ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
Το Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ και πριν ακόμα την έναρξη της τρέχουσας ακαδημαϊκής
χρονιάς, με παρεμβάσεις του Προέδρου του και αποφάσεις της Γενικής του
Συνέλευσης, επεσήμανε και προς την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών και
την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ, τη σοβαρότητα των συνεπειών από την απουσία
προσωπικού καθαριότητας στο Τμήμα όπως και σε άλλα τμήματα του ΕΚΠΑ, καθώς
είναι καθημερινή η συσσώρευση σκουπιδιών και ακαθαρσιών στους χώρους του
Τμήματος, συμπεριλαμβανομένων και των αμφιθεάτρων και εργαστηρίων τα οποία
αερίζονται ελάχιστα.
Σε ψήφισμα της ΓΣ της 26ης-10-14 είχε ήδη επισημανθεί ότι παρά τις προσπάθειες
μελών ΔΕΠ, εργαζομένων και φοιτητών, οι αυτονόητες πρωτοβουλίες καθαρισμού
των χώρων του Τμήματος είχαν και έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα,
δημιουργώντας μια εικόνα πλήρους απαξίωσης του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος στα
μάτια φοιτητών, διδασκόντων, εργαζομένων, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας.
Μάλιστα, η αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης ασθενειών καθιστά πλέον προβληματική
τη συνέχιση της λειτουργίας του Τμήματος, ιδιαίτερα τώρα που η ενεργός
εκπαιδευτική περίοδος υποχρεώνει εκατοντάδες φοιτητών να ζουν και να κινούνται
καθημερινά σε ένα επιβαρυμένο περιβάλλον επικίνδυνο για την υγεία τους, αν δεν
παρθούν αμέσως τα αναγκαία μέτρα απολύμανσης και μόνιμου καθαρισμού.
Οι μέχρι σήμερα νομικού κυρίως χαρακτήρα διαδοχικές εμπλοκές που αναφύονται
μπροστά στην αυτονόητη υποχρέωση και επιθυμία της διοίκησης του Πανεπιστημίου
μας – ήδη από τον Ιούλιο – για την επίλυση του προβλήματος της καθαριότητας και
την τήρηση των κανόνων υγιεινής σε όλους τους χώρους του Πανεπιστημίου που
επιβάλλονται διεθνώς για δημόσιους χώρους, εκθέτουν πλέον τα απολύτως αρμόδια
Υπουργεία Παιδείας και Υγείας, καθώς αυτά δεν αναλαμβάνουν καμία πρωτοβουλία
να διευκολύνουν τα όργανα του Πανεπιστημίου για τα αυτονόητα. Το ότι υπάρχουν
«νομικά εμπόδια, ενστάσεις και προβλεπόμενες γι αυτές διαδικασίες» είναι τελικώς
απόρροια της ουσιαστικής αδιαφορίας των επίσημων φορέων της Πολιτείας, καθώς
είναι σαφής η προτίμησή τους στην εύκολη λύση της μετάθεσης των ευθυνών στη
Διοίκηση του Πανεπιστημίου. Υπενθυμίζουμε ότι οι επικαλούμενες εδώ και 6 μήνες
νομικές διαδικασίες απεδείχθησαν ανεπαρκείς και σε κάθε περίπτωση, επειδή δεν
νομοθετήθηκαν από το Πανεπιστήμιο, οφείλουν να αντικατασταθούν αμέσως από
άλλες λειτουργικά επαρκείς.
Κατόπιν αυτών, η ΓΣ του Τμήματος Φυσικής :
έχοντας εξαντλήσει πλέον κάθε πρόσφορο μέσο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της
θεωρεί ότι πριν υπάρξουν θύματα από αυτή την κατάσταση και δηλώνοντας αδυναμία
να υποστηρίξει την αξιοπρέπεια του ακαδημαϊκού χώρου στις δικαιολογημένες
ανησυχίες των φοιτητών και των γονέων τους, ζητά, ομοφώνως την άμεση διενέργεια
Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, ώστε να αποδοθούν ευθύνες σε εκείνους που
πραγματικά θέτουν σε κίνδυνο την υγεία φοιτητών και εργαζομένων, εκθέτοντας
παράλληλα και για μια ακόμα φορά το Δημόσιο Πανεπιστήμιο στα μάτια της ελληνικής
κοινωνίας.

