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Αγαπητοί Φοιτητές,
Η απερχόμενη Πρυτανεία σε σχέση με τις επικείμενες διαγραφές των «λιμναζόντων» Φοιτητών
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011, είχε ήδη, στις διαδικασίες σύστασης του Οργανισμού,
προνοήσει για την αναστολή των οριζοντίων διαγραφών από το πρώτο προσχέδιο που δημοσιοποιήθηκε
ως πρόταση για τον Οργανισμό, τον Φεβρουάριο του 2014.
Βλέπε http://www.ntua.gr/katartisi_organismou.html, «Εισήγηση της ομάδας εργασίας σύμφωνα με την
απόφαση Συγκλήτου 25/7/2013 - με διορθώσεις μέχρι 16/5/2014» - Σχέδιο Πρότασης της Καθ. Α.
Μοροπούλου, Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Ε.Μ.Π. και του Καθ. Α.
Σιόλα, Κοσμήτορα Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Στη συνέχεια η Σύγκλητος, υπογράμμισε τη βούληση της να υποστηρίξει τους Φοιτητές τους
Ιδρύματος που ενδιαφέρονται ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
Η Τεχνική Ομάδα Επεξεργασίας για τη σύνταξη του πλήρους κειμένου του Οργανισμού, στο
Κεφάλαιο με θέμα «Φοιτητές του Ιδρύματος», υιοθέτησε και ανάρτησε τις θέσεις αυτές.
Βλέπε http://www.ntua.gr/sxedio_organismou/chapter_7.pdf, «Κεφάλαιο 7» - Υπεύθυνη για τη σύνταξη
η Καθ. Ε. Μαΐστρου, Κοσμήτορας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Η απερχόμενη Πρυτανεία κατέθεσε έγκαιρα την πρόταση πριν την τελευταία Σύγκλητο της θητείας
της, με σκοπό την επίσπευση της ψήφισης των σχετικών ρυθμίσεων από τη Σύγκλητο στο πλαίσιο του
Οργανισμού, ώστε να ανασταλούν οι διαγραφές. Η πρόταση αυτή δεν εγκρίθηκε να συζητηθεί από τη
Σύγκλητο, τουλάχιστον μέχρι το τέλος θητείας της παρούσας Πρυτανείας.
Επισημαίνεται ότι η διάρκεια των επαναληπτικών εξετάσεων του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-14 έχει
καθορισθεί ήδη από τις Σχολές, έχει εγκριθεί αρμόδια, και κατά περίπτωση Σχολής οι εξετάσεις
ολοκληρώνονται μετά την 31.08.2014.
Η απερχόμενη Πρυτανεία, η οποία εξελέγη προ τετραετίας, έχει επιδείξει σταθερά ευαισθησία και
προσήλωση στην επίλυση των φοιτητικών θεμάτων, και δε θα αποστεί των θέσεων της μέχρι το τέλος
της θητείας της.
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