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ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Σ.Θ.Ε.Τ. 
 

 
1. Απαιτούμε την πλήρη κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου και ιδιαίτερα της Σχολής Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ). Συγκεκριμένα: 

• τον άμεσο διορισμό των εκλεγμένων μελών Δ.Ε.Π. 
• την ανάκληση του ΦΕΚ αρ.32 22/02/2005 και περαίωση των 

εκκρεμουσών διαδικασιών εκλογής. 
• άμεση προκήρυξη των αναγκαίων θέσεων Δ.Ε.Π. για την μελλοντική 

εύρυθμη λειτουργία των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.Τ. του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου. 

 
2. Απαιτούμε την άμεση επίλυση του κτιριακού προβλήματος της Σχολής 

Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, ώστε να μπορεί να συνεχίσει την ορθή 
της λειτουργία. Επικεντρωνόμαστε στα εξής: 

• να δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες και νόμιμες διαδικασίες για την 
κατασκευή νέων κτιρίων που θα καλύπτουν τις μελλοντικές απαιτήσεις 
της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, και να παρουσιαστούν 
αναλυτικά τα χρονοδιαγράμματα κατασκευής τους. 

• παρουσίαση εύρωστης, αποδοτικής αλλά και υλοποιήσιμης λύσης για το 
πρόβλημα χώρου που θα υπάρξει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στο 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος της Σ.Θ.Ε.Τ.  

 
3. Απαιτούμε την αναβάθμιση της φοιτητικής μέριμνας. Πιο αναλυτικά: 

• κατασκευή φοιτητικής εστίας και φοιτητικής λέσχης για την κάλυψη των 
αναγκών σίτισης και στέγασης των φοιτητών. 

• την καταβολή, εκ μέρους του Πανεπιστημίου, του μηνιαίου εισοδήματος 
στέγασης στους φοιτητές που το δικαιούνται, χωρίς υπεκφυγές και 
παραπομπές στο αντίστοιχο Στεγαστικό Επίδομα του Υπουργείου 
Παιδείας. 

• να αυξηθεί το όριο εισοδήματος, από 20.000 ευρώ σε 30.000 ευρώ, του 
επιδόματος σίτισης, καθώς είναι εξαιρετικά  περιοριστικό και δεν 
ικανοποιείται αρκετά μεγάλος αριθμός φοιτητών. 

 
4. Απαιτούμε, με σκοπό την ορθή λειτουργία των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.Τ., την 

ενίσχυση των εργαστηρίων ως εξής: 
• τη δημιουργία και τον εφοδιασμό με κατάλληλο εξοπλισμό, των 

εργαστηριακών εγκαταστάσεων, που η έλλειψή τους αποτελεί βασικό 
πρόβλημα καθώς οι προπτυχιακοί φοιτητές δεν αποκτούν την απαραίτητη 
πρακτική γνώση και δεν πραγματοποιούνται βασικά μαθήματα των 
οδηγών σπουδών των τμημάτων της Σ.Θ.Ε.Τ. 

• την αξιοποίηση των υπαρχόντων εργαστηρίων και ορισμένου εξοπλισμού 
που μένει ανεκμετάλλευτος, λόγω μικρών και απλών τεχνικών και 
διαδικαστικών προβλημάτων. 
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5. Απαιτούμε την έγκαιρη αναδιαμόρφωση του οδηγού σπουδών ως εξής: 

• την άμεση διόρθωση των αμέτρητων λαθών, που οδηγούν σε απρόβλεπτες 
καταστάσεις, στους υπάρχοντες οδηγούς σπουδών των τμημάτων της 
Σ.Θ.Ε.Τ. ώστε να μπορέσουν τα τμήματα να λειτουργήσουν απρόσκοπτα. 

• την συνολική επανεξέταση των οδηγών σπουδών των δύο τμημάτων της 
Σ.Θ.Ε.Τ. ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των δύο 
τμημάτων και να μη εμπίπτουν σε οποιεσδήποτε σκοπιμότητες. 

• ενσωμάτωση των εγκεκριμένων, από τις Προσωρινές Γενικές 
Συνελεύσεις, προτάσεων των φοιτητών, στους οδηγούς σπουδών αλλά και 
στους καταλόγους των μαθημάτων, χωρίς παρατυπίες και υποτιθέμενα 
λάθη. 
 

6. Απαιτούμε την άμεση και υπεύθυνη προώθηση της συμμετοχής του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πρόγραμμα Erasmus/Socrates.  

• Η διαρκής επιθυμία μας για συμμετοχή στην διεθνή ακαδημαϊκή σκηνή, 
αντιμετωπίζεται συνεχώς με υπεκφυγές και παραπομπές, κάτι που δεν το 
ανεχόμαστε πλέον. 

 
7. Απαιτούμε από την Διοικούσα Επιτροπή: 

• καλύτερη οργάνωση για την τήρηση των προθεσμιών με σκοπό την 
απορρόφηση των κονδυλίων από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ’ 
ΚΠΣ) που αφορούν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και αφορούν 
κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς κτλ. 

 
8. Επιθυμούμε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς: 

• την άρτια και έγκαιρη επικοινωνία με τους φοιτητές για όλα τα θέματα 
που μας αφορούν και την πλήρη διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων, ώστε να μην χρειάζεται να καταλήξουμε ξανά σε κινήσεις 
όπως η παρούσα. 

 
 Τα παραπάνω προβλήματα προϋπήρχαν αλλά διαιωνίστηκαν από την 
αδιαφορία αλλά και την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των υπευθύνων. Πλέον οι 
φοιτητές δεν αντέχουν άλλο την υπεκφυγή και τις πρόχειρες λύσεις και επιθυμούν 
άμεσες πράξεις και όχι πάλι λόγια. 
  


