ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΠΕΣ
Καρλόβασι, 27 Μαΐου 2018

Σήμερα 27 Μαΐου 2018, το ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου του ΜΠΕΣ συνεδρίασε, με απαρτία 9/9, με τα θέματα
όπως αυτά ορίστηκαν στη συνεδρίαση της Παρασκευής 25/5.
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ΘΕΜΑ 1
Απεργία 30ής Μαΐου 2018
Η Πανσπουδαστική ΚΣ κατέθεσε το πλαίσιο που ακολουθεί, και κάλεσε το φοιτητικό σύλλογο στην απεργιακή
συγκέντρωση, Τετάρτη 30/5 στο Εργατικό Κέντρο Σάμου στο Βαθύ, στις 10:00πμ.
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ Κ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Φ.Σ. ΤΟΥ ΜΠΕΣ
Στις 30 Μάη, οι φοιτητές και σπουδαστές όλης της χώρας ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους γονείς
μας. Απέναντι στη μαύρη συμμαχία κυβέρνησης-ΕΕ-μονοπωλίων που επιτίθενται στις ζωές μας φτιάχνουμε το
δικό μας μέτωπο αγώνα μαζί με τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς επιστήμονες,
τους μαθητές!
Στις 30 Μάη κανένας για μάθημα, κανένας στην δουλειά!
Όλοι στο δρόμο για να ακουστεί η φωνή μας!
Όλοι εμείς που το παλεύουμε καθημερινά να σπουδάσουμε ολοκληρωμένα, που αγωνιάμε για το αν θα βρούμε
δουλειά με δικαιώματα στο αντικείμενο σπουδών μας, που δουλεύουμε παράλληλα με τις σπουδές μας για να τα
βγάλουμε πέρα έχουμε μόνο μία επιλογή: Να δώσουμε αυτόν τον αγώνα μαζί, μέσα από τους συλλόγους μας,
Όποιος θέλει να σπουδάσει δωρεάν και ολοκληρωμένα η θέση του στις 30 Μάη είναι στο δρόμο. Για να
διεκδικήσουμε αύξηση της χρηματοδότησης στο ύψος των αναγκών μας, για να έχουμε επαρκές εκπαιδευτικό
προσωπικό. Για να απαιτήσουμε όλη η γνώση να είναι στο πτυχίο, πρακτική άσκηση επί πληρωμή στο
αντικείμενο μας, σύγχρονες υποδομές στις σχολές και τις εστίες μας, εργαστήρια με σύγχρονο εξοπλισμό.
Όποιος θέλει να δουλέψει στο αντικείμενο του με δικαιώματα, η θέση του στις 30 Μάη είναι στο δρόμο.
Ενάντια στην αποσύνδεση πτυχίου-επαγγέλματος, την απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας από τις
καθηγητικές σχολές, την κατηγοριοποίηση πτυχίων-αποφοίτων. Για να παλέψουμε μαζί με τους εργαζόμενους
για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που κατοχυρώνουν αξιοπρεπείς μισθούς, ωράριο, ασφάλιση, άδειες,
σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα.
Όποιος αρνείται να συμβιβαστεί με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, από τη Συρία μέχρι την Παλαιστίνη,
καταδικάζει τη συμμετοχή της χώρας μας στο μακέλεμα των λαών στις 30 Μάη πρέπει να εκφράσει αυτή την
καταδίκη! Γιατί δεν ανεχόμαστε την στυγνή δολοφονία άοπλων Παλαιστίνιων, γυναικών και μικρών παιδιών.
Γιατί δεν δίνουμε "πράσινο φως" στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ να συνεχίσει να κάνει πλάτες στο κράτοςδολοφόνο του Ισραήλ, να βαφτίζει τους δολοφόνους των λαών ΝΑΤΟ και ΕΕ "υπερασπιστές της ειρήνης". Γιατί
καταδικάζουμε την κυβέρνηση που μπλέκει το λαό μας στις επικίνδυνες εξελίξεις για την κερδοφορία των
εγχώριων μονοπωλίων.
Η κυβέρνηση μας φλομώνει στο ψέμα για να μην της χαλάμε τη σούπα.
Δε τσιμπάμε στα παραμύθια τους!
Η "έξοδος από τα μνημόνια" είναι μια απάτη αφού παραμένουν εδώ οι 1000 μνημονιακοί νόμοι, έρχονται
επιπλέον 88 μέτρα! Ο σημερινός πρωτοετής θα πληρώνει τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι να γίνει 60 χρονών!
Η "ανάπτυξη της οικονομίας" μόνο δίκαιη δεν είναι! Ο τουρισμός σπάει τα ρεκόρ αλλά οι φοιτητές μετράμε το
χαρτζιλίκι για μια εβδομάδα διακοπών! Οι τράπεζες κερδοφορούν με τους
πλειστηριασμούς των λαϊκών σπιτιών! Τα κρατικά έσοδα αυξάνονται αδειάζοντας τις τσέπες των οικογενειών
μας αλλά η υποχρηματοδότηση στις σχολές μας συνεχίζεται!
Η "επόμενη μέρα" μοιάζει με τις προηγούμενες αφού για άλλη μια χρονιά χιλιάδες μετεγγραφέντες έμειναν
εκτός σχολών, εκατοντάδες επαρχιώτες φοιτητές μένουν εκτός εστίας, χιλιάδες φοιτητές αναγκάζονται να
δουλεύουν για να σπουδάσουν.
Γυρίζουμε την πλάτη στους συμμάχους της κυβέρνησης, ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Ενώνουμε τον αγώνα μας με τους
εργαζόμενους γονείς μας, με το ΠΑΜΕ!
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Κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι θέλουν τους εργαζόμενους και τη νεολαία όχι απλά να ανέχονται την
αντιλαϊκή πολιτική αλλά να διαδηλώνουν υπέρ της! Για αυτό και επιστρατεύουν τα τσιράκια τους στο φοιτητικό
και εργατικό κίνημα, τις δυνάμεις του συμβιβασμού, τις συνδικαλιστικές πλειοψηφίες σε ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ που μας
καλούν να διαδηλώσουμε με αιτήματα ξένα προς τις ανάγκες μας.
Εμείς θέλουμε δουλειά με δικαιώματα στο αντικείμενο μας και αυτοί ζητάνε εργασιακή περιπλάνηση,
ανακύκλωση της ανεργίας, κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας! Μέχρι και την υπογραφή τους
έχουν βάλει ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στον απαράδεκτο διαχωρισμό του μισθού με βάση την ηλικία, στο μισθό-χαρτζιλίκι
των 511 ευρώ!
Εμείς θέλουμε οι άνεργοι απόφοιτοι να δικαιούνται όλοι επίδομα ανεργίας στο ύψος των αναγκών τους και
αυτοί θέλουν το επίδομα ανεργίας να το κάνουν επίδομα εργοδοσίας, να πληρώνουμε για να δουλεύουμε!
Εμείς θέλουμε αύξηση της χρηματοδότησης για να σπουδάζουμε ολοκληρωμένα και αυτοί θέλουν ζεστό χρήμα
στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και υπέρογκους στρατιωτικούς εξοπλισμούς για τους πολέμους του
ΝΑΤΟ.
Εμείς θέλουμε οι λαοί να ζούμε ειρηνικά και αυτοί υιοθετούν όλα τα προσχήματα του πολέμου, βαφτίζουν τους
δολοφόνους "προστάτες" και αναλαμβάνουν ρόλο σημαιοφόρου των επικίνδυνων σχεδίων τους για να βάλουν
χέρι στη λεία οι ντόπιο επιχειρηματικοί όμιλοι!
Εμείς θέλουμε η έρευνα να υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες και αυτοί ζητάνε την υποταγή της έρευνας στα
συμφέροντα και τα κέρδη των εταιριών!
Οι φοιτητές επιλέγουμε να βαδίσουμε μαζί με τους πραγματικούς μας συμμάχους! Μαζί με τους εργαζόμενους
γονείς μας! Μαζί με όσους συγκρούονται με την εργοδοσία και τους μπράβους της, τα ΜΑΤ επειδή αγωνίζονται
ενάντια σε κυβερνήσεις, επιχειρηματικούς ομίλους και ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς!
Στις 30 Μάη δίνουμε τη μάχη μαζί!
Διεκδικούμε:
• Αύξηση της χρηματοδότησης για την Παιδεία στο ύψος των αναγκών μας.
• Πτυχίο μοναδική προϋπόθεση για δουλειά στο αντικείμενο σπουδών μας με δικαιώματα.
• Επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς, όχι στο διαχωρισμό του μισθού
με βάση την εργασιακή εμπειρία.
• Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην παιδεία. Όχι στα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά.
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ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 5
ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: 0
ΛΕΥΚΟ: 4
Υπερψήφισαν το πλαίσιο οι ΠΚΣ, Ανεξάρτητοι Μαυροκόκκινοι, και ΑΡΚΑΜ. Λευκό ψήφισε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Το
πλαίσιο της ΠΚΣ υπερψηφίζεται ομόφωνα.
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ΘΕΜΑ 2
Συνάντηση με κοσμήτορα σχετικά με τη φύλαξη του Πανεπιστημίου
Οι Ανεξάρτητοι Μαυροκόκκινοι κατέθεσαν το πλαίσιο που ακολουθεί.
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΑΥΡΟΚΟΚΚΙΝΟΙ
Πλαίσιο για την φύλαξη στα πανεπιστήμια
Το πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος ελεύθερης διακίνησης ιδεών. Η ιστορία έχει δείξει ότι όποτε
κάποιος τον αμφισβητούσε αυτό, έπαιρνε την απάντηση του από το φοιτητικό-εργατικό κίνημα.
Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα νέο φαινόμενο, αυτό της “πανεπιστημιακής
αστυνομίας” ή άλλων ιδιωτικών εταιριών security οι οποίοι αναλαμβάνουν την “φύλαξη” του
πανεπιστημίου. Πάγιο αίτημα της οννεδ ειναι τα “ανοιχτά πανεπιστήμια” και η καταπάτηση του
επαναστατικού κινήματος, κάτι που δεν παρατηρείται στο νησί μας, αλλά ειναι υφιστάμενο πρόβλημα
σε πανεπιστήμια της Αθήνας. Προσπαθούν να εφαρμόσουν χουντικές τακτικές, προφανώς
νοσταλγόντας τις σχολές εκείνων των χρόνων.
Αρχικά κανένας ιδιώτης δεν έχει χώρο στα δημόσια πανεπιστήμιά μας. Ούτε για την μέριμνα, ούτε για
την φύλαξη, ούτε πουθενά. Σε μία εποχή ειδικά που γίνονται απολύσεις στο πανεπιστημιακό
προσωπικό, το να καλούνται ιδιώτες να αναλαμβάνουν αυτά τα καθήκοντα αποδεικνύει την κατάντια
του κράτους.
Στο νησί μας συγκεκριμένα, έχει ανατεθεί η φύλαξη σε ιδιωτική εταιρεία security. Υπάρχουν
παραδείγματα στις φοιτητικές εστίες κατάχρησης εξουσίας απο τους ίδιους, παρενοχλόντας
σεξουαλικά φοιτήτριες, παίρνοντας αστείες και αυθαίρετες αποφάσεις, και γενικότερα αποκτώντας
νοοτροπία σερίφη.
Γι αυτο σύμφωνα με τα παραπάνω καλούμε σε συζήτηση με τον κοσμήτορα για να δούμε πως
μπορούμε να λύσουμε αυτό το ζήτημα.
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ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 2
ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: 3
ΛΕΥΚΟ: 4
Το πλαίσιο υπερψήφισαν Ανεξάρτητοι Μαυροκόκκινοι και ΑΡΚΑΜ. Καταψήφισαν από τη ΔΑΠΝΔΦΚ οι Πατσουράκης, Κάππος, Μίχας. Λευκό ψήφισαν οι εκπρόσωποι της ΠΚΣ, και από τη ΔΑΠΝΔΦΚ ο Κανδυλιώτης.
Τοποθέτηση ΠΚΣ: Συμφωνούμε με τη γενικότερη γραμμή ενάντια στη φύλαξη των χώρων του
πανεπιστημίου από ιδιωτική εταιρεία security, που κατά διαστήματα έχουμε παρατηρήσει να δρουν
αυθαίρετα. Παρ’όλα αυτά, ο λόγος που ψηφίζουμε Λευκό, είναι γιατί δε μπορούμε να τοποθετηθούμε
Υπέρ στο παράδειγμα σεξουαλικών παρενοχλήσεων σε φοιτήτριες, καθώς δεν έχουμε απτά στοιχεία.
Τοποθέτηση ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μία συζήτηση με τον κοσμήτορα για να βρούμε
μία γενικότερη λύση. Διαφωνούμε με το πλαίσιο, διότι σαν ΔΑΠ-ΝΔΦΚ είμαστε υπέρ της προστασίας
των δημοσίων κτιρίων, είμαστε υπέρ των φοιτητών, και αν προκύπτουν τα προβλήματα τα οποία
αναφέρθηκαν, να τα συζητήσουμε εκ νέου σε νέο ΔΣ.
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ΘΕΜΑ 3
Ακτοπλοϊκά
Στάλθηκε στο σύλλογο προ ημερών, απόφαση του ΕΚΣ σχετικά με ζήτημα που προέκυψε με την
ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού. Η ΠΚΣ κατέθεσε πλαίσιο προς ψήφιση. (ακολουθούν)
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ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
Ανακοίνωση Εργατικού Κέντρου Σάμου
Με βάση τα έως τώρα ανακοινωθέντα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά προς Ικαρία-ΦούρνουςΣάμο για τους καλοκαιρινούς μήνες, δημιουργείται έντονος προβληματισμός στους ταξιδιώτες και τους
επαγγελματίες λόγω της μη προσέγγισης πλοίου στα λιμάνια Αγίου Κηρύκου, Φούρνων, Βαθιού.
Παραμένουν και για όλη την καλοκαιρινή περίοδο τα τρία δρομολόγια την βδομάδα που
υπήρχαν και την χειμερινή περίοδο, ενώ το μεγαλύτερο πλοίο ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ βγαίνει από την
γραμμή μας και πηγαίνει στη γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΧΙΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ.
Για την Ικαρία έχουν ανακοινωθεί προσεγγίσεις μόνο για το λιμάνι του Ευδήλου, που αυτό σημαίνει
επιπλέον κόστος και χρόνος μετακίνησης προς τον Άγιο Κήρυκο και το αντίστροφο (διαδρομή
τουλάχιστον μιας ώρας με υψηλότατο κόμιστρο ταξί, λόγω του εξαιρετικά δύσβατου οδικού δικτύου,
που διατρέχει όλο τον ορεινό όγκο του νησιού).
Συνολικά η κατάσταση έχει επιδεινωθεί κατά πολύ καθώς από καθημερινή που ήταν η σύνδεση πέρυσι
στην γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΙΚΑΡΙΑ (ΦΟΥΡΝΟΙ)-ΣΑΜΟΣ με το ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ και το ΝΗΣΟΣ
ΡΟΔΟΣ, τώρα γίνεται τρεις φορές την βδομάδα και με το μικρότερο πλοίο (ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ).
Αρνητικά για τους κατοίκους των νησιών μας μετράει και το γεγονός ότι φέτος δεν θα γίνονται τα δύο
επιπλέον δρομολόγια την βδομάδα που είχαμε και με το ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ, το οποίο ήταν στην γραμμή
και επιπλέον μας συνέδεε με την Κω και Ρόδο.
Έντονο πρόβλημα, επίσης, αναμένεται να δημιουργηθεί και με την τροφοδοσία των νησιών καθώς οι
νταλίκες δεν μπαίνουν στο πλοίο, λόγω πληρότητας του από Ι.Χ.
Σοβαρό πρόβλημα δημιουργείται στον τουρισμό και συνολικά στους Έλληνες και ξένους επισκέπτες
που θα θελήσουν να έρθουν στα νησιά μας, καθώς επίσης και στους επισκέπτες-λουόμενους που
κάνουν χρήση των ιαματικών πηγών στα Θέρμα Ικαρίας.
Η ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών μας έχει τεράστια σημασία για την ανάπτυξή τους. Μια ανάπτυξη
που τόσο κόπτεται η κυβέρνηση και που την ονομάζει μάλιστα και «δίκαιη» αλλά για άλλη μια φορά
αποδεικνύεται ότι με ευθύνη της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά και των προηγούμενων
κυβερνήσεων, η εφαρμοζόμενη πολιτική στον χώρο των μεταφορών καθορίζεται από τα συμφέροντα
των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε αυτές, προκαλώντας έτσι σοβαρές επιπτώσεις
στην ζωή των νησιωτών.
Οι σχεδιασμοί των εφοπλιστών είναι με βάση τα δικά τους συμφέροντα και γι’ αυτό βρίσκονται μακριά
από τις ανάγκες των νησιωτών.
Απαιτούμε:
• Καθημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών με τον Πειραιά με σύγχρονα και ασφαλή πλοία (να
εξασφαλίζεται η προσέγγιση και στα δυο λιμάνια Ικαρίας και Σάμου και στους Φούρνους),
ανεξαρτήτως των σχεδιασμών των ακτοπλοϊκών εταιριών. Να μην διακοπεί η σύνδεση τους με την
Βόρεια Ελλάδα και να προγραμματιστούν δρομολόγια μέχρι την Κω και την Ρόδο.
Οι πάγιες διεκδικήσεις μας συνοψίζονται ως εξής:
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• Δρομολόγηση σύγχρονων και ασφαλών πλοίων με καθημερινά δρομολόγια από και προς Πειραιά,
χειμώνα - καλοκαίρι.
• Σύνδεση των νησιών μας με την Βόρεια και ηπειρωτική Ελλάδα και μεταξύ τους, καθώς και με τα
Δωδεκάνησα.
• Μείωση 50% των εισιτηρίων- Ναύλα προσιτά στους επιβάτες που θα συμβαδίζουν με το επίπεδο
των μισθών και συντάξεων της πλειονότητας των Ελλήνων εργαζομένων.
• Διατήρηση και παραπέρα διεύρυνση των εκπτώσεων των εισιτηρίων στις ευπαθείς ομάδες
(συνταξιούχους, φοιτητές, στρατιώτες, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνους).
• Να καταργηθεί ο κανονισμός 3577/92, ο νόμος 2932/2001, καθώς και όλοι οι μετέπειτα νόμοι που
απελευθερώνουν τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και καταργούν το καμποτάζ.
• Σύγχρονα και ασφαλή λιμάνια (αποκλειστικά στην ευθύνη του Κράτους) με δημιουργία ή
εκσυγχρονισμό των αναγκαίων λιμενικών υποδομών .
• Καμία ιδιωτικοποίηση των λιμενικών υποδομών, καμία ανατροπή στα δικαιώματα των
εργαζομένων, εφαρμογή των ΣΣΕ σε όλες τις κατηγορίες πλοίων
• Δημιουργία Ενιαίου Αποκλειστικά Δημόσιου Οργανισμού ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, που θα
αντιμετωπίζει τις μεταφορές ως κοινωνικό αγαθό υπηρετώντας τα συμφέροντα του λαού και όχι ως
εμπόρευμα που υπηρετεί την κερδοφορία των εφοπλιστών.
Καλούμε όλους τους νησιώτες που πλήττονται από αυτή την βάρβαρη πολιτική να πάρουν μαζικά
μέρος στην Πανεργατική-Πανελλαδική Απεργία την Τετάρτη 30 Μάη και στις απεργιακές
συγκεντρώσεις του Ε.Κ.Σ και των ταξικών σωματείων των νησιών (στη Σάμο στις 10 π.μ στο Εργατικό
Κέντρο και στην Ικαρία στην πλατεία Αγίου Κηρύκου στις 12 το μεσημ.)
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Φ.Σ. ΤΟΥ ΜΠΕΣ
Με βάση τα έως τώρα ανακοινωθέντα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά προς Σάμο για τους
καλοκαιρινούς μήνες, δημιουργείται έντονος προβληματισμός.
Παραμένουν και για όλη την καλοκαιρινή περίοδο τα τρία δρομολόγια την βδομάδα που
υπήρχαν και την χειμερινή περίοδο, ενώ το μεγαλύτερο πλοίο ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ βγαίνει από την
γραμμή μας και πηγαίνει στη γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΧΙΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ.
Συνολικά η κατάσταση έχει επιδεινωθεί κατά πολύ καθώς από καθημερινή που ήταν η σύνδεση πέρυσι
στην γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΑΜΟΣ με το ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ και το ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ, τώρα γίνεται
τρεις φορές την βδομάδα και με το μικρότερο πλοίο (ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ). Αρνητικά για τους
κατοίκους του νησιού μας μετράει και το γεγονός ότι φέτος δεν θα γίνονται τα δύο επιπλέον
δρομολόγια την βδομάδα που είχαμε και με το BLUE STAR, το οποίο ήταν στην γραμμή και επιπλέον
μας συνέδεε με την Κω και Ρόδο.
Από την άλλη η μετακίνηση με το αεροπλάνο αποτελεί πρόκληση για τις τσέπες των γονιών μας. Από
τα ανεπαρκή δρομολόγια των λεωφορείων για σύνδεση με το αεροδρόμιο μέχρι και την τιμή του
ταξιδίου με το αεροπλάνο, τα έξοδα για την λαϊκή οικογένεια είναι δυσβάσταχτα. Επιπλέον η
συγκοινωνία των λεωφορείων είναι ανεπαρκής με το λιμάνι, αφού είτε στην αναχώρηση είτε στην
άφιξη ενός πλοίου δεν υπάρχει ούτε ένα λεωφορείο.
Η ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών μας έχει τεράστια σημασία για την ανάπτυξή τους. Μια ανάπτυξη
που τόσο κόπτεται η κυβέρνηση και που την ονομάζει μάλιστα και «δίκαιη» αλλά για άλλη μια φορά
αποδεικνύεται ότι με ευθύνη της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά και των προηγούμενων
κυβερνήσεων, η εφαρμοζόμενη πολιτική στον χώρο των μεταφορών καθορίζεται από τα συμφέροντα
των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε αυτές, προκαλώντας έτσι σοβαρές επιπτώσεις
στην ζωή ντόπιων κατοίκων και φοιτητών στα νησιά.
Οι σχεδιασμοί των εφοπλιστών είναι με βάση τα δικά τους συμφέροντα και γι’ αυτό βρίσκονται μακριά
από τις ανάγκες των νησιωτών.
Μη μένεις αμέτοχος πάλεψε για ότι σου ανήκει!
•
Πάλεψε για δημόσιες και ασφαλείς μετακινήσεις.
•
Οργάνωσε την πάλη σου μέσα από τα όργανα του συλλόγου σου, τις γενικές συνελεύσεις.
•
Πάρε αγωνιστικές αποφάσεις και διεκδίκησε ότι σου ανήκει.
Απαιτούμε:
• Καθημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με Πειραιά και Βόρεια Ελλάδα με σύγχρονα και
ασφαλή πλοία ανεξαρτήτως των σχεδιασμών των ακτοπλοϊκών εταιριών.
Οι πάγιες διεκδικήσεις μας συνοψίζονται ως εξής:
• Δρομολόγηση σύγχρονων και ασφαλών πλοίων με καθημερινά δρομολόγια από και προς Πειραιά,
χειμώνα - καλοκαίρι.
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• Διατήρηση και παραπέρα διεύρυνση των εκπτώσεων των εισιτηρίων στις ευπαθείς ομάδες
(συνταξιούχους, φοιτητές, στρατιώτες, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνους).
• Δρομολόγια λεωφορείων από Καρλόβασι προς Αεροδρόμιο αλλά και λιμάνι Βαθιού (για τις
περιόδους που δεν υπάρχει ακτοπλοϊκό δρομολόγιο από Καρλόβασι) που να καλύπτουν τις ανάγκες
ντόπιων και φοιτητών.
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ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 5
ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: 0
ΛΕΥΚΟ: 4
Υπερψήφισαν οι ΠΚΣ, Ανεξάρτητοι Μαυροκόκκινοι, ΑΡΚΑΜ. Λευκό ψήφισε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Το
πλαίσιο υπερψηφίζεται ομόφωνα.
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ΘΕΜΑ 4
Αξιολόγηση μαθημάτων
Η ΑΡΚΑΜ κατέθεσε το ακόλουθο πλαίσιο:
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΡΚΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τοποθετείται εκ μέρους της παράταξης ο Τριαντάφυλλος Σακαβέλης
Στην αξιολόγηση μαθημάτων, καλούμαστε να απαντήσουμε μεταξύ άλλων και για την εξέταση του
μαθήματος. Είναι άκυρη οποιαδήποτε απάντηση αν δε μείνει ανοιχτή η αξιολόγηση μέχρι και μετά το
τέλος της εξεταστικής. Από συνομιλία δική μου με τη ΜΟΔΙΠ, φαίνεται ότι οι προθεσμίες μπορούν να
διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα, και άρα είναι (τεχνικώς) εφικτή η παράταση της αξιολόγησης στο
ΜΠΕΣ.
Αίτημά μας, η παράταση της προθεσμίας αξιολόγησης μαθημάτων μέχρι και Πέμπτη 28 Ιουνίου.
Επιπλέον, κρίνεται αναγκαία τον Οκτώβριο η διεξαγωγή ΓΣ των φοιτητών με καλεσμένους:
• Τον πρόεδρο των καθηγητών του ΜΠΕΣ, που θα ενημερώσει για τη σημασία της αξιολόγησης.
• Υπεύθυνο εκπρόσωπο της ΜΟΔΙΠ και τοπικής ΟΜΕΑ, που θα ενημερώσει για τη διασφάλιση
της ποιότητας λειτουργίας του πανεπιστημίου μας.
• Υπεύθυνο της Υπηρεσίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που θα ενημερώσει για τη
λειτουργία του συστήματος, διασφάλιση ανωνυμίας, κλπ.
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ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 2
ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: 3
ΛΕΥΚΟ: 4
Υπερψήφισαν ΑΡΚΑΜ και Ανεξάρτητοι Μαυροκόκκινοι. Καταψήφισε η ΠΚΣ. Λευκό ψήφισε η ΔΑΠΝΔΦΚ. Τοποθετήθηκαν οι ΠΚΣ και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.
Τοποθέτηση ΠΚΣ: Σαν ΠΚΣ, διαφωνούμε με τη διαδικασία της αξιολόγησης και των σκοπών που
αξιοποιείται σήμερα από τους καθηγητές και το πανεπιστήμιο συνολικότερα. Όλα αυτά τα χρόνια
έχουμε δει οι καθηγητές να αναγκάζουν φοιτητές να αξιολογούν το μάθημά τους για να έχουν
δικαίωμα στην εξέταση, να απονέμονται βραβεία σε καθηγητές με βάση τα λιγοστά στοιχεία της
αξιολόγησης. Θεωρούμε πως το κριτήριο που μπαίνει μέσω της αξιολόγησης από τους φοιτητές είναι
εντελώς λανθασμένο. Ο φοιτητικός σύλλογος δε θα πρέπει να φοβάται να αναδείξει τα όσα
προβλήματα υπάρχουν όσον αφορά το καθηγητικό προσωπικό και τις ελλείψεις που υπάρχουν σε αυτό.
Άλλωστε, αν το πανεπιστήμιο ενδιαφερόταν τόσο πολύ για τη σωστή λειτουργία και διεκπεραίωση των
μαθημάτων, δε θα έμπαινε στη διαδικασία να ζητάει από τους φοιτητές να πάρουν μέρος σε άσκοπες
αξιολογήσεις, αλλά θα πάλευε να βρει λύση στα τεράστια κενά και τις ελλείψεις που υπάρχουν στη
σχολή μας. Η δύναμη των φοιτητών είναι οι γενικές συνελεύσεις, εκεί μπαίνουν όλοι οι
προβληματισμοί, κι αν υπάρχουν τόσο σοβαρά προβλήματα με καθηγητές, εξετάσεις μαθημάτων και
εργαστηριών, οφείλουμε εμείς οι ίδιοι, εκλεγμένοι εκπρόσωποί τους, να τα βάλουμε ως θέμα, ανοιχτά
και ξεκάθαρα στις γενικές συνελεύσεις των καθηγητών, και να ζητήσουμε άμεση διερεύνυση και λύση
από το τμήμα.
Τοποθέτηση ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ προτείνει για την τωρινή αξιολόγηση των μαθημάτων να
γίνει άμεση ενημέρωση των φοιτητών μέσω e-mail του ΔΣ του φοιτητικού συλλόγου, ώστε να
καταννοήσει ο σύλλογος τη βαρύτητα της αξιολόγησης και μέσω αυτής να κρίνει όλα τα μαθήματα
που παρακολουθεί, έτσι ώστε να αναδειχθούν τα προβλήματα που προκύπτουν σε κάθε μάθημα, έτσι
ώστε το ΔΣ να μπορέσει να πιέσει για την αλλαγή προς το καλύτερο. Η αξιολόγηση είναι μία
διαδικασία ανώνυμη ώστε να προστατεύσει τους φοιτητές.
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ΘΕΜΑ 5
Κτιριακές εγκαταστάσεις
Κατατέθηκαν πλαίσια από την ΠΚΣ και τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Πλαίσιο προς ψήφισμα στο ΔΣ του ΦΣ
Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ προτείνει για τις εγκαταστάσεις του τμήματός μας να βάλουμε ως θέμα:
- την συντήρηση και την ανακαίνιση όσον το πιθανόν περισσότερων κτηρίων τα οποία έχουν αφεθεί
εδώ και χρόνια.
- Ζητάμε την συνάντηση με τους υπεύθυνους του τμήματος έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ Κ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Φ.Σ. ΤΟΥ ΜΠΕΣ
Η ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ προτείνει από κοινού τα διοικητικά συμβούλια
των Φ.Σ. ΜΠΕΣ και ΣΑΧΜ να ορίσουν συνάντηση με τον κοσμήτορα της ΣΘΕ και τον κοσμήτορα της
Πολυτεχνικής Σχολής για να συζητηθεί η κατάσταση των κτηριακών υποδομών του Μεσαίο Σχολικού
Συγκροτήματος.
Διεκδικούμε:
Να βαφτεί εκ νέου το κτήριο και να καλυφθούν οι όποιες φθορές αποκλειστικά με ευθύνη της
κοσμητείας.
Άμεση συντήρηση των κλιματιστικών.

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΚΣ: 4
ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: 4
ΛΕΥΚΟ: 1
Όπως ορίζεται στο καταστατικό του ΦΣ (Άρθρο 15), η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται:
ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΚΣ: 4
ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: 4
ΛΕΥΚΟ: 1
Και στις δύο ψηφοφορίες, υπερψήφισαν το πλαίσιο της ΠΚΣ οι ΠΚΣ και Ανεξάρτητοι Μαυροκόκκινοι.
Το πλαίσιο της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ υπερψήφισε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Λευκό ψήφισε η ΑΡΚΑΜ. Υπερψηφίζεται το
πλαίσιο της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, λόγω βαρύτητας της ψήφου του προέδρου.
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ΘΕΜΑ 6
Κανονισμοί εργαστηρίων και εξετάσεων
Αποφασίστηκε όμοφωνα ότι ο Φοιτητικός Σύλλογος θα θέσει το θέμα προς συζήτηση στην επόμενη
συνέλευση των καθηγητών. Θα σταλεί άμεσα e-mail στη γραμματεία, στον πρόεδρο κ.Σκιάνη, στον
και στον αντιπρόεδρο κ.Καμπουράκη, για να τεθεί το θέμα και να είναι το ΔΣ καλεσμένο στη
συζήτηση. Επίσης, στην ίδια συνέλευση θα τεθεί το θέμα της έγκαιρης διαμόρφωσης και ανακοίνωσης
του προγράμματος της εξεταστικής Σεπτεμβρίου.
ΘΕΜΑ 7
Ορίζεται συνάντηση με τον κοσμήτορα και τον πρόεδρο του τμήματος, σχετικά με θέματα κτιριακών
υποδομών, φύλαξης, κ.ά.
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