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4η υνεδρίαςη ΕΓ
Πρακτικά
Θ Εκτελεςτικι Γραμματεία ςυνεδρίαςε ςιμερα τθ 2θ Ιουνίου 2017, με παρόντα τα μζλθ:
Ε. Ευςτακόπουλοσ, Ε. Ρογδάκθσ Ι. Νθματοφδθσ, Γ. ιάςοσ (ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΩΝ),
Ν. ταυρακάκθσ, Γ. Λιτςαρδάκθσ, (ΚΙΠΑΝ),
Ι. Χατηθπαυλίδθσ (ΑΡΜΕ),
Χ. Φείδασ (ΕΝΩΣΙΚΘ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ)
Α. Βανακάρασ (ΔΘΠΑΚ)
Γ. Ψαρράσ (ΤΝΑΝΣΘΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΩΝ ΔΑΚΑΛΩΝ)
Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςαν οι:
Α. Πρωτόπαππασ, Γ. Καρυςτινόσ (ΚΙΠΑΝ μζλθ ΔΕ)
Δ. Καραδιμασ (Πρόεδροσ Δ Φιλοςοφικισ ΕΚΠΑ)
Ε. Χίνθσ (Πρόεδροσ Δ υλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ)
Θζματα ΗΔ:
1. Ενθμερϊςεισ
2. Νζο ειδικό μιςκολόγιο μελϊν ΔΕΠ.
3. Eπερχόμενο /Ν
4. Προτάςεισ για διατάξεισ μζςα ςτο /Ν
a. Εκπροςϊπθςθ ΠΟΔΕΠ ςτο Ε..Ε.Κ.Α.Α.Δ.
b. Κατάργθςθ δυνατότθτασ κζςθσ ςε αργία μελϊν ΔΕΠ από τον Τπουργό ςε περίπτωςθ
κατθγορίασ
c. Πρόταςθ για επαναφορά κατάταξθσ ςε εκλογζσ μελϊν ΔΕΠ (ςε περίπτωςθ που δε
δζχεται τθ κζςθ ο 1οσ να καλείται ο 2οσ ι και ο 3οσ)
d. Περαίωςθ για όςουσ ζχουν οφειλζσ ςτον ΕΛΚΕ με ίδια διάταξθ που ζχει περάςει για τισ
εταιρείεσ
5. Κακεςτϊσ φορολογίασ Παν/κϊν γιατρϊν για αμοιβζσ από το κλινικό ζργο ςτα Νοςοκομεία:
α) ειδικι αμοιβι για κλινικό ζργο (κλινικό επίδομα) β) εργαςία ςτθν ολοιμερθ λειτουργία
των Νοςοκομείων (απογευματινά ιατρεία) και γ) εφθμερίεσ
6. Τπόκεςθ ΔΠΘ
7. Προκιρυξθ μελϊν ΕΠ του ΕΑΠ
8. Αίτθμα εξθγιςεων από τον Αναπλ. Τπ. Ζρευνασ τθσ προκιρυξθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ
του ΙΚΤ: "Σο Κδρυμα Κρατικϊν Τποτροφιϊν ςε εφαρμογι τθσ με αρικ.
ΔΠΠΔΑΕΦΑ/601/166276/Β2/7-10-2016 (ΦΕΚ 3344 Β’), όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρ.
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40073/Η1/09 Μαρτίου 2017 (ΦΕΚ 1002 Β’) Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ του Τπουργοφ
Οικονομικϊν και του Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, προκθρφςςει
ςυνολικά 100 κζςεισ υποτροφιϊν για το ακαδ. ζτοσ 2015-2016, με ςκοπό τθν εκπόνθςθ
μεταδιδακτορικισ ζρευνασ ςτθν Ελλάδα. θμειϊνεται ότι, θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ
μεταδιδακτορικισ ζρευνασ δεν μπορεί να είναι προγενζςτερθ τθσ 1θσ επτεμβρίου 2015
και μεταγενζςτερθ τθσ 30θσ Ιουνίου 2016."
9. Λειτουργία αγγλόφωνων προγραμμάτων ςπουδϊν για ξζνουσ φοιτθτζσ
10. Βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ κακθκόντων κάκε μινα για τα μζλθ ΔΕΠ
11. φνταξθ από το ΣΜΕΔΕ για τα μζλθ του ΣΕΕ
12. Φαινόμενα ΒΙΑ και ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ ςτα ΑΕΙ και ειδικά ςε ΕΜΠ, ΟΠΑ, ΠΑΝΣΕΙΟ, ΑΠΘ και
ΕΚΠΑ
1ο ΘΕΜΑ : Ενημερώςεισ
α) Ανακοινϊνεται θ εκλογι του Γραμματζα τθσ Ομοςπονδίασ Χ. Φείδασ ςτθ βακμίδα του
κακθγθτι. υγχαρθτιρια απ’ όλα τα μζλθ τθσ ΕΓ.
β) υνάντθςθ με τον πρόεδρο τθσ ΕΔΕΣ Κακ. Π. Σςανάκα για δθμιουργία θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ διαλόγου για τα μζλθ ΔΕΠ. Πρόταςθ για επίςθμο αίτθμα τθσ ΠΟΔΕΠ για
δθμιουργία αυτισ τθσ πλατφόρμασ ϊςτε να είναι δυνατι θ:
i. υλλογι υπογραφϊν για κάποιο κζμα
ii. Θλεκτρονικι διαβοφλευςθ
iii. Θλεκτρονικι ζκφραςθ γνϊμθσ (επϊνυμα) και ψθφοφορία (ανϊνυμα)
γ) ΑΦΜ ΠΟΔΕΠ. Ζδρα. Προτάςεισ: α) ενοικίαςθ χϊρου του ΕΚΠΑ (ι άλλου) με χαμθλό κόςτοσ β)
διλωςθ κατοικίασ κάποιου από εμάσ. Αποφαςίηεται το (α)
δ) Ενθμζρωςθ για τισ αποφάςεισ του ςυμβουλίου ςυμμόρφωςθσ του τΕ.
2ο ΘΕΜΑ : Νζο μιςθολόγιο
Για το κζμα υπιρξε ειςιγθςθ του προζδρου Ε. Ευςτακόπουλου για το νζο ειδικό μιςκολόγιο των
Πανεπιςτθμιακϊν:
«Γενικά βλζπω μια αναταραχι ςτουσ ςυναδζλφουσ μασ θ οποία δεν υπιρχε τον προθγοφμενο καιρό, κακϊσ
βλζπουν κι άλλεσ μειϊςεισ ςτουσ κακαροφσ μιςκοφσ, ςε ςυνδυαςμό με το ςυνταξιοδοτικό το οποίο δίνει
πλζον χαμθλζσ ςυντάξεισ και ζχει επθρεάςει πολφ και τουσ εν ενεργεία ςυναδζλφουσ οι οποίοι (ειδικά όςοι
ζχουν ξεπεράςει τα 60-62) το βλζπουν ωσ εφιάλτθ.
Για πρϊτθ φορά τα τελευταία χρόνια ζχουμε και πίεςθ με ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ κινθτοποιιςεων "από τθ
βάςθ" και αναφζρομαι ςτθν πρόταςθ για απεργίεσ του Συλλόγου τθσ Φιλοςοφικισ Ακινασ. Βζβαια, οφείλω
να πω ότι εκτόσ από τα ιδεολογικά προβλιματα που ζχουμε όλοι μασ (και πρϊτοσ απ’ όλουσ εγϊ) με τισ
απεργίεσ, δε βλζπω και το κλίμα να ζχει αλλάξει για να ςυμμετζχει ο κόςμοσ ςε τζτοιου είδουσ
κινθτοποιιςεισ, οπότε δε νομίηω ότι αυτό μπορεί να είναι λφςθ, τουλάχιςτον αυτι τθ ςτιγμι.
Ωσ προσ το "εκτελεςτικό" μζροσ πιςτεφω κατ’ αρχιν ότι κα πρζπει να ςυνεχίςουμε τουσ δικαςτικοφσ
αγϊνεσ. Επιπλζον κα πρζπει να κάνουμε μια εντονότερθ προςπάκεια για δθμοςιοποίθςθ του ηθτιματοσ,
που ταυτόχρονα κα είναι και προςπάκεια ευαιςκθτοποίθςθσ των ςυναδζλφων μασ μιπωσ γίνουν λίγο πιο
ενεργοί όταν χρειαςτεί να τουσ κινθτοποιιςουμε, όπωσ π.χ. ςε κάποια εκδιλωςθ αντίςτοιχθ με τθν
κινθτοποίθςθ ςτο ΓΛΚ.
Επιγραμματικά προτείνω ωσ άμεςεσ ενζργειεσ:
1. Άμεςα προςφυγι εκ νζου ςτο ΣτΕ ςτθν οποία κα ςυμμετζχουν φυςικά πρόςωπα και αν είναι δυνατόν και
θ ΠΟΣΔΕΠ,
2. Σφνταξθ μιασ πολφ ςφντομθσ ανακοίνωςθσ με τα αποτελζςματα του νζου ειδικοφ μιςκολογίου, θ οποία
ουςιαςτικά κα είναι μια περίλθψθ τθσ προθγοφμενθσ ανακοίνωςθσ τθσ ΕΓ (κα ςυμπεριλαμβάνει
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οπωςδιποτε και τουσ πίνακεσ του Χ. Φείδα), για να διαβάηεται πιο εφκολα και να είναι ευκολονόθτθ από
τουσ ςυναδζλφουσ μασ κυρίωσ, αλλά και από τουσ δθμοςιογράφουσ
3. Σφνταξθ από τον Χ. Φείδα μιασ πολφ ςφντομθσ ζκκεςθσ (2-3 ςελίδεσ το πολφ, αποτελοφμενο κυρίωσ από
διαγράμματα) που κα είναι τα κυριότερα ςθμεία τθσ ςθμαντικισ μελζτθσ που ζκανε το 2014 για τα ειδικά
μιςκολόγια, ϊςτε να είναι εφκολο για κάποιον μζςα ςε 5 λεπτά να κατανοιςει τα βαςικά μθνφματα που
κζλουμε να πάρει από αυτιν.
4. Διακίνθςθ αυτϊν των δυο αυτϊν ςφντομων ανακοινϊςεων-εκκζςεων όςο μποροφμε περιςςότερο ςτα
μζλθ ΔΕΠ, επαναλαμβανόμενα για το επόμενο 15νκιμερο, μζςω προςωπικϊν e-mails, μζςω των
διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν των Παν/μίων («διάλογοσ») κ.λ.π.
5. Δθμοςιοποίθςθ αυτϊν των δυο κειμζνων όςο περιςςότερο μποροφμε ςε δθμοςιογράφουσ. Εννοϊ πζρα
από τα emails που ςτζλνουμε κάκε φορά, να πάρουμε και προςωπικά τθλζφωνα όπου μποροφμε, τα οποία
δουλεφουν καλφτερα από το κάκε τι. Να ςασ επιςθμάνω ότι τθν εβδομάδα που ψθφίςτθκε το ειδικό
μιςκολόγιο βγικα ςε δυο ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ (ΣΚΑΪ και Real fm) οι οποίεσ και οι δυο προιλκαν από
προςωπικζσ επαφζσ με τουσ δθμοςιογράφουσ. Άρα πρζπει να αξιοποιιςουμε όποιεσ προςωπικζσ επαφζσ
ζχουμε.
6. Συνζντευξθ τφπου μετά από 15 μζρεσ που κα τρζξουν αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ, όπου κα αναλφςουμε τθ
νζα πραγματικότθτα (κα τθν ζχουμε ιδθ παρουςιάςει με αυτζσ τισ ανακοινϊςεισ), εντάςςοντασ και το
ςυνταξιοδοτικό, και κα παρουςιάςουμε το νζο πλαίςιο τθσ διεκδίκθςθσ μασ που κα ζχει ωσ ςτόχο τθν
αλλαγι του μιςκολογίου των μελϊν ΔΕΠ ϊςτε να υπάρξει ςυμμόρφωςθ με τθν απόφαςθ του ΣτΕ του 2014.
Οι δράςεισ με τισ οποίεσ κα διεκδικιςουμε το ςτόχο αυτό κα είναι:
α. Ευαιςκθτοποίθςθ των ςυναδζλφων μασ και των ςυνταξιοφχων αυτι τθ φορά
β. Ενθμζρωςθ τθσ κοινωνίασ
γ. Νζα προςφυγι ςτο ΣτΕ
δ. Νζοσ κφκλοσ επαφϊν με όλα τα κόμματα
ε. Επιδίωξθ ςυμμετοχισ ςε τθλεοπτικζσ και ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ με κζμα τα οικονομικά των
Πανεπιςτθμίων και των Πανεπιςτθμιακϊν
7. Νζα κινθτοποίθςθ ςτο Υπ. Οικονομικϊν και ςτο ΓΛΚ μετά από 15-20 μζρεσ, μζςα ςτον Ιοφνιο δθλαδι, που
κα ζχουμε «δουλζψει» τισ παραπάνω δράςεισ.
8. Άμεςα αίτθμα για ςυνάντθςθ με τουσ αρμόδιουσ Υπουργοφσ (Οικονομικϊν, Παιδείασ)»

Σα μζλθ τθσ ΕΓ τοποκετικθκαν και τελικά θ ειςιγθςθ του προζδρου, για τισ άμεςεσ δράςεισ για το
μιςκολόγιο των πανεπιςτθμιακϊν, ζγινε δεκτι. Σα μζλθ τθσ ΕΓ από Ακινα κα εξετάςουν τθ
δικαςτικι οδό με δικθγόρο και ο Χ. Φείδασ κα κάνει μια περίλθψθ τθσ μελζτθσ του, που κα είναι
εφκολα κατανοθτι. Επίςθσ κα γίνει κάλεςμα των ςυναδζλφων, να ςυμμετζχουν τθν Σετάρτθ 28
Ιουνίου, ςε παράςταςθ διαμαρτυρίασ ςτο Τπ. Οικονομικϊν και Γενικό Λογιςτιριο.
3ο ΘΕΜΑ : Επερχόμενο /Ν
Θ ςυηιτθςθ από τα μζλθ τθσ ΕΓ για το ς/ν για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ κινικθκε ςε τρεισ άξονεσ α)
κζματα διοίκθςθσ και αςφλου β) Μεταπτυχιακά και γ) ΕΛΚΕ που ςυηθτικθκαν. Ο Ε.Χ ίνθσ που
διάβαςε προςεκτικά όλο το ς/ν, κα ςτείλει τισ επιςθμάνςεισ του.
Ο Ε. Ρογδάκθσ πρότεινε τθν ακόλουκθ αλλαγι του ς/ν που αφορά τα όργανα διοίκθςθσ για τισ
μονοτμθματικζσ χολζσ ΑΕΙ και ηιτθςε από το Προεδρείο να τισ περιλάβει ςτθν μεταξφ τουσ
διαβοφλευςθ και εφόςον γίνουν αποδεκτζσ, ςτισ τελικζσ προτάςεισ, για τροποποιιςεισ του ς/ν:
τισ μονοτμθματικζσ χολζσ των ΑΕΙ :
(ι) Θ Γενικι υνζλευςθ τθσ χολισ αποτελεί και τθν Γενικι υνζλευςθ του Σμιματοσ και θ
ςυγκρότθςθ τθσ γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο ‘Αρκρο 17.
(ιι) τισ ςυνεδριάςεισ τθσ Κοςμθτείασ ςυμμετζχουν με δικαίωμα λόγου και τα μζλθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου του Σμιματοσ.
(ιιι) τισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Σμιματοσ ςυμμετζχουν με δικαίωμα λόγου
και τα μζλθ τθσ Κοςμθτείασ.
Επίςθσ θ Ενωτικι Πρωτοβουλία κατζκεςε τθν εξισ πρόταςθ :
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Δλωηηθή Πξωηνβνπιία: Γηα ην λέν λνκνζρέδην γηα ηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2130&Itemid=4
83
Αποφαςίςτθκε να γίνει επεξεργαςία κειμζνου ςε θλεκτρονικι διαβοφλευςθ το οποίο κα κάνει
αναφορά ςτο νομοςχζδιο επί τθσ αρχισ και τα επιμζρουσ ηθτιματα να ςυηθτθκοφν ςε επόμενο
ςτάδιο. Θ ΠΟΔΕΠ δεν κα ςυμμετζχει ςτθ δθμόςια διαδικαςία θλεκτρονικισ διαβοφλευςθσ open
gov αλλά κα απευκυνκεί ςτον υπουργό ηθτϊντασ ςυνάντθςθ μαηί του.
Επίςθσ αποφαςίςτθκε να βγει ευχετιρια ανακοίνωςθ για τθν περιπζτεια υγείασ του Γ.Γ. ΤΠ.
Παιδείασ κ. Ι. Παντι.
5ο ΘΕΜΑ : Καθεςτώσ φορολογίασ Παν/κών γιατρών για αμοιβζσ από το κλινικό ζργο ςτα
Νοςοκομεία: α) ειδική αμοιβή για κλινικό ζργο (κλινικό επίδομα) β) εργαςία ςτην ολοήμερη
λειτουργία των Νοςοκομείων (απογευματινά ιατρεία) και γ) εφημερίεσ
Ο πρόεδροσ Ε. Ευςτακόπουλοσ πρότεινε απόφαςθ τθσ ΕΓ για το κακεςτϊσ φορολογίασ των
Παν/κϊν γιατρϊν για αμοιβζσ από το κλινικό ζργο ςτα Νοςοκομεία. Ο Α. Βανακάρασ διλωςε ότι θ
ΔΘΠΑΚ επιφυλάςςεται.
Θ ΚΙΠΑΝ κατζκεςε πρόταςθ για το κακεςτϊσ φορολογίασ πανεπιςτθμιακϊν ιατρϊν με κλινικό ζργο
ςε Νοςοκομείο, θ οποία ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΠΟΔΕΠ:
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2127&It
emid=483
Δεν ελιφκθ απόφαςθ.
6ο ΘΕΜΑ : ΔΠΘ
Για το κζμα τθσ αργίασ του Πρφτανθ του ΔΠΘ, ο πρόεδροσ υποςτιριξε ότι κζςθ μασ κα πρζπει να
είναι να μθν υπάρχει αργία για ζνα μζλοσ ΔΕΠ μόνο με τθν απαγγελία κατθγορίασ, χωρίσ να ζχει
καταδικαςτεί. Ο Α. Πρωτόπαππασ αντικζτωσ κεωρεί ότι είναι ζνα μζτρο, ςτο πλαίςιο του
πεικαρχικοφ δικαίου και ότι ο υπουργόσ μπορεί να ζχει τθ δυνατότθτα να κζτει ςε αργία ζνα μζλοσ
ΔΕΠ. Ο Ι. Νθματοφδθσ επεςιμανε ότι ηθτοφμε να αλλάξει ο νόμοσ, ζνα μζλοσ ΔΕΠ να τίκεται ςε
αργία εφόςον δεν ζχει καταδικαςτεί και ανζφερε ομόφωνθ απόφαςθ τθσ υγκλιτου. Ο Χ. Φείδασ
υποςτιριξε ότι πρζπει να εξεταςκεί με προςοχι θ περίπτωςθ ΔΠΘ και γενικά οι ανακοινϊςεισ από
τον πρόεδρο να είναι πιο προςεκτικζσ ζτςι ϊςτε να εκφράηουν τισ κζςεισ των οργάνων τθσ
ομοςπονδίασ. Ο Α. Βανακάρασ υποςτιριξε ότι από άποψθ αρχισ ο πρόεδροσ κα ζπρεπε να μιλιςει
πρϊτα με ςφλλογο ΔΕΠ πριν τοποκετθκεί δθμοςίωσ.
7ο ΘΕΜΑ : Προκήρυξη μελών ΕΠ του ΕΑΠ
Σο κζμα δεν ςυηθτικθκε.
8ο ΘΕΜΑ : ΙΚΤ
Ο πρόεδροσ υποςτιριξε να υπάρξει γενικι κζςθ να μθν βγαίνουν φωτογραφικζσ προκθρφξεισ. Και
παλαιότερα είχε ηθτθκεί πλιρθσ διαφάνεια και τα αποτελζςματα να είναι δθμόςια.
υμφωνικθκε ομόφωνα να βγει απόφαςθ για το κζμα.
9ο ΘΕΜΑ : Αγγλόφωνα προγράμματα
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Ο πρόεδροσ Ε. Ευςτακόπουλοσ αναφζρκθκε ςτθ μελζτθ τθσ Εκνικισ Σράπεηασ για τεράςτια
οικονομικά οφζλθ αν το εκπαιδευτικό ςφςτθμα γινόταν πιο ανοικτό, ειδικά ςε τομείσ ςπουδϊν
όπωσ Φιλοςοφίασ Αρχαιολογίασ, οι οποίοι κα ιταν βζβαιο ότι κα προςζλκυαν ξζνουσ φοιτθτζσ.
Με αφορμι αυτι να πάρουμε ξεκάκαρθ κζςθ. Τπάρχει ςχετικι πρόταςθ τθσ υνεργαςίασ που ζχει
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ομοςπονδίασ
Σπλεξγαζία Παλεπηζηεκηαθώλ: Aλαθνίλωζε γηα ηα Σπκπεξάζκαηα ηεο Κιαδηθήο Μειέηεο ηεο Δζληθήο
Τξάπεδαο γηα ηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε ηνπ Μαίνπ 2017

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2129&Itemid
=483
Ο Ν. ταυρακάκθσ είπε ότι θ Νομικι ζχει γφρω ςτα 40 μακιματα ςτα αγγλικά για φοιτθτζσ
ΕRASMUS και οι Ζλλθνεσ φοιτθτζσ κα είχαν όφελοσ να τα παρακολουκοφν, ειδικά ςε
μεταπτυχιακό επίπεδο. Αν αυτό γινόταν και ςε προπτυχιακό επίπεδο, αυτό κα ανζβαηε γενικά το
επίπεδο ςπουδϊν. Θ ΚΙΠΑΝ ζςτειλε το κάτωκι ςχζδιο για τα αγγλόφωνα προγράμματα:
ΚΙΠΑΝ-γηα ηελ απαγόξεπζε από ην Υπνπξγείν Παηδείαο ηεο ιεηηνπξγίαο Αγγιόθωλωλ Τκεκάηωλ ζηα
Διιεληθά Γεκόζηα Παλεπηζηήκηα ζην αληηθείκελν ηεο Διιεληθήο γιώζζαο, θηινινγίαο θαη αξραηνινγίαο,

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2071&Itemid
=483
υμφωνικθκε να βγει ςχετικι ανακοίνωςθ.
10ο ΘΕΜΑ: Βεβαίωςη καλήσ εκτζλεςησ καθηκόντων κάθε μήνα για τα μζλη ΔΕΠ (κζμα Παντείου)
Για το κζμα κατατζκθκε θ πρόταςθ τθσ ΚΙΠΑΝ :
ΚΙΠΑΝ-γηα ηε Βεβαίωζε θαιήο εθηέιεζεο θαζεθόληωλ γηα ηνπο παλεπηζηεκηαθνύο, 2-6-2017

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2126&Itemid
=483
Για το κζμα δεν ελιφκθ απόφαςθ.
11ο ΘΕΜΑ: φνταξη από το ΣΜΕΔΕ για τα μζλη του ΣΕΕ
Για το κζμα Ο Α. Πρωτόπαππασ ηιτθςε να ςυςτακεί μια επιτροπι θ οποία κα ειςθγθκεί για το
κζμα. Αποφαςίςτθκε να ςυγκροτθκεί ομάδα εργαςίασ για τουσ μθχανικοφσ με ςυντονιςτζσ τουσ: Ε.
Ρογδάκθ, Ε. Χίνθ και Α. Πρωτόπαππα και για τουσ ιατροφσ με ςυντονιςτι τον Ι. Νθματοφδθ
Θ ΚΙΠΑΝ ζςτειλε ςχζδιο πρόταςθσ ωσ ακολοφκωσ:
ΚΙΠΑΝ-γηα ηε Σύληαμε από ΤΣΜΔΓΔ ζε ελ ελεξγεία παλεπηζηεκηαθνύο, 2-6-2017

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2125&Itemid
=483
12ο ΘΕΜΑ : Φαινόμενα ΒΙΑ και ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ ςτα ΑΕΙ και ειδικά ςε ΕΜΠ, ΟΠΑ, ΠΑΝΣΕΙΟ,
ΑΠΘ και ΕΚΠΑ
Σο κζμα δε ςυηθτικθκε λόγω ζλλειψθσ χρόνου.

Ο Πρόεδροσ
τάθησ Ευςταθόπουλοσ
Κακθγθτισ Ε.Κ.Π.Α.

Ο Γραμματζασ
Χαράλαμποσ Φείδασ
Αν. Κακθγθτισ Α.Π.Θ
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