
ΠΡΟΣ: Αξιότιµο κο Πρύτανη του Π.Κ., Καθηγητή Ε. Στεφάνου 
ΑΠΟ: Σύλλογοι φοιτητών Ρεθύµνου 
 
Αξιότιµε κύριε Πρύτανη, 
 
σας ενηµερώνουµε ότι κατόπιν Γενικής Συνέλευσης προπτυχιακών 
φοιτητών όλων των Σχολών του Ρεθύµνου αποφασίστηκε να παυθεί η 
κατάληψη του Ιδρύµατός µας και, συγκεκριµένα, στο πλαίσιο που 
υπερψηφίστηκε, η φοιτητική κοινότητα του Ρεθύµνου τάχθηκε υπέρ 
των δίκαιων αγώνων των διοικητικών µας υπαλλήλων και τέθηκαν οι 
παρακάτω προτάσεις για την εύρυθµη λειτουργία των Σχολών του 
Ρεθύµνου: 
 
1. Ανοιχτό Ίδρυµα, όπου ζητάµε την διεξαγωγή της εξεταστικής των 
µαθηµάτων του Σεπτεµβρίου που δεν δόθηκαν λόγω απεργίας των 
διδασκόντων. Πιστεύουµε πως, όπως αναφαίρετο δικαίωµα για τους 
εργαζοµένους είναι η εξεταστική τους, έτσι και για τους φοιτητές είναι 
η εξεταστική τους. Αν µη τι άλλο, οι καιροί έχουν γίνει τόσο δύσκολοι 
οικονοµικά για όλους εµάς τους φοιτητές που πλέον το αίτηµα της 
εξεταστικής είναι υψίστης σηµασίας. Σ' αυτό το πλαίσιο προτείνουµε 
προς τον αξιότιµο κο Πρύτανη και το Πρυτανικό Συµβούλιο να 
παραταθεί η εξεταστική των µαθηµάτων που δε δόθηκαν λόγω 
απεργίας από ∆ευτέρα 07/10/2013 έως Παρασκευή 18/10/2013. 
 
2. Ζητάµε από την Πρυτανεία του Ιδρύµατος σε συνεργασία µε τους 
διοικητικούς υπαλλήλους µας να διεξάγουν τις εγγραφές των 
πρωτοετών φοιτητών σύντοµα (προτεινόµενη ηµεροµηνία θα 
µπορούσε να είναι αυτή που όρισε το τµήµα Ψυχολογίας, δηλαδή 
Τετάρτη 09/10/2013 έως Πέµπτη 17/10/2013. Οφείλουµε να τονίσουµε 
την αναστάτωση που υπάρχει αυτή τη στιγµή στις οικογένειες των 
νεοεισαχθέντων φοιτητών των σχολών του Ρεθύµνου. 
 
3. Πορεία απ' το Εργατικό Κέντρο του Ρεθύµνου ως την Περιφέρεια 
του Ρεθύµνου, όπου εκεί θα πραγµατοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση - 
Γενική Συνέλευση όλων των φορέων του Πανεπιστηµίου µας και της 
τοπικής κοινωνίας για το ζήτηµα της διαθεσιµότητας στο Ίδρυµά µας. 
 
4. Συνάντηση των φοιτητικών Συλλόγων του Ρεθύµνου µε το δηµοτικό 
συµβούλιο του Ρεθύµνου και την Αντι-περιφερειάρχη Ρεθύµνου για να 
στηλιτεύσουµε το ζήτηµα. 
 



5. Επερώτηση προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων για την 
αδυναµία λειτουργίας του Π.Κ. σε ενδεχόµενη απόλυση 49 
διοικητικών υπαλλήλων. 
 
6. Επικοινωνία των Συλλόγων φοιτητών και των άλλων 7 
πανεπιστηµίων που πλήττονται λόγω της διαθεσιµότητας µέσω 
τηλεδιάσκεψης απ' τις αίθουσες των Συγκλήτων κάθε Πανεπιστηµίου. 
Σ' αυτή µας την πρόταση χρειαζόµαστε την παροχή της αίθουσας 
συνεδριάσεων της Συγκλήτου στο Ρέθυµνο. 
 
7. Από κοινού συνέντευξη τύπου των διοικητικών µαζί µε τους 
φοιτητές του Ρεθύµνου. 
 
 
Κύριε Πρύτανη, αναµένουµε την απάντησή σας και του Πρυτανικού 
Συµβουλίου για τις δυο πρώτες, κυρίως, προτάσεις µας, δηλαδή αυτή 
της εξεταστικής και των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών. 
 
Παρακαλούµε για την άµεση απάντησή σας. 
 
Αναλυτικά το αποτέλεσµα της Γ.Σ. προπτυχιακών φοιτητών του 
Ρεθύµνου: 
 
Ψηφίσαντες: 631 
ΠΑΣΠ Ρεθύµνου: 224 
∆ΑΠ: 141 
ΜΑΣ: 70 
Κοινό Πλαίσιο Συντονιστικού κατάληψης (ΑΕΠ-ΑΡΕΝ): 190 
Λευκά: 6 
 
Με εκτίµηση, 
εκ µέρους των Συλλόγων φοιτητών του Ρεθύµνου, 
∆ηµήτρης Λιναριτάκης, 
µέλος του Συλλόγου Φοιτητών Φιλοσοφικής Σχολής. 
 


