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Τρίπολη, 08 Μαρτίου 2005 

 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Την τελευταία εβδοµάδα η φωνή αγανάκτησης των φοιτητών 

ακούστηκε δυνατά, µέσα από την προσπάθεια προβολής των προβληµάτων 
που υπάρχουν στην Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ.). Ο 
δίκαιος και ορθός αγώνας, όπως χαρακτηρίστηκε και από την ∆ιοικούσα 
Επιτροπή (∆.Ε.), απέφερε καρπούς, καθώς συναντηθήκαµε εχθές ∆ευτέρα 
07/03 στην Αθήνα µε την ∆.Ε., ενώ επίσης κανονίστηκε συνάντηση την 
Παρασκευή 11/03 µε τον Γενικό Γραµµατεία του ΥΠ.Ε.Π.Θ, κ. Α. Καραµάνο. 

Στην συνεδρίαση της ∆.Ε. που πραγµατοποιήθηκε την ∆ευτέρα µε 
θέµα η «Λειτουργία της Σχολής Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας» 
παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι των φοιτητών. Οι εκπρόσωποι παρουσίασαν 
διεξοδικά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει κυρίως η Σ.Θ.Ε.Τ. αλλά και 
ολόκληρο το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου (ΠΑΠΕΛ), ενώ ενηµερώθηκαν για 
τις ενέργειες που έχει πραγµατοποιήσει η ∆.Ε. µε σκοπό την αντιµετώπιση 
των προβληµάτων των φοιτητών. 

Συγκεκριµένα, στο βασικό αίτηµα, της πλήρωσης µόνιµων θέσεων 
∆.Ε.Π., η ∆ιοικούσα Επιτροπή θα συνεχίσει τις πιέσεις προς την πολιτική 
ηγεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ ώστε ο διορισµός των εκλεγµένων µελών ∆.Ε.Π. να 
προχωρήσει το συντοµότερο δυνατό. Επίσης θα ζητηθούν πιστώσεις για την 
χορήγηση συµπληρωµατικών µόνιµων θέσεων ∆.Ε.Π.  

Σχετικά µε το κτιριολογικό πρόγραµµα η ∆.Ε. θα προωθήσει, µεταξύ 
άλλων, την µελλοντική λύση ανέγερσης κτιρίου στο 4ο Πεδίο Βολής στην 
Τρίπολη. Το κτίριο που θα ανεγερθεί προορίζεται για τις ανάγκες της Σχολής 
Επιστηµών ∆ιοίκησης και Οικονοµίας (Σ.Ε.∆.Ο.), ενώ η Σ.Θ.Ε.Τ. θα 
εξυπηρετηθεί µερικώς στο κτίριο της Σ.Ε.∆.Ο. που σηµαίνει ότι, δυστυχώς, 
δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις τεράστιες ανάγκες σε χώρο που θα 
εµφανισθούν από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. Σχετικά µε τις άµεσες ανάγκες 
της Σ.Θ.Ε.Τ. η λύση θα αναζητηθεί, µε την συνεργασία των εκπροσώπων των 
φοιτητών, είτε σε πρόχειρες κατασκευές (προκατασκευασµένα κτίρια), είτε σε 
αίθουσες από το διπλανό κτίριο του Ο.Α.Ε.∆.  

Σε ό,τι αφορά την φοιτητική µέριµνα, δεν βρέθηκαν ικανοποιητικές 
λύσεις. Το επίδοµα στέγασης των 180 ευρώ δεν θα δοθεί, ενώ θα µελετηθεί η 
δυνατότητα κάλυψης, µόνο για φέτος, της διαφοράς από το αντίστοιχο 
επίδοµα των 1000 ευρώ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Τα κριτήρια που θέτει το ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
είναι πιο αυστηρά και αρκετοί φοιτητές θα µείνουν χωρίς επίδοµα στην µέση 
της ακαδηµαϊκής χρονιάς. Παράλληλα µε την έλλειψη φοιτητικής εστίας αλλά 
και λέσχης, η φοιτητική µέριµνα παραµένει ουτοπία. 

Όσα συζητήθηκαν στην συνεδρίαση της ∆.Ε. παρουσιάστηκαν στην 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Ε.Γ.Σ.) των φοιτητών που έλαβε χώρα την Τρίτη 
08/03 στις 12:00 στην Σ.Θ.Ε.Τ. Μετά από πολύωρη συζήτηση, στην οποία 
εκφράστηκαν οι ανησυχίες των φοιτητών για µια ακόµα φορά, η συντριπτική 
πλειοψηφία  (99%) των φοιτητών κατέληξε στην συνέχιση της κατάληψης, 
µέχρι να δοθεί ικανοποιητική απάντηση σε όλα τα αιτήµατα, από το καθ΄ ύλη 
αρµόδιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Οι φοιτητές είναι αποφασισµένοι να συνεισφέρουν στην 
θεµελίωση ενός ορθά, ακαδηµαϊκά και λειτουργικά, οργανωµένου 
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Πανεπιστηµίου. Για τον λόγο αυτό οι φοιτητές είναι διατεθειµένοι να κάνουν 
µια θυσία για το ευρύτερο µελλοντικό καλό του Πανεπιστηµίου και όλης της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνεχίζοντας τον αγώνα. 

Η διαπίστωση είναι ότι δεν υπάρχει, ούτε υπήρξε, κατάλληλος 
στρατηγικός σχεδιασµός για την υλοποίηση του ΠΑΠΕΛ. Τα προβλήµατα που 
υπάρχουν αντιµετωπίζονται πρόχειρα και αβέβαια, πράγµα που θα οδηγήσει 
σε περαιτέρω µελλοντικά αδιέξοδα. Παράλληλα µας προκαλεί εντύπωση το 
γεγονός ότι, ενώ ακόµα δεν έχουν ορθοποδήσει τα υπάρχοντα τµήµατα, το 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., σε συνεργασία µε την ∆ιοικούσα Επιτροπή, προέβησαν στην 
ίδρυση νέων τµηµάτων που θα λειτουργήσουν την ερχόµενη ακαδηµαϊκή 
χρονιά. 

Η ∆.Ε. οφείλει να γνωρίζει τα προβλήµατα που υπάρχουν και να 
προβαίνει σε αποφάσεις που να δίνουν οριστικές, ουσιαστικές και 
υλοποιήσιµες λύσεις. Ως γνωστόν η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας. 
Ευελπιστούµε ότι στην συνάντηση µε τον Γ.Γ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κ. Καραµάνο, 
δεδοµένου ότι υπάρχει η θέληση αλλά και η πολιτική βούληση για την 
ανάπτυξη του ΠΑΠΕΛ, θα δοθούν οριστικές λύσεις στα βασικά αιτήµατα των 
φοιτητών. 


