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Τρίπολη, 02 Μαρτίου 2005 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Από την Τρίτη 01 Μαρτίου 2005 (01/03/2005) οι φοιτητές της Σχολής 

Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ.) προχώρησαν στην επ’ αόριστο 
κατάληψη του κτιρίου της Σ.Θ.Ε.Τ και του κτιρίου της Πρυτανείας στην Τρίπολη. Η 
κατάληψη των κτιρίων πραγματοποιήθηκε μετά από απόφαση της συντριπτικής 
πλειοψηφίας των φοιτητών που συμμετείχαν στις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) των 
τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε&ΤΥ) και Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (Ε&ΤΤ). 

Οι φοιτητές της Σ.Θ.Ε.Τ. έχουν, επίσης, κάνει ηλεκτρονική κατάληψη του 
κεντρικού ιστοχώρου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (http://www.uop.gr) 
εκθέτοντας και εκεί τα αιτήματά τους, σε μια προσπάθεια διαρκής ενημέρωσης των 
ενδιαφερομένων. Η πρόσβαση δεν αποκτήθηκε με την βοήθεια οποιουδήποτε μέλους 
Δ.Ε.Π. ή προσωπικού του ΠΑΠΕΛ. Το περιεχόμενο του επίσημου ιστοχώρου έχει 
μείνει ανέπαφο και παραμένει προσπελάσιμο. 

Το ΠΑΠΕΛ ως ένα ανερχόμενο, νεοσύστατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ξεκίνησε την 
λειτουργία του θέτοντας υψηλούς στόχους. Στην πορεία συνάντησε αρκετά 
προβλήματα λειτουργικά και ακαδημαϊκά, που αντί να λύνονται μεθοδικά και 
αποτελεσματικά, συνέχισαν να συσσωρεύονται. 

Στην έναρξη ενός ακόμα ακαδημαϊκού εξαμήνου ήλθαμε για πολλοστή φορά 
αντιμέτωποι με αυτά τα προβλήματα. Δυστυχώς βρήκαμε απέναντί μας για μια 
ακόμα φορά την αδιαφορία και την έλλειψη ενδιαφέροντος των υπευθύνων. 

Το προαναφερθέν σε συνδυασμό με την απόφαση (ΦΕΚ αρ. 32 22/02/2005), 
του ΥΠΕΠΘ για την ακύρωση όλων των θέσεων που είχαν προκηρυχθεί για το 
ΠΑΠΕΛ, έφτασαν την κατάσταση στα άκρα και αναγκαστήκαμε να προβούμε σε 
κινήσεις, προσπαθώντας να σώσουμε το μέλλον του ΠΑΠΕΛ.  

Σημειώνουμε ότι στο παραπάνω ΦΕΚ ακυρώθηκαν συνολικά 43 θέσεις, από 
τις οποίες τουλάχιστον οι μισές (22) προορίζονταν για το ΠΑΠΕΛ. Η κίνηση του 
ΥΠΕΠΘ είναι πρωτοφανής, όπου αντί να ενδυναμώνει με το απαραίτητο προσωπικό 
(Δ.Ε.Π.) την λειτουργία του ΠΑΠΕΛ, ανακοινώνει Υπουργική Απόφαση στερώντας 
κρίσιμες και αναγκαίες θέσεις από ένα περιφερειακό και νεοσύστατο Πανεπιστήμιο 
που τις έχει άμεση ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία του. 

Ζητάμε από όλους τους υπεύθυνους, και κυρίως από το ΥΠΕΠΘ, να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ευελπιστούμε στην άμεση ικανοποίηση των δίκαιων 
αιτημάτων μας ώστε να επανέλθει το ΠΑΠΕΛ σε φυσιολογικούς ρυθμούς λειτουργίας 
και παράλληλα να εξασφαλίζεται μια υγιής προοπτική, με την επίλυση κυρίως του 
πρώτου από τα αιτήματά μας (κάλυψη διδακτικών αναγκών) το οποίο είναι ζωτικής 
σημασίας για το μέλλον του ΠΑΠΕΛ. 


