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Στην Ανοικτή Γενική Συνέλευση της Σχολής Αρχιτεκτόνων που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή
μελών ΔΕΠ, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδαστών και εργαζόμενων, διαπιστώθηκε ότι
κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος:
Η Σχολή καλείται να λειτουργήσει χωρίς οικονομικούς πόρους και με αποψιλωμένο εκπαιδευτικό
προσωπικό, που θα έχει ως αποτέλεσμα να μην καλυφθούν στοιχειώδεις ανάγκες της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Τα μέλη ΔΕΠ καλούνται να εργαστούν υπό συνθήκες οικονομικής εξαθλίωσης και χωρίς τον
απαραίτητο χρόνο για την κάλυψη των απαραίτητων εκπαιδευτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών
τους υποχρεώσεων, εξαιτίας της δραματικής μείωσης του αριθμού τους.
Οι εργαζόμενοι στη διοίκηση εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες. Ήδη απολύθηκαν οι ΙΔΟΧ,
ενώ και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι καλούνται να δουλέψουν κάτω από τη συνεχή τρομοκρατία της
απόλυσης.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στερούνται τη στοιχειώδη οικονομική ενίσχυση με την οποία ασκούσαν
επικουρικό διδακτικό έργο, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να συμβάλλουν στην εκπαιδευτική
διαδικασία, αφού δεν μπορούν να καλύψουν οικονομικά βασικές τους βιοποριστικές ανάγκες.
Οι προπτυχιακοί σπουδαστές θα υποστούν τις συνέπειες της υποβάθμισης των σπουδών που
προκύπτουν από τα παραπάνω, ενώ παράλληλα κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς συγγράμματα και
χωρίς τα απαραίτητα υλικά για τις εργασίες τους. Επιπλέον, τίθεται απειλούνται και άλλες βασικές
παροχές, όπως η σίτιση και η στέγασή τους.
Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν και οι συνθήκες προμελετημένης υποβάθμισης που έχουν
αναπτυχθεί έξω από το συγκρότημα Πατησίων, οι οποίες οδηγούν συχνά στο κλείσιμο τη Σχολής και
στην απομάκρυνση των σπουδαστών από το χώρο τους.
Αντί να αντιμετωπίσει τα σημαντικά αυτά προβλήματα των Πανεπιστημίων η Πολιτεία, εμμένει
στην εφαρμογή των νόμων 4009/11 και 4076/2012 και στη συγκρότηση των Συμβουλίων Διοίκησης
που θα οδηγήσουν στην πλήρη αλλοίωση και απαξίωση του Δημόσιου Δημοκρατικού
Πανεπιστημίου.
Οι συμμετέχοντες στην Ανοικτή Γενική Συνέλευση μέλη ΔΕΠ, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί
σπουδαστές και εργαζόμενοι, δηλώνουν ότι με αυτές τις συνθήκες η Σχολή δεν μπορεί να
λειτουργήσει.
Επίσης, δηλώνουν την υποστήριξή τους στον πρύτανη, ζητώντας του να πράξει το καθήκον που έχει
προς την ακαδημαϊκή κοινότητα και το πανεπιστήμιο και να μην προχωρήσει στη συγκρότηση των
Συμβουλίων Διοίκησης, τα οποία ανοίγουν τον δρόμο στην εξάρτηση από τους νόμους της αγοράς
της δημόσιας ανώτατης παιδείας.

