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Προς την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Πρυτανείας 

  2. Όλα τα Τμήματα της ΦΛΣ 
          

Αξιότιμε κύριε Κοσμήτορα, 
πέρασαν οι φθινοπωρινοί μήνες με τις καταλήψεις, πέρασαν οι διακοπές των 

Χριστουγέννων, ολοκληρώνεται και  η εξεταστική περίοδος και ενώ θα ξεκινήσει το 
Εαρινό Εξάμηνο οι  κοινόχρηστοι χώροι (οι αίθουσες διδασκαλίας, διάδρομοι, φουαγέ και 
WC) αλλά και τα γραφεία του διδακτικού προσωπικού σε όλα τα κτίρια της ΦΛΣ  όχι 
μόνον δεν έχουν καθαριστεί επαρκώς, αλλά λόγω των συνθηκών δεν είναι δυνατόν να 
διατηρηθεί και η υποτυπώδης καθαριότητα που προσφέρεται. 

Γνωρίζουμε ότι η εύρεση μόνιμης λύσης είναι θέμα της κεντρικής διοίκησης του 
ΑΠΘ, αλλά επισημαίνουμε ότι  πυροσβεστικά μέτρα του τύπου ένας καθαριστής για δύο 
μέρες με μια σκούπα στην Νέα Πτέρυγα ή ένα άτομο για την καθαριότητα όλου του ΠΚ 
δεν επαρκούν.  

Ζητούμε να καθαριστούν και να απολυμανθούν άμεσα από κανονικό συνεργείο με 
τον απαραίτητο εξοπλισμό όλοι  οι  κοινόχρηστοι χώροι (οι αίθουσες διδασκαλίας 
(πατώματα και έδρανα!), διάδρομοι, φουαγέ και WC) αλλά και τα γραφεία του διδακτικού 
προσωπικού σε όλα τα κτίρια της ΦΛΣ, έτσι ώστε όταν θα υπάρξει μόνιμο προσωπικό 
καθαριότητας να μπορεί να διατηρήσει τους χώρους καθαρούς. 

Έχοντας  συνείδηση ότι η ένδεια χρημάτων που καταδίκασε η πολιτεία τα ΑΕΙ 
κάνει το έργο όλων μας ιδιαίτερα δύσκολο προτείνουμε να αναλάβει η Κοσμητεία της 
ΦΛΣ από το δικό της κονδύλιο να καλύψει τη δαπάνη που απαιτείται για μία σαρωτική 
καθαριότητα στη Σχολή. Επειδή και αυτά τα κονδύλια πιθανόν να μην επαρκούν, 
προτείνουμε να συνεισφέρουν και όλα τα Τμήματα από τον πενιχρό προϋπολογισμό τους  
ένα μικρό ποσό ανάλογα με το μέγεθός τους (ξεκινώντας από ένα μίνιμουμ των 100€ - 
150€). 

Είναι για μας, τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες, για τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες μας, θέμα αξιοπρέπειας και υγείας να ανταποκριθείτε άμεσα στο αίτημά μας, 
ώστε το ΕΕ να αρχίσει με καλύτερες συνθήκες διδασκαλίας και εκπαίδευσης για όλες και 
όλους μας. 
 Στην αντίθετη περίπτωση, που την απευχόμαστε, θα αναγκαστούμε να κάνουμε 
δεύτερες σκέψεις  για τους τρόπους διεκδίκησης στοιχειωδών συνθηκών καθαριότητας και 
υγιεινής στους χώρους εργασίας μας.  
 

Η Γ.Σ. (335/7.02.2013) του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 


