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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
8 η ΣΥ Ν Ε ΔΡ ΙΑΣ Η Τ ΕΤ ΑΡ Τ Η 4 Ν Ο ΕΜ ΒΡ Ι Ο Υ 2015

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2015

8η Συνεδρίαση. ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Η Εκτελεστική Γραμματεία συνεδρίασε σήμερα τη 4η Νοεμβρίου 2015, με παρόντα τα μέλη:
Ι. Κρεστενίτης, Δ.Καλιαμπάκος (ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ),
Σ. Ευσταθόπουλος, Ι. Νηματούδης (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ),
Ν.Σταυρακάκης, Κ.Αυγουστάκης (ΚΙΠΑΝ), Α. Βανακάρας (ΔΗΠΑΚ), Χ. Φείδας (ΕΝΩΤΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ) Ε. Μπουρνόβα (ΑΡΜΕ)
Μ.Κατωτομιχελάκης (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ μέλος της ΔΕ)
Θέματα ΗΔ:
1. Υπόθεση «κλινικός καθηγητής»
2. Χρηματοδότηση Πανεπιστημίων
3. Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ- Εκκρεμείς θέσεις ΕΤΕΠ/ΕΕΔΙΠ
4. Φαινόμενα βίας κατά την διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης του ΕΚΠΑ
5. Υπόθεση άσκησης βίας αγνώστων εναντίον καθηγήτριας της Φιλοσοφικής
Σχολής του ΕΚΠΑ μέσα στο Παν/μιο και η στάση της ΠΟΣΔΕΠ
6. Ηλεκτρονική ψηφοφορία στα όργανα της ΠΟΣΔΕΠ
7. Ενημέρωση για προσφυγή ΣτΕ
8. Διακοπή πρόσβασης στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες
9. Θέμα ΠΝΠ
10. Υποτοφίες ΥΚΙ
11. Προσφυγικό
1ο ΘΕΜΑ : Πρόσκληση προς τους Υπουργούς Παιδείας και Υγείας για συζήτηση και βελτίωση της
ΚΥΑ με θέμα «Απονομή τίτλου Κλινικού Καθηγητή σε ιατρούς του ΕΣΥ με βαθμό Συντονιστή
Διευθυντή».
Σχετικά με το θέμα του «κλινικού καθηγητή» η ΕΓ ομόφωνα πήρε την ακόλουθη απόφαση :
Στις 27.4.2012 δημοσιεύθηκε η Υ10α/Γ.Ποικ.42832/15.12.2011 (φ.Β’ 1390/27.4.2012) απόφαση
του Αναπλ. Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: “Απονομή τίτλου Κλινικού Καθηγητή σε ιατρούς ΕΣΥ με
βαθμό Συντονιστή Διευθυντή”. Η εν λόγω απόφαση χαρακτηρίζεται από πολλά και σημαντικά
ακαδημαϊκά και νομικά προβλήματα. Αντιμετωπίζει ένα θέμα (Κλινικός Καθηγητής), το οποίο θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως χρήσιμο εργαλείο για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των
φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με λανθασμένο τρόπο. Αποτέλεσμα είναι να
μη διασφαλίζεται η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της κάθε ιατρικής σχολής και των
φοιτητών της.
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Η ΠΟΣΔΕΠ έχει καταθέσει αναλυτικά τις προτάσεις της στα συναρμόδια Υπουργεία, οι οποίες, εάν
λαμβάνονταν υπ’ όψιν, θα βελτίωναν σημαντικά το θεσμό και θα διασφάλιζαν τις ανάγκες των
ιατρικών σχολών και των φοιτητών τους.
Η ΠΟΣΔΕΠ ζητά από την παρούσα πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων Υπουργείων Παιδείας και
Υγείας να τους ενημερώσει αναλυτικά και να ξανασυζητηθεί το θέμα ώστε να βελτιωθεί
ουσιαστικά προς την κατεύθυνση που προαναφέραμε, δηλαδή της διασφάλισης των
εκπαιδευτικών και ενγένει ακαδημαϊκών αναγκών των ιατρικών σχολών και των φοιτητών τους.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1780&Itemid=2
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2ο ΘΕΜΑ : Χρηματοδότηση Πανεπιστημίων
Στα πλαίσια της υποχρηματοδότησης των πανεπιστημίων συζητήθηκε αναλυτικά το θέμα από τα
μέλη της ΕΓ και κατατέθηκαν οι εξής προτάσεις :
Πρόταση Μ.Φείδα με συνδρομή Ε.Μπουρνόβα
-Να βγεί ανακοίνωση για τα ανυπέρβητα προβλήματα των παν/μιων
-Να ενισχυθεί η χρηματοδότηση τους
-Να βρει το υπουργείο εναλλακτικές λύσεις
-Να ανοίξει διάλογος υπουργείου με ΠΟΣΔΕΠ και πανεπιστημιακή κοινότητα, για εξεύρευση
άλλων πηγών χρηματοδότησης των πανεπιστημίων στα πλαίσια της αυτοδυναμίας τους
-Να συγκλιθεί η ΔΕ μέσα στο Δεκέμβριο
Πρόταση Α.Βανακάρα
Υπάρχουν πιέσεις για να αλλάξει η φυσιογνωμία του πανεπιστημίου και να λειτουργήσει σαν
επιχείρηση.Η κατάσταση της υποχρηματοδότησης των πανεπιστημών δεν είναι θέμα μνημονίου.
Υπάρχει υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της χρηματοδότησης. Το μισθολογικό
είναι φλέγον ζήτημα και η ομοσπονδία πρέπει να συμμετέχει στην απεργία 12 Νοεμβρίου.
Η πρόταση της ΔΗΠΑΚ είναι και προτάσεις των συλλόγων. Εχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
ΠΟΣΔΕΠ και είναι η ακόλουθη:
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1757&Itemid
=483
Πρόταση Ι.Κρεστενίτη
-Να συγκλιθεί η ΔΕ άμεσα γιατί ίσως έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος
- Να ενεργοποιηθούν οι σύλλογοι και να κινηθούν στην ίδια κατεύθυνση
-Να μην αρκεστούμε σε μία ανακοίνωση ούτε να παίξουμε το παιχνίδι ότι τα παν/μια έχουν
χρήματα ή μπορούν να τα βρούν γιατί κάτι τέτοιο εμπεριέχει κινδύνους και δεν ξέρουμε αν είναι η
άποψη των συναδέλφων ΔΕ και συλλόγων
Μπήκαν σε ψηφοφορία οι προτάσεις του Μ.Φείδα και του Α.Βανακάρα, σύμφωνη με Ι.Κρεστενίτη,
και έλαβαν:
Υπέρ Μ.Φείδα 7 ψήφοι (Ευσταθόπουλος, Μπουρνόβα, Σταυρακάκης, Νηματούδης, Φείδας,
Αυγουστάκης, Κατωτομιχελάκης )
Υπέρ Βανακάρα 3 ψήφοι (Βανακάρας,Καλιαμπάκος, Κρεστενίτης)
Πλειοψήφισε η πρόταση Μ.Φείδα
Ετσι η απόφαση της ΕΓ για την νέα μείωση της χρηματοδότησης διαμορφώθηκε ως εξής:
Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ είχε εκφράσει πριν λίγους μήνες την έντονη ανησυχία της για τα προβλήματα
λειτουργίας των πανεπιστημίων ως αποτέλεσμα της δραματικής οικονομικής κατάστασης στην
οποία αυτά έχουν περιέλθει λόγω της συνεχιζόμενης υποχρηματοδότησης τους τα τελευταία έτη.
2
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Δεν πέρασε λίγος καιρός και το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε νέες μειώσεις κατά 20% (με
απαίτηση μάλιστα για πλεόνασμα 3%) στον τακτικό προϋπολογισμό όλων των Ιδρυμάτων για το
2016. Με τη νέα αυτή μείωση ο τακτικός προϋπολογισμός τους μειώνεται συνολικά έως και 73%
στο διάστημα 2009-2016.
Η συνεχιζόμενη αυτή υποχρηματοδότηση των ιδρυμάτων τα τελευταία χρόνια, τα φέρνει σε
αδυναμία κάλυψης ακόμη και των βασικών ανελαστικών δαπανών που αφορούν στη λειτουργία
τους με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο ακόμη και αυτή η στοιχειώδης λειτουργία τους.
Παράλληλα η υποστελέχωση λόγω μείωσης του προσωπικού και μη αναπλήρωσής του προκαλεί
σημαντικά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στη διοικητική λειτουργία των
Ιδρυμάτων. Σημαντικό πρόβλημα αναδεικνύεται και η αδυναμία συντήρησης των υποδομών και
εξοπλισμού τους αλλά και η διακοπή πρόσβασης του προσωπικού και των φοιτητών του στις
διεθνείς επιστημονικές βιβλιοθήκες λόγω αδυναμίας πληρωμής της εθνικής ετήσιας συνδρομής.
Η οικονομική ενίσχυση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί συνταγματική
υποχρέωση της πολιτείας, στα πλαίσια της οποίας υποχρεούται να διασφαλίζει την ομαλή
λειτουργία τους.
Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ καλεί το Υπουργείο Παιδείας και την Κυβέρνηση στο σύνολο της
* να θέσει σε προτεραιότητα την έμπρακτη στήριξη της ανώτατης εκπαίδευσης, ως οφείλει από το
Σύνταγμα, αναγνωρίζοντας έτσι τη συμβολή της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της
χώρας, που τόσο ανάγκη έχει η χώρα αυτή τη στιγμή.
* να βρει τρόπους για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πανεπιστημίων για να καλυφθούν
τουλάχιστον σε αυτή τη φάση οι βασικές ανελαστικές δαπάνες και να λειτουργήσουν στοιχειωδώς
τα πανεπιστήμια.
Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να ανοίξει ο διάλογος τόσο από την πλευρά της πολιτείας όσο και
στην πανεπιστημιακή κοινότητα για την επίλυση των δραματικών οικονομικών προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν τα Πανεπιστήμια και την αναζήτηση τρόπων εξεύρεσης συμπληρωματικών
οικονομικών πόρων για την επιβίωση των πανεπιστημίων.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1785&Itemid=2
38
3ο ΘΕΜΑ : Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ- Εκκρεμείς θέσεις ΕΤΕΠ/ΕΕΔΙΠ
Κατά την συζήτηση του θέματος τα μέλη της ΕΓ συμφώνησαν ομοφώνως να βγεί ανακοίνωση που
θα διαμορφωθεί μετά από ηλεκτρονική διαβούλευση.
Τελικά βγήκε ακόλουθη ανακοίνωση :
Η Ε.Γ της ΠΟΣΔΕΠ επαναφέρει, με μεγάλη ανησυχία για το μέλλον των ελληνικών πανεπιστημίων,
το θέμα της μείωσης του διδακτικού προσωπικού στα ιδρύματα. Εκτός της τεράστιας μείωσης της
χρηματοδότησης που αγγίζει το 75% σε σχέση με το 2009-2010, την τελευταία 5ετία δεν έγινε
καμία νέα προκήρυξη θέσης για την πλήρωση των κενών θέσεων αποχωρούντων από την
υπηρεσία με αποτέλεσμα λόγω της συνταξιοδότησης, τα μέλη Δ.Ε.Π. να έχουν μειωθεί κατά 15%
περίπου. Εξαιτίας όμως πλέον της γήρανσης του προσωπικού τα επόμενα χρόνια το ποσοστό
αφυπηρέτησης θα αυξηθεί με συνέπεια σε 5 χρόνια από τώρα τα ιδρύματα θα έχουν χάσει το ένα
τρίτο του διδακτικού τους προσωπικού!
3
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Τα πανεπιστημιακά Τμήματα έχουν αρχίσει ήδη να έχουν σοβαρά προβλήματα υλοποίησης του
προγράμματος σπουδών τους γεγονός που σύντομα θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των σπουδών
αν η κατάσταση αυτή δεν αναστραφεί. Είναι προφανές ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση δεν
είναι όπως η πρωτοβάθμια όπου ένας διδάσκων καλύπτει όλο το φάσμα της διδασκαλίας: Για να
γίνει κάποιος γιατρός απαιτείται να εκπαιδευτεί από ειδικούς σε κάθε αντικείμενο και βεβαίως ο
ακτινολόγος δεν μπορεί να διδάξει χειρουργική αλλά ούτε και ο οικονομολόγος να διδάξει
βιολογία! Κινδυνεύει άμεσα με υποβάθμιση η πανεπιστημιακή εκπαίδευση που παρέχεται στη
χώρα μας όταν θα έπρεπε η πολιτεία να τη χρησιμοποιεί ως βασικό μοχλό για την ανάκαμψη!
Ταυτόχρονα το φαινόμενο της φυγής νέων επιστημόνων προς ερευνητικά κέντρα και
πανεπιστήμια του εξωτερικού έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις με ολέθριες συνέπειες για το
ελληνικό πανεπιστήμιο, την επιστημονική έρευνα και την ανάπτυξη της χώρας .
Καλούμε το Υπουργό Παιδείας να μας ενημερώσει για τις προθέσεις του σε ό,τι αφορά την
προκήρυξη θέσεων στα πανεπιστήμια το 2016. Απαιτούμε δεσμεύσεις και όχι ευχολόγια .
Απαιτούμε την άμεση αναπλήρωση των μελών ΔΕΠ που αφορούν κατά προτεραιότητα τη
διδασκαλία υποχρεωτικών μαθημάτων στα προγράμματα σπουδών.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1786&Itemid=2
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4ο ΘΕΜΑ : Φαινόμενα βίας κατά την διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης του ΕΚΠΑ
Τα μέλη της εκτελεστικής τοποθετήθηκαν στο θέμα και τελικά κατατέθηκε η πρόταση της
Ε.Μπουρνόβα:
Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015 στο ΕΚΠΑ, με αφορμή την
εξωτερική αξιολόγηση του ιδρύματος, και η βίαιη αντίδραση περιθωριακών ομάδων που
παρεμπόδισαν τη διαδικασία, δεν έχουν καμία σχέση με το πανεπιστημιακό άσυλο και τις
ακαδημαϊκές ελευθερίες. Δε νοείται άσυλο για κάποια άποψη και βία και αποκλεισμος όλων των
άλλων.
Η στάση αυτών των ομάδων βάλει ευθέως κατά του πανεπιστημίου και αναδεικνύονται ως
αντίπαλος του ΕΚΠΑ σε μια χρονική στιγμή που η διοίκηση του ιδρύματος δίνει μάχη όχι μόνο για
την επιβίωσή του -που λόγω της τεράστιας υποχρηματοδότησης είναι άκρως προβληματική- αλλά
και για την διεθνή προβολή του ιδρύματος. Η διεθνής προβολή των ελληνικών πανεπιστημίων
είναι προς όφελος των αποφοίτων τους και της αναγνώρισης του υψηλού επιπέδου σπουδών που
παρέχουν. Έτσι όσοι προτιμούν τον απομονωτισμό των ελληνικών ΑΕΙ στρέφονται εναντίον της
εξόδου της χώρας απο την κρίση, των νέων επιστημόνων και εναντίον του ευρωπαϊκού
πολιτισμού. Γι' αυτό και πρέπει να απομονωθούν.
Εγινε ψηφοφορία όπου ψήφισαν :
Υπέρ Ε.Μπουρνόβα 7 ψήφοι (Ευσταθόπουλος, Μπουρνόβα, Σταυρακάκης, Νηματούδης, Φείδας,
Αυγουστάκης, Κατωτομιχελάκης )
Κατά 3 ψήφοι (Βανακάρας,Καλιαμπάκος, Κρεστενίτης)
Πλειοψήφισε η πρόταση Ε.Μπουρνόβα
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1779&Itemid=2
38
4

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

5ο ΘΕΜΑ : Υπόθεση άσκησης βίας αγνώστων εναντίον καθηγήτριας της Φιλοσοφικής
Σχολής του ΕΚΠΑ μέσα στο Παν/μιο και η στάση της ΠΟΣΔΕΠ
Για το θέμα κατατέθηκε από Σ.Ευσταθόπουλο η θέση που είχε η Συνεργασία Πανεπιστημιακών
Εγινε ψηφοφορία όπου ψήφισαν :
Υπέρ 7 ψήφοι (Ευσταθόπουλος, Μπουρνόβα, Σταυρακάκης, Νηματούδης, Φείδας, Αυγουστάκης,
Κατωτομιχελάκης )
Κατά 1 ψήφος (Βανακάρας)
Πλειοψήφισε η πρόταση Σ.Ευσταθόπουλου
Ετσι βγήκε η ακόλουθη ανακοίνωση της ΕΓ:
Η ΠΟΣΔΕΠ καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τα νέα φαινόμενα βίας που
εκδηλώθηκαν πριν μερικές μέρες στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ εναντίον της καθηγήτριας κ. Ε.
Μαντζουράνη.
Κανένας λόγος και κανένα επιχείρημα δε μπορεί να δικαιολογήσει ΒΙΑΙΕΣ συμπεριφορές μέσα στα
Πανεπιστήμια. Επιτέλους θα πρέπει η Πολιτεία να πάψει να ανέχεται τέτοια φαινόμενα. Καλούμε
ολόκληρο τον ακαδημαϊκό κόσμο και πρώτα απ' όλους τους φοιτητές μας να απομονώσουν και να
εξαφανίσουν αυτές τις εκδηλώσεις ΒΙΑΣ που μας εκθέτουν στην κοινωνία και την διεθνή
κοινότητα.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1784&Itemid
=238
6ο ΘΕΜΑ : Ηλεκτρονική ψηφοφορία στα όργανα της ΠΟΣΔΕΠ
Συζητήθηκε το θέμα με εισήγηση Μ.Φείδα όπου σύμφωνα με αυτή υπήρξε καταστρατήγηση της
προηγούμενης απόφασης, η οποία δεν λειτούργησε σωστά και υπάρχει ανάγκη αλλαγής αυτής.
Ετσι λοιπόν, αν κάποιο μέλος της ΕΓ έχει μία πρόταση με επείγον χαρακτήρα, να μπαίνει σε
ηλεκτρονική διαβούλευση, να τίθεται σε ψηφοφορία, και αν λάβει 7 θετικές ψήφους, η πρόταση
αυτή να θεωρείται απόφαση της ΕΓ.
Στη ψηφοφορία για πρόταση Μ.Φείδα έλαβαν :
.
Υπέρ 7 ψήφοι (Ευσταθόπουλος, Μπουρνόβα, Σταυρακάκης, Νηματούδης, Φείδας, Αυγουστάκης,
Κατωτομιχελάκης )
Κατά 1 ψήφος (Βανακάρας)
Αποχή 2 (Κρεστενίτης, Καλιαμπάκος)
Πλειοψήφισε η εισήγηση Μ.Φείδα
7ο ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για προσφυγή στο συμβούλιο συμμόρφωσης ΣτΕ
Συζητήθηκε η εξέλιξη της προσφυγής στο ΣτΕ. Μετά από αίτημα του δικηγόρου συγκεντρώθηκαν
όλες οι επιστολές που είχαν σταλεί στους υπουργούς για το θέμα, και ετοιμάζεται η προσφυγή,
που θα είναι έτοιμη, να κατατεθεί τις επόμενες μέρες.
8ο ΘΕΜΑ : Διακοπή πρόσβασης στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες
Για το θέμα βγήκε η ακόλουθη ανακοίνωση της ΕΓ, με επικαιροποίηση παλαιότερων αποφάσεων:
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Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές επιστημονικές πηγές (επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά
συνεδρίων, βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων, ηλεκτρονικά βιβλία), αποτελεί πολύτιμο και
αναντικατάστατο μέσο ενημέρωσης για όλους τους Πανεπιστημιακούς Καθηγητές, τους Ερευνητές
και τους φοιτητές, ένα εργαλείο απαραίτητο για την εκτέλεση της έρευνας στα 55 ακαδημαϊκά
και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας (40 πανεπιστημίων και ΤΕΙ, 13 ερευνητικών ιδρυμάτων, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Ακαδημίας Αθηνών).
Δυστυχώς, η πρόσβαση αυτή έχει διακοπεί για επιστημονικά περιοδικά αρκετών εκδοτικών
οίκων από την 1/7/2015 ενώ σύντομα κινδυνεύει να διακοπεί οριστικά για το σύνολο των
εκδοτικών οίκων καθώς ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) δεν δύναται
να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις των συμβάσεων που έχουν συναφθεί για τα έτη
2013-2015.
Η προηγούμενη κατάσταση είναι το αποτέλεσμα της μείωσης στο ήμισυ του απαιτούμενου
ετήσιου προυπολογισμού του Σ.Ε.Α.Β. από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και της καθυστέρησης
έγκρισης και εκταμίευσης του προϋπολογισμού για το τρέχον έτος. Έτσι, εδώ και μερικούς μήνες ο
ακαδημαϊκός και ερευνητικός κόσμος της χώρας παραμένει χωρίς πρόσβαση σε μεγάλο μέρος
της διεθνούς βιβλιογραφίας, με ολέθριες συνέπειες στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
Η Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ καλεί το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να αναλογισθεί τις
ευθύνες του και τις τεράστιες συνέπειες που επιφέρει στην εκπαίδευση και την έρευνα η διακοπή
της πρόσβασης στις βιβλιογραφικές πηγές, και να διαθέσει τους απαραίτητους οικονομικούς
πόρους μέσω ΕΣΠΑ επιταχύνοντας παράλληλα τις διαδικασίες αποπληρωμής των συμβάσεων,
ώστε να επιλυθεί αμέσως το πρόβλημα.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1790&Itemid
=238

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με παρόντα 6 μέλη της εκτελεστικής γραμματείας (Κρεστενίτης ,
Νηματούδης, Κατωτομιχελάκης, Βανακάρας, Μπουρνόβα, Ευσταθόπουλος)
9ο ΘΕΜΑ : Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης για ΑΕΙ
Το θέμα συζητήθηκε και κατατέθηκε η ακόλουθη πρόταση Σ.Ευσταθόπουλου σύμφωνα και με την
τοποθέτηση της Συνεργασίας Πανεπιστημιακών
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1774&Itemid=4
83
Εγινε ψηφοφορία όπου ψήφισαν :
Υπέρ Ευσταθόπουλου 4 ψήφοι (Ευσταθόπουλος, Μπουρνόβα, Νηματούδης, Κατωτομιχελάκης )
Κατά 1 ψήφος ( Κρεστενίτης)
Αποχή 1(Βανακάρας)
Με την αποχή δεν υπήρξε απαρτία, οπότε πάει στη ΔΕ.
10ο ΘΕΜΑ : Υποτροφίες ΥΚΙ (εισήγηση Κ.Αυγουστάκη)
11ο ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση για προσφυγικό(εισήγηση Ι.Κρεστενίτη)
12ο ΘΕΜΑ : Προεδρείο ΠΟΣΔΕΠ
6
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Λόγω του ότι δεν ήταν παρούσες 2 παρατάξεις (ΚΙΠΑΝ, ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ) και δεν υπήρχε
απαρτία, τα θέματα παραπέμπονται στη ΔΕ

Η Εκτελεστική Γραμματεία
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