
Σελίδα 1 από 1 

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, 
Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, 
Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 
Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών,  
Επιτροπή Κατάληψης και Επιτροπή Τύπου 

 
  
  

 
 

 
Τρίπολη, 15 Μαρτίου 2005 

 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Σήµερα, Τρίτη 15 Μαρτίου 2005 πραγµατοποιήθηκε Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση (Ε.Γ.Σ.) των φοιτητών της Σχολής Θετικών Επιστηµών και 
Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ.) µε θέµα «Εξελίξεις και διάλογος σχετικά µε την στάση 
που θα κρατηθεί στην πορεία της κατάληψης».  

Οι φοιτητές της Σ.Θ.Ε.Τ. στην συνεδρίαση συζήτησαν όσα 
διαδραµατίστηκαν τις τελευταίες δύο εβδοµάδες, από την αρχή της 
κατάληψης,  καταλήγοντας στην πρόσφατη συνάντηση της Παρασκευής 11 
Μαρτίου 2005, µε τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.), κ. Α. Καραµάνο. 

Παρουσιάστηκαν λεπτοµερώς, από την τριµελή αντιπροσωπεία, όσα 
συζητήθηκαν µε τον κ. Καραµάνο και κυρίως ο βαθµός στον οποίο µας 
ικανοποιούν οι υπάρχουσες δεσµεύσεις του Γενικού Γραµµατέα, της 
∆ιοικούσας Επιτροπής αλλά και του Προέδρου των τµηµάτων της Σ.Θ.Ε.Τ. κ. 
Π. Πιντέλα. 

Οι φοιτητές της Σ.Θ.Ε.Τ. δεν επιθυµούν την περαιτέρω παρακώλυση της 
ακαδηµαϊκής και διοικητικής λειτουργίας ολόκληρου του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου (ΠΑΠΕΛ). Θεωρούν ότι τα δίκαια αιτήµατά τους έγιναν σαφή 
και κατανοητά από όλους τους αρµόδιους φορείς που µπορούν πλέον να 
πάρουν τις σωστές αποφάσεις για την επίλυση των προβληµάτων. Συνεπώς 
µε απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας των φοιτητών της Σ.Θ.Ε.Τ., 
κρίθηκε σκόπιµο - στο κλίµα συνεργασίας και καλής θέλησης που υπάρχει 
από όλες τις πλευρές - να λήξει η κατάληψη στα κτίρια της Πρυτανείας, της 
Σχολής Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας και της ιστοσελίδας του ΠΑΠΕΛ, 
από αύριο, ηµέρα Τετάρτη 16 Μαρτίου 2005. Γνωρίζουµε ότι βαδίζουµε προς 
την σωστή κατεύθυνση, ωστόσο, επειδή δεν έχουµε ακόµα χειροπιαστά 
αποτελέσµατα, εκφράζουµε την επιφύλαξή µας, αποφασίζοντας την καθολική 
αποχή από τα µαθήµατα µέχρι και την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2005. 

Παράλληλα, µε την αποχή, δίνεται η δυνατότητα  στην ∆ιοικούσα 
Επιτροπή, αλλά και στους διοικητικούς υπαλλήλους, να εργαστούν, άµεσα και 
αποτελεσµατικά, για την διευθέτηση των εναποµεινάντων λειτουργικών 
προβληµάτων. Με την επίλυση των προβληµάτων η Σ.Θ.Ε.Τ. θα µπορέσει 
από την ∆ευτέρα 21 Μαρτίου 2005, να επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθµούς 
λειτουργίας. ∆εδοµένης της όρεξης και της διάθεσης για εργασία των 
διδασκόντων, των φοιτητών αλλά και των διοικητικών υπαλλήλων θα 
µπορέσουµε να καλύψουµε το κενό των τριών εβδοµάδων και να 
αποδείξουµε ότι παρά τα προβλήµατα που υπάρχουν,  η Σ.Θ.Ε.Τ. διατηρεί 
ένα υψηλό ακαδηµαϊκό και λειτουργικό επίπεδο, ανυψώνοντας το διεθνές 
κύρος του ΠΑΠΕΛ. 

Αναµένουµε από όλους τους αρµόδιους και υπεύθυνους φορείς να 
δροµολογήσουν τα θέµατα που θέσαµε, να αναζητήσουν άµεσα λύσεις, σε 
συνεργασία µε τους φοιτητές και να υλοποιήσουν όσα υποσχέθηκαν ώστε να 
αποφύγουµε δυσάρεστες µελλοντικές καταστάσεις. 

Τελειώνοντας θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους όσους στήριξαν και  
συµπαραστάθηκαν στον αγώνα µας για ένα καλύτερο Πανεπιστήµιο. 


