
Λίγοσ καιρόσ ζμεινε για τθν εαρινι εξεταςτικι και θ Κυβζρνθςθ δεν παίρνει κανζνα 

ουςιαςτικό μζτρο για τθ διεξαγωγι τθσ παρά μόνο μετακυλφει τισ ευκφνεσ ςτισ διοικιςεισ 

τθσ κάκε Σχολισ. Οι φοιτθτζσ και των δφο τμθμάτων δεν ζχουν ενθμερωκεί επίςθμα για το 

χρόνο και τον τρόπο εξζταςθσ του κάκε μακιματοσ , για το πώσ και αν κα γίνει θ πρακτικι 

τουσ άςκθςθ ακόμα και για το αν κα ζχουν τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για να δώςουν τα 

μακιματα. Μζςα ςε όλα αυτά ήρθε να προςτεθεί η απόφαςη τησ Σχολήσ για το μη 

άνοιγμα των εςτιών για τουσ εςτιακοφσ φοιτητζσ! 

Οι εκλεγμζνοι με τθν ΠΚΣ κάλεςαν άμεςα για διεξαγωγι Δ.Σ ςτο τμιμα Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ για να αποφαςίςει δράςεισ ο Σφλλογοσ, πράγμα που για άλλθ μια φορά 

αρνικθκε θ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ! Τθν ώρα που πετιοφνται φοιτθτζσ ςτο δρόμο, που δεν ξζρουμε 

πώσ και πότε κα γίνει θ εξεταςτικι, αν κα ζχουμε όλα τα απαραίτθτα ςυγγράμματα και 

ςθμειώςεισ, που δεν γνωρίηουμε επίςθμα τι κα ςυμβεί με τισ πρακτικζσ μασ θ κυβερνθτικι 

παράταξθ μζςα ςτθ Σχολι αφινει για ακόμα μια φορά τον Σφλλογο απακι και αμζτοχο. 

Τουσ καταλαβαίνουμε όμωσ γιατί δεν κζλουν να ςυηθτιςουν και να τοποκετθκοφν, αφοφ 

δεν μποροφν και οι ίδιοι να δικαιολογιςουν τα αδικαιολόγθτα τθσ κυβζρνθςθσ τουσ.  Οι 

φοιτητζσ πρζπει να παραμερίςουν και από τουσ δφο Συλλόγουσ, αυτοφσ που μασ θζλουν 

με κλειςτά τα ςτόματα και «χειροκροτητζσ» των κυβερνήςεων. Θα πρζπει να ςτηριχθεί 

και να δυναμώςει η πρωτοβουλία για δημιουργία Συλλόγου Εςτιακών Φοιτητών που θα 

βγαίνει μπροςτά ςτα προβλήματα και για τα δικαιώματα των εςτιακών φοιτητών. 

Απαιτούμε:   

1. Να ανοίξουν τώρα οι εςτίεσ  χωρίσ περιοριςμοφσ! 

2. Άμεςα να κακοριςτεί ο χρόνοσ και ο τρόποσ διεξαγωγισ τθσ εξεταςτικισ για όλουσ 

τουσ φοιτθτζσ. 

3. Να ζχουν όλοι οι φοιτθτζσ ανεξαιρζτωσ με ευκφνθ του Ιδρφματοσ εξοπλιςμό και 

δίκτυο για να ςυμμετζχουν ιςότιμα . Αν για τεχνικοφσ ι άλλουσ λόγουσ υπάρξει 

κάποιοσ  φοιτθτισ  που κα χάςει κάποια εξζταςθ να προβλζπεται επαναλθπτικι. 

4.  Να ολοκλθρωκοφν οι πρακτικζσ αςκιςεισ με πλιρθ εργαςιακά και αςφαλιςτικά 

δικαιώματα και με τθν ευκφνθ των Ιδρυμάτων. Να προςαρμοςτοφν οι 

προχποκζςεισ διεκπεραίωςθσ τουσ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ. Όπου δεν ολοκλθρωκοφν οι 

πρακτικζσ να αντικαταςτακοφν με μακιματα για τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδών 

των φοιτθτών που είναι τελειόφοιτοι.  

5. Να δοκοφν άμεςα όλα τα ςυγγράμματα!  

 

Προχωράμε ςε παραςτάςεισ διαμαρτυρίασ: 

→ Δευτζρα 25 Μαϊου, ςτισ 12:00, ζξω από το κτήριο των εςτιών. 

→ Τρίτη 26 Μαϊου, ςτισ 11:30, ζξω από το κτήριο τησ Σχολήσ. 

 

Εκλεγμέμοι με τημ Παμσπουδαστική Κ Σ


