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Τρίπολη, 12 Μαρτίου 2005 
 
 
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, 
Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, 
Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 
Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών,  
Επιτροπή Κατάληψης και Επιτροπή Τύπου 

 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
Την Παρασκευή 11 Μαρτίου, στη 13.00 µ.µ., τριµελής επιτροπή των 

φοιτητών της Σχολής Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ.), 
αποτελούµενη από τους Φώτο Γεωργιάδη, Θωµά Κυρίτση και ∆ηµήτρη 
Μπακογιάννη, συναντήθηκε µε τον Γ.Γ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.), κ. Α. Καραµάνο, στο γραφείο του, στο κτίριο του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η συνάντηση αυτή είναι απόρροια της οργανωµένης και 
συντονισµένης προσπάθειας που συντελείται από τους φοιτητές της Σ.Θ.Ε.Τ., 
εδώ και δύο εβδοµάδες, µε στόχο την επίλυση των σοβαρών και κρίσιµων 
προβληµάτων, που εµποδίζουν την οµαλή λειτουργία της Σχολής. 

Η συζήτηση έγινε σε κλίµα συνεργασίας και κατανόησης µε απώτερο 
σκοπό και των δύο πλευρών, τη διευθέτηση των εκκρεµών ζητηµάτων καθώς 
και την εύρεση ουσιαστικών και αποτελεσµατικών λύσεων, σε όλα τα 
προβλήµατα που θέτουν οι φοιτητές. Από την πλευρά του Γενικού Γραµµατέα, 
τα αιτήµατα των φοιτητών κρίνονται σοβαρά και δίκαια και η άµεση επίλυση 
των προβληµάτων αναγκαία για την ορθή λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη 
του νεοσύστατου Πανεπιστηµίου µας. 

Συγκεκριµένα, στο αίτηµα για τον άµεσο διορισµό των εκλεγµένων 
διδασκόντων, ο κ. Καραµάνος διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των φοιτητών 
πως θα κάνει ό,τι είναι δυνατό από µέρους του, ώστε να επισπευτούν οι 
διαδικασίες διορισµού. Ωστόσο, επεσήµανε ότι είναι ανέφικτο να έχουν 
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πριν το τέλος Μαρτίου. Σε ότι αφορά τα ΦΕΚ υπ’ 
αριθµόν 32 και 33, 22/02/2005, µε τα οποία ανακαλούνται 27 συνολικά θέσεις 
στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου (ΠΑ.ΠΕΛ.), δεν υπάρχει περίπτωση 
ανάκλησης αν και το Πανεπιστήµιό µας πλήττεται περισσότερο, ως 
νεοσύστατο Ίδρυµα που χρειάζεται υποστήριξη στα πρώτα του βήµατα. 
Υπάρχει όµως η διαβεβαίωση ότι θα δοθεί προτεραιότητα στο Ίδρυµά µας και 
ότι θα γίνει προσπάθεια να εξασφαλιστούν πιστώσεις για συµπληρωµατικές 
θέσεις µόνιµου διδακτικού προσωπικού από τον τακτικό προϋπολογισµό, 
θέσεις που θα καλύψουν ανάγκες του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους. 

Αναφορικά µε το εξίσου σηµαντικό πρόβληµα των κτιριακών υποδοµών 
της Σ.Θ.Ε.Τ., ο κ. Γενικός Γραµµατέας εµφανίσθηκε ενήµερος και µας 
παρουσίασε χρονοδιαγράµµατα που αφορούν τη µελλοντική δηµιουργία 
µόνιµων εγκαταστάσεων (Πανεπιστηµιούπολη) στην Τρίπολη αλλά και στις 
άλλες πόλεις στις οποίες υπάρχουν Σχολές του ΠΑ.ΠΕΛ. Οι πιστώσεις για τις 
παραπάνω εγκαταστάσεις, έχουν εξασφαλιστεί από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης (Γ’ Κ.Π.Σ.), όµως λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που 
απαιτούνται, η ολοκλήρωσή τους δεν αναµένεται σε διάστηµα µικρότερο των 3 
ετών. Ωστόσο, τίθεται και το θέµα της κάλυψης των αυξηµένων αναγκών σε 
χώρο που θα εµφανισθούν από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος στη Σ.Θ.Ε.Τ. 
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Επειδή, δυστυχώς, δεν είχε γίνει κάποια πρόβλεψη για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος, η λύση θα αναζητηθεί είτε στην εύρεση χώρων σε υπάρχοντα 
κτίρια είτε στην αγορά προκατασκευασµένων κτιρίων. Όπως, µας εξήγησε ο κ. 
Καραµάνος, το αρµόδιο όργανο για την διευθέτηση του κτιριακού, είναι η 
∆ιοικούσα Επιτροπή (∆.Ε.), η οποία εργάζεται ώστε να βρεθεί εύρωστη και 
υλοποιήσιµη λύση, σε συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και µε 
τους φοιτητές, για την κάλυψη των χωρικών αναγκών της Σ.Θ.Ε.Τ. Να 
αναφέρουµε ότι οφείλει να υπάρξει και προγραµµατισµός για τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις χρησιµοποιώντας κρατικές χορηγήσεις κτιρίων από το 
πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων. 

Το επόµενο ζήτηµα το οποίο έθεσαν οι εκπρόσωποι των φοιτητών, 
αφορά τη φοιτητική µέριµνα στο ΠΑ.ΠΕΛ. Στο ερώτηµα, γιατί στο τρέχον 
ακαδηµαϊκό έτος, οι φοιτητές του Πανεπιστηµίου, δεν λαµβάνουν το µηνιαίο 
επίδοµα στέγασης των 180 ευρώ, το οποίο δικαιούνται και µέχρι πέρυσι 
ελάµβαναν, ο κ. Καραµάνος απάντησε ότι δεν γνωρίζει το λόγο. Ωστόσο, 
συµφώνησε µε τους εκπροσώπους των φοιτητών, ότι οι πιστώσεις για το 
επίδοµα στέγασης, για όλα τα Πανεπιστήµια, έχουν εξασφαλιστεί από τον 
τακτικό προϋπολογισµό του προηγούµενου έτους. Επιπλέον, στην ερώτηση, 
γιατί σε ορισµένα Τµήµατα του ΠΑ.ΠΕΛ. δεν έχει προβλεφθεί µέριµνα για τη 
δωρεάν σίτιση των φοιτητών, συµφώνησε και πάλι µε τους φοιτητές, ότι η 
δαπάνη για τη σίτιση για τα έτη 2002-2007, είναι προκαθορισµένη στο 
Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ’ αριθµ. 138 «Ίδρυση Σχολής και Τµηµάτων στο 
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου» και καλύπτεται από κρατική επιχορήγηση. 
Σύµφωνα µε τα λεγόµενα του κ. Καραµάνου, το ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχει χορηγήσει τα 
χρηµατικά ποσά για τη φοιτητική µέριµνα σε όλα τα Πανεπιστήµια, και 
αποκλειστικά υπεύθυνη για την διαχείριση αυτών των ποσών, είναι η 
∆ιοικούσα Επιτροπή. Θα ακολουθήσει νέα ερώτηση των φοιτητών προς τη 
∆.Ε., ώστε να διαπιστωθεί ο λόγος για τον οποίο δε δίνονται τα επιδόµατα 
στους φοιτητές που τα δικαιούνται. Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι στην 
πρόσφατη συνάντηση που είχαν οι φοιτητές µε τη ∆.Ε. τη ∆ευτέρα 7 Μαρτίου, 
η τελευταία δήλωσε άγνοια για την ύπαρξη αυτών των χρηµάτων. 

Επιπροσθέτως, ο κ. Γενικός Γραµµατέας, µας ξεκαθάρισε ότι υπεύθυνη 
για την καλύτερη οργάνωση και τήρηση των προθεσµιών, για την 
απορρόφηση κονδυλίων από το Γ’ Κ.Π.Σ., είναι η ∆.Ε. του ΠΑ.ΠΕΛ. Η ∆.Ε. 
είναι επίσης υπεύθυνη για την άρτια και έγκαιρη επικοινωνία µε τους φοιτητές 
καθώς επίσης και για την πλήρη διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων. Ο ίδιος ο κ. Καραµάνος δεσµεύθηκε ότι θα επικοινωνήσει µε τη 
∆.Ε., όπως πολλές φορές έχει κάνει στο παρελθόν, ώστε να επισηµάνει τη 
σπουδαιότητα που έχει η επικοινωνία και η αµφίδροµη ενηµέρωση ανάµεσα 
στη ∆.Ε. και την Πανεπιστηµιακή Κοινότητα. 

Θα θέλαµε να εκφράσουµε την ικανοποίησή µας, σε ότι αφορά την 
ανακοίνωση που εξέδωσαν διδάσκοντες της Σ.Θ.Ε.Τ., η οποίοι αποτελούν 
αναπόσπαστο κοµµάτι της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας. Ευελπιστούµε από 
την πλευρά µας πως θα δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα σοβαρά υφιστάµενα 
προβλήµατα, µε συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων, ώστε να µη χρειαστεί 
να καταφύγουµε ξανά σε ακραία µέσα όπως αυτό της κατάληψης. 

Όλα τα παραπάνω, θα συζητηθούν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
φοιτητών που θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 15 Μαρτίου, όπου θα παρθούν 
και οι αποφάσεις για το µέλλον της κατάληψης και των κινητοποιήσεων των 
φοιτητών γενικότερα. Μέχρι, τότε, η κατάληψη της Πρυτανείας, της Σ.Θ.Ε.Τ. 
και του ιστοχώρου του ΠΑ.ΠΕΛ., θα συνεχιστεί κανονικά. 


