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Διοικητικά
Χρήση χώρων στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης

 
Το Πρυτανικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
-          Την  με  αριθμ.  πρωτ.  6759/13.12.2002  επιστολή  της  Διευθύντριας  Διοικητικών  Υποθέσεων  κας  Ε.

Γιακουμάτου, η οποία επισυνάπτεται στα παρόντα πρακτικά και με την οποία ενημερώνει το Σώμα για την
παρουσία φοιτητών στα κτίρια «Παπαρίσβα» και «πρώην ΑΤΕ» στη Μυτιλήνη, 

-          Την με αριθμ. πρωτ. 6761/13.12.2002 επιστολή της Γενικής Διευθύντριας Διοικητικής Υποστήριξης κας Ε.
Κοντάρα, η οποία επισυνάπτεται στα παρόντα πρακτικά και με την οποία αναφέρεται στην επιστολή της κας
Γιακουμάτου,

-          Την με αριθμ. πρωτ. 6772/13.12.2002 επιστολή της Κοσμήτορος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών κας Σ.
Δασκαλοπούλου, η οποία επισυνάπτεται στα παρόντα πρακτικά και με την οποία γνωστοποιείται στο Σώμα
ότι όλες οι εκδηλώσεις που διεξάγονται κατά τις τελευταίες ημέρες στο κτίριο «Παπαρίσβα» δεν τελούν υπό
την έγκριση της Κοσμητείας,

-          Την  με  ημερομηνία 13/12/2002 επιστολή της  Προέδρου του  Τμήματος Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας και
Ιστορίας, η οποία επισυνάπτεται στα παρόντα πρακτικά, σχετικά με την παρουσία φοιτητών στο κτίριο της
ΑΤΕ κατά τη 12η Δεκεμβρίου 2002,

-          Την ενημέρωση από τον κ. Πρύτανη σχετικά με τη συμπεριφορά μικρής ομάδας φοιτητών, η οποία δεν τηρεί
τον  Εσωτερικό  Κανονισμό  με  αποτέλεσμα  η  Διοικητική  Υπηρεσία  να  αδυνατεί  να  αντιμετωπίσει  την
κατάσταση,

καθώς και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, ομόφωνα 
 

αποφασίζει
 
και υπενθυμίζει
1.       Ότι η εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού είναι υποχρεωτική για όλους.
2.       Ότι τόσο τα Ακαδημαϊκά Όργανα όσο και η Διοικητική Υπηρεσία δεν έχουν αρνηθεί καμία χρήση των

χώρων, εφόσον έχει συζητηθεί εκ των προτέρων και έχει γίνει στα πλαίσια του Εσωτερικού Κανονισμού και
ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένας λόγος αυθαίρετης χρήσης των χώρων.

3.       Για όσους κάνουν αυθαίρετη χρήση των χώρων το Σώμα δηλώνει ότι αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη
οποιασδήποτε φθοράς. Τα ακαδημαϊκά και διοικητικά Όργανα δεν έχουν την ευθύνη φθορών σε περιπτώσεις
χρήσεις  κτιρίων από άτομα που δεν  έχουν  την απαραίτητη άδεια χρήσης σύμφωνα με  το άρθρο 57  του
Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος.

4.       Το Σώμα κάνει έκκληση προς όλους για την τήρηση των δημοκρατικά αποφασισμένων διαδικασιών, όπως
επίσης και για τον σεβασμό των αποφάσεων της δημοκρατικά ευρύτατα νομιμοποιημένης Συγκλήτου του
Ιδρύματος.

 
Η παρούσα ανακοίνωση του Σώματος θα γνωστοποιηθεί σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα.



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
 
 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 

Μυτιλήνη,13.12.2002
Α.Π.: 6759

 
 
Προς 
Πρυτανικό Συμβούλιο
Παν/μίου Αιγαίου
 
Κοινοποίηση:
1.      Κοσμήτορα Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
2.      Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
3.      Γενική Διέυθυνση Τεχνικής Υποστήριξης
 
 
Κύριε Πρύτανη,
Σας  ενημερώνουμε  ότι  μετά  τα  γεγονότα  του  Σαββατοκύριακου  στο  κτίριο  Παπαρίσβα  και  την
τοποθέτηση σ’ αυτό δύο επιπλέον φυλάκων-επιστατών η κατάσταση είναι πλέον ανεξέλεγκτη.  Κανείς
δεν γνωρίζει ποια ομάδα χρησιμοποιεί το χώρο, τι   εκδηλώσεις και πότε γίνονται. Στον κοινόχρηστο
χώρο  του  κτιρίου  Παπαρίσβα εξακολουθεί  να  υπάρχει  και  να  λειτουργεί  η  αυτοσχέδια  κουζίνα  της
ομάδας (ηλεκτρικό πολυκουζινάκι και πετρογκάζ) ενώ οι πίνακες ανακοινώσεων των Τμημάτων μέχρι
χθες το βράδυ που επισκέφθηκα το χώρο βρίσκονταν στο έδαφος. 
Στην κατάσταση αυτή προστέθηκε και η «κατάληψη» του κτιρίου της πρώην ΑΤΕ από τις   5   χθες το
απόγευμα από ομάδα φοιτητών. 
Μετά τα ανωτέρω θέλω να σας δηλώσω ρητά και κατηγορηματικά  ότι δεν είναι δυνατόν πλέον, κάτω
από αυτές τις συνθήκες,  να έχει καμία ουσιαστική αλλά και τυπική ευθύνη η διοικητική υπηρεσία για τη
φύλαξη και ασφάλεια των κτιρίων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης και να σας ζητήσω την
άμεση παρέμβασή σας για την επίλυση της κατάστασης.
Σας ευχαριστώ
 
Από τη Δ/νση Διοικητικών Υποθέσεων
 
 
Ευστρατία Δ. Γιακουμάτου 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μυτιλήνη, 13.12.2002
Αριθμ. Πρωτ.: 6761

 
 
Προς 
Πρυτανικό Συμβούλιο
Πανεπιστημίου Αιγαίου
 
Κοινοποίηση: 
Κοσμήτορα Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
 
 
κ. Πρύτανη, κ.κ. Αντιπρυτάνεις και Μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου,
 
Μόλις  μου  κοινοποιήθηκε  από  τη  Δ/νση  Διοικητικών  Υποθέσεων  η  αριθμ.  6759/13.12.02 επιστολή
σχετικά  με  την  διαμορφωθείσα  τις  τελευταίες  ημέρες  κατάσταση  ως  προς  τη  χρήση  και  φύλαξη-
επιστασία των κτιρίων. Το τελευταίο χρονικό διάστημα και λόγω του ήδη γνωστού θέματος που έχει
ανακύψει η συνεργασία μας με την υπεύθυνη της Δ/νσης Διοικητικών Υποθέσεων κα Γιακουμάτου είναι
καθημερινή και συνεχής, με κύριο πάντα και σχεδόν μοναδικό θέμα τη χρήση και φύλαξη των κτιρίων
της  Μυτιλήνης,  γεγονός που όπως  έχουμε αναφέρει  και  σε  προηγούμενη επιστολή καθυστερεί  την
προώθηση όλων των άλλων διοικητικών θεμάτων.
 
Με την πρόσληψη των δύο φυλάκων σε συνδυασμό με την απασχόληση του συναδέλφου κ. Γ. Δαλδάρα
έχει καταστεί δυνατή η διάθεση του κτιρίου Παπαρίσβα για τις εκδηλώσεις των φοιτητών, πάντα στα
πλαίσια των οριζομένων στο άρθρο 57 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος. Σας
διαβεβαιώνουμε ότι από την πλευρά μας έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την διαχείριση
της δημιουργηθείσας κατάστασης και την εξομάλυνσή της. Όμως μετά και τα τελευταία γεγονότα που
αναλυτικά σας περιγράφει η συνάδελφος κα Γιακουμάτου στην παραπάνω επιστολή της, με την οποία
συμφωνώ,  ζητάμε  πλέον  τη  δική  σας  παρέμβαση  για  την  επίλυση  της  κατάστασης  που  έχει
δημιουργηθεί.
 
Από τη Γενική Δ/νση 
Διοικητικής Υποστήριξης
 
 
Ελένη Κοντάρα
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ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 
 

Μυτιλήνη, 13 Δεκεμβρίου 2002
ΑΠ. 6772 

 
Προς το Πρυτανικό Συμβούλιο
Πανεπιστημίου Αιγαίου
 
Κοινοποίηση: 
1. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης 
2. Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων 
 
 
 
Σύμφωνα  με  απόφαση  της  11ης  Τακτικής  Συνεδρίασης  της  Κοσμητείας  της  Σχολής  Κοινωνικών
Επιστημών, η οποία διεξήχθη στις 12 Δεκεμβρίου 2002,  σας γνωστοποιούμε ότι όλες οι εκδηλώσεις που
διεξάγονται κατά τις τελευταίες ημέρες στο κτίριο Παπαρίσβα δεν τελούν υπό την έγκριση του σώματος
εφόσον  δεν  έχει  τηρηθεί  η  προβλεπόμενη διαδικασία,  όπως  αυτή αποτυπώνεται  στις  διατάξεις  του
Εσωτερικού Κανονισμού και στις σχετικές αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου (128/30.8.02) και της
Συγκλήτου (50/14.5.2002).
 
 

Με τιμή
 

Η Κοσμήτωρ
 
 
 

Καθηγήτρια Σοφία Δασκαλοπούλου

 
 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
  
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ          Μυτιλήνη, 13/12/2002
  
 
ΠΡΟΣ
Καθ. Θεμιστοκλή Λέκκα
Πρύτανη 
Πανεπιστημίου Αιγαίου
  
Κύριε Πρύτανη,
 
 
Στις  12 Δεκεμβρίου 2002 το μεσημέρι πληροφορηθήκαμε ότι στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε πρόσκληση
ομάδας φοιτητών για την πραγματοποίηση πάρτυ στο κτίριο της ΑΤΕ. Οι διδάσκοντες που έχουμε τα
γραφεία μας στην ΑΤΕ αναρωτηθήκαμε αν έχει δοθεί άδεια από την Κοσμητεία ή από σας τον ίδιο για
την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης, καθώς στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος δεν είχε έρθει
κάποιο ανάλογο αίτημα. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με την κ. Γιακουμάτου πληροφορήθηκα ότι
δεν  υπήρχε  σχετική  άδεια.  Τότε  αρχίσαμε  να  συζητάμε  τι  να  κάνουμε  για  να  αποτρέψουμε  την
πραγματοποίηση  του  πάρτυ  στο  κτίριο  της  ΑΤΕ,  φοβούμενοι  μήπως  και  εδώ  διαμορφωθεί  κάποια
κατάσταση ανάλογη με αυτή του κτιρίου Παπαρίσβα, το οποίο παραμένει ανοιχτό όλο το 24ωρο και
γίνονται διάφορες εκδηλώσεις (προβολές ταινιών, μουσικές βραδιές κλπ..)
 
Μετά από πολλές συζητήσεις μεταξύ των διδασκόντων αποφασίσαμε να μεταφέρουμε σε άλλα κτίρια
όλες τις δραστηριότητες που είχαμε προγραμματίσει και να κλείσουμε το κτίριο στις 7 το απόγευμα. Στις
4.30  περίπου όμως εμφανίστηκαν κάποια άτομα, τα οποία εμείς δεν γνωρίζαμε γιατί δεν ήταν φοιτητές
του  Τμήματός  μας  και  άρχισαν  να  τοποθετούν  μεγάφωνα  και  να  μετακινούν  τα  έπιπλα  στους
κοινόχρηστους χώρους της ΑΤΕ. 
 

Εγώ  παρέμεινα  στο  κτίριο  μέχρι  τις  8.30  περίπου  το  βράδυ,  πραγματοποιώντας  όλα  τα
προγραμματισμένα ραντεβού για συνεργασία που είχα με φοιτητές μου, επιδιώκοντας να μη δώσω την
εικόνα ότι φεύγω και τους παραχωρώ το κτίριο. Επίσης ένας άλλος συνάδελφος εργαζόταν στο γραφείο
του μέχρι τις 10 περίπου. Λίγο πριν φύγει ο συνάδελφος είπε στα λίγα άτομα (4-5) που παρέμεναν και
άκουγαν μουσική από τα μηχανήματα που είχαν εγκαταστήσει ότι έπρεπε να αποχωρήσουν για να κλείσει
το κτίριο. Του απάντησαν όμως ότι θα παρέμεναν. Έτσι αναγκάστηκε να φύγει αφήνοντας ανοιχτό το
κτίριο. 

 
Όπως γνωρίζετε το κτίριο της πρώην ΑΤΕ είναι στο κέντρο της πόλης. Σ’ αυτό στεγάζονται γραφεία
καθηγητών, αίθουσες διδασκαλίας και ερευνητικά εργαστήρια με υλικοτεχνική υποδομή αρκετά μεγάλης
αξίας.   Επίσης, η πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο χώρο δημιουργεί όχληση στους περιοίκους οι οποίοι
προβαίνουν σε καταγγελίες. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι το εν λόγω
κτίριο  το  έχουμε  με  χρησιδάνειο  από  την  ΑΤΕ,  μας  καθιστά  περισσότερο  ευαίσθητους  στον  τρόπο
χρήσης του.
 
Παρακαλούμε για τη δική σας παρέμβαση προκειμένου να αποφύγουμε δυσάρεστα γεγονότα. 
 
 
Η Πρόεδρος 
 
 
Ντιάνα Τράκα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


