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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 Η κατάληψη των φοιτητών της Σχολής Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας 
(Σ.Θ.Ε.Τ.) στο κτίριο της Σχολής, το κτίριο της Πρυτανείας καθώς και του κεντρικού 
ιστοχώρου του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου συνεχίζεται σήµερα 04/03/2005 για 
τέταρτη ηµέρα και θα συνεχιστεί επ’  αόριστο, µέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήµατά 
µας. 
 Την Τετάρτη 02/03/2005 συναντήθηκαν εκπρόσωποι της Επιτροπής 
Κατάληψης µε τον Πρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής (∆.Ε.), κ. ∆ηµόπουλο, και µε 
τον Πρόεδρο των Προσωρινών Γενικών Συνελεύσεων των Τµηµάτων Επιστήµης και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και 
µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής κ. Πιντέλα. Κατά τη διάρκεια της πολύωρης 
συζήτησης αναγνώρισαν το δίκαιο των αιτηµάτων µας και συγκεκριµένα ο κ. Πιντέλας 
δεσµεύτηκε εγγράφως να ικανοποιήσει κάποια από τα αιτήµατα των φοιτητών της 
Σ.Θ.Ε.Τ. τα οποία εµπίπτουν στην αρµοδιότητά του. Οι φοιτητές της Σ.Θ.Ε.Τ ζήτησαν 
από τον Πρόεδρο της ∆.Ε. να ασκήσει τη µεγαλύτερη δυνατή πίεση για όλα τα 
αιτήµατα, προς το Υπουργείο Παιδείας, και διαπιστώσαµε ότι ενώ έχει αποσταλεί 
από τις 09/02/2005, γραπτή επιστολή µε θέµα «Χορήγηση συµπληρωµατικών 
πιστώσεων για προκήρυξη µόνιµων θέσεων ∆ΕΠ στο Πανεπιστήµιο 
Πελοποννήσου», προς το ΥΠΕΠΘ, δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση από το 
Υπουργείο στο συγκεκριµένο θέµα. 
  Σχετικά µε τα βασικά αιτήµατα των φοιτητών της Σ.Θ.Ε.Τ. δεν σηµειώθηκε 
καµία πρόοδος. Συγκεκριµένα η πλήρωση µόνιµων θέσεων ∆.Ε.Π., το κτιριακό και η 
φοιτητική µέριµνα αποτελούν βασικά αιτήµατα που χρειάζονται άµεση επίλυση για 
την µετέπειτα εύρυθµη λειτουργία των τµηµάτων της Σ.Θ.Ε.Τ. του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου. Να υπενθυµίσουµε ότι το Υπουργείο Παιδείας µε την δηµοσίευση 
των ΦΕΚ (αρ. 32 και αρ. 33 22/02/2005) ανακάλεσε συνολικά 67 προκηρύξεις 
θέσεων µόνιµων µελών ∆.Ε.Π. από τις οποίες οι 27 είναι θέσεις του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου. Τα Υπουργείο καταργεί αναγκαίες θέσεις µόνιµων µελών ∆.Ε.Π. του 
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Το γεγονός αυτό προκαλεί ιδιαίτερη αγανάκτηση 
στους φοιτητές της Σ.Θ.Ε.Τ., η οποία λειτουργεί ήδη στο τρίτο έτος και σε ένα έτος θα 
αποφοιτήσουν οι πρώτοι φοιτητές του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. 
 Επίσης εχθές, 03/03/2005, ο κ. ∆ηµόπουλος επικοινώνησε τηλεφωνικά µε 
εκπρόσωπο της Επιτροπής Κατάληψης στην Πρυτανεία και πρότεινε συνάντηση 
εκπροσώπων της Επιτροπής Κατάληψης µε σύσσωµη την ∆ιοικούσα Επιτροπή το 
πρωί της ∆ευτέρας 07/03/2005 στην Αθήνα. Σηµειώνουµε ότι πρόκειται για την 
πρώτη επίσηµη συνάντηση µεταξύ εκπροσώπων φοιτητών και της ∆ιοικούσας 
Επιτροπής, γεγονός το οποίο θεωρείται ένα πολύ θετικό βήµα ως προς την επίτευξη 
των στόχων των φοιτητών της Σ.Θ.Ε.Τ. 
 Μέχρι την ικανοποίηση των αιτηµάτων µας θα συνεχίσουµε τον δίκαιο αγώνα 
µας. 


