουμε εφικτή την 

προσβασιμότητα στα γραφεία του Συλλόγου οποιαδήποτε ώρα κατά την 

διάρκεια της ημέρας(22/11/2010) 



11. Προτείναμε την άμεση σύσταση της επιτροπής της εφημερίδας με σκοπό 

την έκδοση του 8
ου

 και 9
ου

 φύλλου της εφημερίδας του Συλλόγου « Πολιτεία » 

(22/11/2010) 

12. Ζητήσαμε την ανανέωση της δέσμευσης της Πρυτανείας σε επίπεδο 

τμήματος για την παροχή κονδυλίου ετησίως, με σκοπό την έκδοση της 

Εφημερίδας του Συλλόγου Φοιτητών «Πολιτεία».(22/11/2010) 

13. Ζητήσαμε να συνταχθεί ένα κείμενο με διευκρινιστικές ερωτήσεις πάνω 

στον νέο οδηγό σπουδών το οποίο θα δοθεί στην επιτροπή προγράμματος 

σπουδών για να καθορίσει την κατεύθυνση της ομιλίας. (22/11/2010) 

14. Προτείναμε να πραγματοποιείται από τον σύλλογο φοιτητών μία διάλεξη από 

καθηγητές του τμήματος ανά δύο εβδομάδες πάνω σε πολιτικά θέματα 

καθώς και διάφορα ακαδημαϊκά θέματα. Σκοπός της πρότασης αυτής είναι 

να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους φοιτητές να ενημερωθούν πάνω σε 

φλέγοντα πολιτικά θέματα σε βάθος και να εμπλουτίσουν τις γενικές τους 

γνώσεις. (22/11/2010) 

15. Προτείναμε ο σύλλογος να δραστηριοποιηθεί με αφορμή την παγκόσμια 

ημέρα των ατόμων με ειδικές ανάγκες η οποία ήταν στις 3 Δεκεμβρίου. 

Ζητήσαμε να συνταχθεί από το προεδρείο να συντάξει και να μοιράσει έντυπο 

υλικό με το οποίο να ενημερώνει τους συμφοιτητές μας για τα δικαιώματα και 

τις ανάγκες των ανθρώπων αυτών(22/11/2010) 

16. Προωθήσαμε τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του συλλόγου μέσω δωρεάς 

συγγραμμάτων από φοιτητές του τμήματος. (22/11/2010) 

17. Καταγγείλαμε τη στάση της ΠΑΣΠ Πολιτικού για την απουσία της στο 

Δ.Σ της 13
ης

Δεκεμβρίου 2010 ως ένδειξη υπονόμευσης του συλλόγου 

φοιτητών του τμήματος και μη στήριξης των συλλογικών διαδικασιών. 

(13/12/2010) 

18. Προτείναμε την εγκατάσταση κεραίας και καλωδίου για internet στις 

φοιτητικές εστίες του Γάλλου εφόσον διατίθεται δωρεάν πρόσβαση η οποία 

είναι πληρωμένη. (02/03/2011) 

19. Ζητήσαμε ο σύλλογος φοιτητών του τμήματος να καταγγείλει το Υπουργείο 

και την ηλεκτρονική υπηρεσία δήλωσης συγγραμμάτων Εύδοξος για την 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση που παρουσιάστικε στο άνοιγμα του 

συστήματος μόνο για το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

20. Ανταποκριθήκαμε άμεσα στο θέμα της συστέγασης των φοιτητών που 

έχουν δικαίωμα στέγασης στις εστίες του Γάλλου και του πολιτιστικού 

κέντρου «Ξενία»καταγγέλοντας ως απαράδεκτο και μη βιώσιμες τέτοιες 

πρακτικές. Ζητήσαμε ο σύλλογος να δραστηριοποιηθεί άμεσα και να πάρει 

ξεκάθαρη και αλληλέγγυα θέση στηρίζοντας τη δημιουργία συλλόγου 

φοιτητώνγια τα άτομα που διαμένουν στις φοιτητικές κατοικίες. 

(24/03/2011) 

21. Ζητήσαμε να μη μεταβληθεί το σύστημα μοριοδότησης από τη φοιτητική 

μέριμνα έτσι ώστε να μπορούν οι φοιτητές να στεγαστούν με 9 και όχι 10 

μόρια(24/03/2011) 

22. Προτείναμε η άτυπη Γενική Συνεύλεση των στεγαζώμενων φοιτητών, σε 

συνεργασία με το Σύλλογο φοιτητών του τμήματός μας να διερευνήσει το 

ενδεχόμενο καταγγελίας της συστέγασης 2 φοιτητών σε δωμάτια 

χαρακτηρισμένα ως μονόκλινα, στην Υγειονομική Υπηρεσία(24/03/2011). 

23. Ζητήσαμε την άμεση ενεργοποίηση του συστήματος του Υπουργείου για 

την ηλεκτρονική δήλωση συγγραμμάτων “ΕΥΔΟΞΟΣ” για να 



μπορέσουμε να παραλάβουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα 

συγγράμματα τα οποία δηλώσαμε! 

Οι προτάσεις που καταθέσαμε στην Γενική Συνέλευση Τμήματος : 

1. Να γίνει Παρουσίαση του Οδηγού Σπουδών από την Επιτροπή του 

Προγράμματος και του προέδρου του τμήματος στους φοιτητές σύμφωνα με 

την απόφαση του συλλόγου φοιτητών(10/11/2010) 

2. Να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες σε όλα τα μαθήματα που έχουν 

καθυστερήσει(10/11/2010) 

3. Να Συνεδριάσει η Επιτροπή προγράμματος σπουδών ή να συσταθεί 

επιτροπή με σκοπό τη θέσπιση ενός πλαισίου αναγνώρισης μαθημάτων 

εκτός τμήματος π.χ.SummerSchools, εν γένει προγράμματα που 

προσφέρουν ECTS(10/11/2010) 

4. Άμεση διεξαγωγή της εκδήλωσης Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του 

Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, σε συνεργασία με τον σύλλογο 

φοιτητών(10/11/2010) 

5. Ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί σχετικά με την πρακτική 

άσκηση στο τμήμα(10/11/2010) 

6. Ενημέρωση για την εμβόλιμη εξεταστική και την δυνατότητα διεξαγωγής 

της(10/11/2010) 

7. Ερώτημα για την επέκταση των πιστώσεων στο εαρινό εξάμηνο στους ΠΔ 

407/ 80(10/11/2010) 

8. Αίτημα για άμεση αυτόματη προσμέτρηση των επιπλέον του 

προαπαιτούμενου αριθμού σεμιναρίων ως ΥΕΠ για το ακαδημαϊκό έτος 

2010-2011(10/11/2010) 

9. Με αφορμή την αναδιάρθρωση του οδηγού σπουδών με την ενίσχυση του 

ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου του τμήματος με κλασικά άρθρα και 

δοκίμια που υπάγονται των θεματικών όπως αυτές ορίζονται από των οδηγό 

σπουδών (κατευθύνσεις) (10/11/2010) 

10. Καταθέσαμε επερωτήσεις σχετικά με το studentweb όσο αναφορά το 

μάθημα Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Α’ και τον τρόπο δήλωσης 

του και την επιλογή «δίδακτρα» (10/11/2010) 

11. Ζητήσαμε την έγκαιρη ενημέρωση του συλλόγου φοιτητών του τμήματος 

για την ημερομηνία διαξαγωγής και την ημερήσια διάταξη της 

συνέλευσης του τμήματοςκαθώς και της ημέρας διεξαγωγής της ειδικής 

σύνθεσης επειδή έχει παρατηρηθεί ότι η μέρα λήψης του εγγράφου στην 

θυρίδα του συλλόγου είναι διαφορετική από από την αναγραφόμενη. 

(26/01/2011) 

12. Ζητήσαμε ενημέρωση σχετικά με την αναγνώριση μαθημάτων των 

φοιτητών που εισήχθησαν στο τμήμα με τη διαδικασία των 

κατατακτήριων εξετάσεων. (26/01/2011) 

13. Ζητήσαμε την ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση που θα επικρατήσει 

στο τμήμα το εαρινό εξάμηνο μετά την κατάργηση όλων των πιστώσεων 

με ΠΔ 407/80 για το πώς θα καλυφθούν τα κενά που θα προκύψουν στα 

προσφερόμενα μαθήματα. (26/01/2011) 

14. Ζητήσαμε την ενημέρωση για τις ημερομηνίες έναρξης υποβολής των 

αιτήσεων για την πρακτική άσκηση. (26/01/2011) 



15. Ζητήσαμε, αναφορικά με τις νέες περικοπές της Πρυτανείας, την ενημέρωση 

του κατά πόσο υφίσταται το κονδύλι που παρέχεται στο σύλλογο φοιτητών 

για την έκδοση εφημερίδας του συλλόγου. (26/01/2011) 

16. Σύμφωνα με την απόφαση προηγούμενης γενικής συνέλευσης, θα θέλαμε να 

ενημερωθούμε για την πρόοδο της αναμόρφωσης της ιστοσελίδας του 

τμήματος. Έχει αποφασιστεί από τη ΓΣΤ η πλήρης ανανέωση της 

ιστοσελίδας ώστε να καταστεί περισσότερο λειτουργική, αλλά δεν έχουν 

παρατηρηθεί αλλαγές.( 30/03/2011) 

17. Με αφορμή τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας κας Διαμαντοπούλου για τη 

χορήγηση ενός συγγράμματος με την έννοια ενός τόμου, ζητάμε από τα μέλη 

ΔΕΠ την ενίσχυση της πλατφόρμας διαδικτυακής μάθησης e-learn στο 

τμήμα μας, καθώς μόλις 3 μέλη ΔΕΠ κάνουν χρήση αυτής, και τον 

εμπλουτισμό της με το απαραίτητο υλικό για το κάθε μάθημα (κατά το 

παράδειγμα του τμήματος Οικονομικών Επιστημών). Θεωρούμε μια τέτοια 

κίνηση ελάχιστο ανάχωμα για το τμήμα μας στην εποχή του “μισού 

συγγράμματος” στην οποία κινδυνεύει να περιέλθει το Ελληνικό 

Πανεπιστήμιο. Επίσης στο e-learn μπορούν να συμπεριληφθούν papers από 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (π.χ. JSTOR) ή ακόμα και σαρώσεις (scans) 

συγγραμμάτων που με το προηγούμενο καθεστώς θα λάμβανε ο 

φοιτητής(30/03/2011) 

18. Καταθέσαμε ερώτηση στο γραφείο αρωγής χρηστών της ηλεκτρονικής 

υπηρεσίας δήλωσης συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ και κοινοποιήσαμε την 

απάντηση(ευθύνες της εκάστοτε γραμματείας) στην γενική συνέλευση 

ζητώντας από το τμήμα και τη γραμματεία να ανακοινώσουν τις ακριβείς 

ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων για συγγράμματα, καθώς δεν υπάρχει από 

πουθενά σαφής πληροφόρηση. (30/03/2011) 

19. Σχετικά με το αίτημα του κ. Αλεξόπουλου για αναστολή των διδακτικών 

καθηκόντων του ως μέλος ΔΕΠ ζητήσαμε από τη συνέλευση να καλύψει 

αυτό το κενό, είτε αναθέτοντας το μάθημα αυτό σε άλλο μέλος ΔΕΠ με 

συναφές γνωστικό αντικείμενο είτε αντικαθιστώντας το με άλλο ΥΕΠ. Σε 

περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, ζητάμε τουλάχιστον να δοθεί 

η ευκαιρία σε όσους φοιτητές το έχουν δηλώσει να το αντικαταστήσουν 

με άλλο μάθημα(30/03/2011) 

20. Καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση για την επίλυση του μειωμένου 

αριθμού προσφερόμενων μαθημάτων(22/02/2011) : 

«Παρατηρώντας το πρόγραμμα μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου διαπιστώνουμε ότι 

τα προσφερόμενα μαθήματα είναι ελάχιστα και τα σύνολο των μαθημάτων αγγίζει 

μόλις τα τριάντα μαθήματα (30). Αν τώρα υπολογίσουμε τους διδάσκοντες για αυτό 

το εξάμηνο θα έχουμε άθροισμα 17(σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα). Κάνοντας 

κάποιες απλές μαθηματικές πράξεις εύκολα διαπιστώνουμε ότι ο λόγου μαθημάτων / 

διδασκόντων έχει αποτέλεσμα περίπου 1,9. Με άλλα λόγια αντιστοιχεί λιγότερο από 

δυο μαθήματα σε κάθε διδάσκοντα. Εμείς ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αντιλαμβανόμαστε πως η 

απόφαση του Υπουργείου για μείωση των πιστώσεων είναι καταστροφική για την 

εξέλιξη της τριτοβάθμιας παιδείας και δημιουργεί ακόμα πιο έντονα προβλήματα σε 

τμήματα σχετικά μικρά όπως το δικό μας. Αυτός είναι και ο λόγος που ήρθαμε 

σήμερα εδώ να προτείνουμε και να προτρέψουμε το σώμα της Γ.Σ.Τ. να δεσμευτεί 

πως θα παρέχει στους φοιτητές του τμήματος κάποια επιπλέον μαθήματα. 

Γνωρίζοντας τον νόμο και της ώρες διδασκαλίας που προβλέπει για κάθε διδάσκοντα 

ερχόμαστε στο σώμα της συνέλευσης και προτρέπουμε τους διδάσκοντες να 



ανεβάσουν κατά 0,2 τον λόγο: Προσφερόμενα μαθήματα / Διδάσκοντες. Με άλλα 

λόγια αν το περίπου 1,9 αυξηθεί σε περίπου 2,1 τα προσφερόμενα μαθήματα που 

προκύπτουν θα είναι περίπου 36, έξι περισσότερα από αυτά προσφέρονται σήμερα. 

Αυτός ο αριθμός (+6) πιστεύουμε πως μπορεί να δώσει μια ανάσα στους συμφοιτητές 

μας που δεν έχουν μαθήματα να επιλέξουν. Θεωρούμε τον στόχο αυτό ρεαλιστικό και 

εφικτό και ευελπιστούμε στην καλή θέληση των διδασκόντων για την επίλυση του 

προβλήματος. Το μόνο που ζητάμε είναι λίγο χρόνο παραπάνω για το τμήμα και τους 

φοιτητές του. Πιστεύουμε πως με καλή διάθεση και την συνεργασία όλων θα έρθουν 

καλύτερες μέρες για το τμήμα μας» 

21. Ζητάμε να ενημερωθούμε σχετικά με τον τρόπο που θα εξεταστούν και θα 

βαθμολογηθούν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου τα μαθήματα που 

προσφέρονταν στο χειμερινό εξάμηνο από τους διδάσκοντες με ΠΔ 407/80. Θα 

εξετάσουν οι ίδιοι τα μαθήματα τους; Θα στείλουν απλώς θέματα; Θα εξεταστούν 

από διδάσκοντες με παρεμφερές αντικείμενο; (22/02/2011) 

22. Να τεθούν άμεσα στη διάθεση των φοιτητών οι βαθμολογίες όλων των 

μαθημάτων έτσι ώστε να γνωρίζουν οι φοιτητές την βαθμολογία τους και να 

προχωρήσουν αναλόγως στις δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό 

εξάμηνο. (22/02/2011) 

23. Ζητήσαμε να ενημερωθούμε αν στο νέο οδηγό σπουδών έχει συμπεριλήφθη 

πρόταση μας που έχει περάσει σε παλαιότερη ΓΣ.Τ. σχετικά με την 

αύξηση των αναβαθμολογήσεων από 4 σε 6. 

24. Επαναφέραμε την πρόταση μας για εισαγωγή μαθήματος στον οδηγό 

σπουδών με τίτλο: DISABILITY STUDIES . (22/02/2011) 

25. Προτείναμε να προβλέπετε απαλλαγή από την ξένη γλώσσα για τα ΑμΕΑ. 

Είναι εύκολο κανείς να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι αυτοί οι φοιτητές να 

προσπαθούν να μάθουν και δεύτερη γλώσσα. (22/02/2011) 

26. Προτείναμε όλες οι διαφάνειες που προβάλλονται στις παραδόσεις να 

εκτυπώνονται και να μοιράζονται στους φοιτητές οι οποίοι έχουν 

προβλήματα όρασης καθώς και σε όποιον φοιτητή επιθυμεί. (22/02/2011) 

Οι προτάσεις μας στην Σύγκλητο : 

 Για την επίλυση του προβλήματος με τις φοιτητικές κατοικίες, δηλαδή την 

παραλαβή των εστιών στις αρχές του Σεπτέμβρη αρκετές μέρες μετά από την 

έναρξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, προτείναμε την 

παραχώρηση της φοιτητικής κατοικίας στους δικαιούχους πέρα των 

πρωτοετών τουλάχιστον μία μέρα πριν την έναρξη της εξεταστικής του 

Σεπτεμβρίου. Θεωρούμε πώς το παρών καθεστώς αντιβαίνει στις αρχές τις 

δωρεάν παιδείας και στέγασης εφόσον οι φοιτητές αναγκάζονται να 

πληρώνουν ξενοδοχεία σε περιόδους αιχμής όπως το τέλος του Αυγούστου για 

να μπορέσουν να εξεταστούν. 

 Συνεπείς στις θέσεις μας, αποτέλεσμα διεργασίας και συνεχούς παρουσίας στα 

ελληνικά πανεπιστήμια, κατακρίναμε, από το προσχέδιο ακόμα, τον Νέο 

Νόμο Πλαίσιο ως προμετωπίδα της Εκπαιδευτικής Αναδιάρθρωσης που 

προωθείτε από το Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης και την κ. 

Διαμαντοπούλου. 

Η «πρόταση αλλαγής» των ελληνικών ΑΕΙ δεν κάνει καμία αναφορά στις 

ουσιώδεις παθογένειες όπως : Άσυλο, Υπολειτουργία υπηρεσιών (τεχνικών – 

διοικητικών), ελλείψεις στο διδακτικό προσωπικό, Μη σύνδεση πτυχίου-



αγοράς εργασίας, μηδαμινή έρευνα με χαρακτηριστική αδυναμία 

απορρόφησης των κονδυλίων για αυτήν. 

Παράλληλα, στην ήδη υπάρχουσα διοικητική αδυναμία, η πρόταση του 

Υπουργείου για Συμβούλια Σχολής θίγουν το αυτοδιοίκητο των 

πανεπιστημίων, περιορίζοντας την Σύγκλητο και εμπλέκοντας εξω-

ακαδημαϊκούς παράγοντες. 

Επίσης, πάγια πρόταση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, η αξιολόγηση μορφοποιείται όχι ως 

εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας σπουδών μας, αλλά ως εργαλείο για την 

εντατικοποίηση των συγχωνεύσεων σχολών με μοναδικό αντικειμενικό στόχο 

την περικοπή δαπανών . 

Η αξιολόγηση των τμημάτων μας πιστεύουμε ότι προϋποθέτει την παροχή των 

απαραίτητων πόρων, ώστε να είναι δυνατόν να τεθούν στην κρίση όχι μόνο 

του Υπουργείο και της κοινωνίας, αλλά πρωτίστως από την ίδια την 

ακαδημαϊκή κοινότητα. Τέλος, αγωνιζόμαστε στην διασφάλιση του 

κεκτημένου των αγώνων & προτάσεων μας όπως αποκρυσταλλώθηκαν στο 

νόμο-πλαίσιο του 2008. 

 Ζητήσαμε να τεθεί ερώτημα σχετικά με την παροχή internet στις 

φοιτητικές κατοικίες του Γάλλου καθώς αν και η ενημέρωση μας ήταν 

ότι εδώ και ένα χρόνο η σύγκλητος έχει εγκρίνει κονδύλι, η δυνατότητα 

αυτή δεν παρέχεται στους διαμένοντες. Πάνω στο θέμα προτείναμε να 

δοθεί λύση τοποθετώντας μία κεραία και ένα πομπό πάνω από τις 

φοιτητικές κατοικίες του Γάλλου για να ενισχύσουμε το σήμα 

του UOCNET. 
 Ανταποκριθήκαμε άμεσα στο θέμα της συστέγασης των φοιτητών που 

έχουν δικαίωμα στέγασης στις εστίες του Γάλλου και του πολιτιστικού 

κέντρου «Ξενία» καταγγέλλοντας ως απαράδεκτες και μη βιώσιμες τέτοιες 

πρακτικές. 

 Ζητήσαμε να μη μεταβληθεί το σύστημα μοριοδότησης από τη φοιτητική 

μέριμνα έτσι ώστε να μπορούν οι φοιτητές να στεγαστούν με 9 και όχι 10 

μόρια. 

 Καταγγείλαμε την αύξηση της τιμής του γεύματος στην Λέσχη Σίτισης 

στο Πανεπιστήμιο σε 2,7 ευρώ, ζητώντας την αποσαφήνιση της υπογραφής 

της σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου και της αναδόχου εταιρίας, 

αναφορικά με τους πόρους που διατίθενται για την σίτιση των φοιτητών 

καθώς και την επανάληψη των διαδικασιών σε περίπτωση που η σύμβαση 

έχει ήδη υπογραφεί. 

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, πρώτη παράταξη στο τμήμα εδώ και τέσσερα χρόνια, αγωνίζεται 

καθημερινά για το συμφέρον όλων των φοιτητών. Είναι η μοναδική παράταξη που 

έχει θέσει ολοκληρωμένη πρόταση παιδείας σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στο τμήμα 

μας για θέματα στα οποία άλλοι δεν τολμούσαν να τοποθετηθούν με σαφήνεια 

(επαγγελματικά δικαιώματα, οδηγός σπουδών, εσωτερικός κανονισμός Π.Κ., 

αξιολόγηση, συγχώνευση ιδρυμάτων). Η πρωτιά της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ δεν είναι 

ευκαιριακή. Είναι η αποτύπωση της εμπιστοσύνης μιας γενιάς φοιτητών από την 

πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα των σπουδών τους. 

Στις 18 Μαΐου καλούμαστε να συνεχίσουμε την προσφορά μας στο Σύλλογο και το 

τμήμα, με στοχευμένες δράσεις και υπεύθυνη εκπροσώπηση στα όργανα 

διοίκησης. 



Στις 18 Μαΐου, θα είμαστε εκεί. Στις 18 Μαΐου να είσαι εκεί !!! 

 


