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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: H κζςθ τθσ Εκτελεςτικισ Γραμματείασ τθσ ΚΙΠΑΝ για το Νζο Νόμο, τισ Εκλογζσ Συμβουλίων
Ιδρφματοσ και τθ γενικότερθ κατάςταςθ ςτο Ελλθνικό Πανεπιςτθμιακό Σφςτθμα.

Αποτελεί κοινι πεποίκθςθ ότι θ χϊρα μασ διζρχεται τθν πιο δφςκολθ ίςωσ περίοδο ςτθν πρόςφατθ
ιςτορία τθσ. Θ υπζρβαςθ τθσ κρίςθσ απαιτεί -μεταξφ των άλλων- περιςςότερο από κάκε άλλθ φορά
τθν ενεργοποίθςθ όλων των οικονομικϊν, παραγωγικϊν, επιςτθμονικϊν και κοινωνικϊν δυνάμεων
του τόπου. Σε αυτό το πλαίςιο είναι ςαφζσ ότι οι χϊροι τθσ γνϊςθσ, τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογίασ και
του πολιτιςμοφ –με προεξάρχον το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ Ελλθνικισ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ
Ζρευνασ- καλοφνται να διαδραματίςουν ζνα ςθμαίνοντα ρόλο για μια ταχεία και ουςιαςτικι διζξοδο
από τθν παρατεταμζνθ οικονομικι, κεςμικι και κοινωνικι κρίςθ. Θ προςπάκεια αυτι, που
προχποκζτει ςοβαρότθτα, ςφνεςθ και ςυνζργειεσ, αφορά όλουσ μασ ςυλλογικά και ατομικά.
Θ Κίνθςθ για τθν Πανεπιςτθμιακι Αναβάκμιςθ -ζχοντασ πλιρθ επίγνωςθ όλων των ανωτζρω- ζχει
κατ’ επανάλθψθ εκφράςει βακιά ανθςυχία και ζντονο προβλθματιςμό για τθν κατάςταςθ ςτθν οποία
ζχει περιζλκει ο χϊροσ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα,
 Το πανεπιςτθμιακό ςφςτθμα επί δφο και πλζον χρόνια βρίςκεται ςε «ουςιαςτικό λειτουργικό
κενό» από τθ ςτιγμι που άρχιςε θ ςυηιτθςθ για τισ μεγάλεσ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ. Τθ
ςταςιμότθτα και τθ λειτουργικι ακινθςία τον καιρό τθσ αναμονισ τθσ κεςμικισ ανατροπισ τθ
διαδζχτθκε θ «αντίςταςθ», οι κινθτοποιιςεισ και τα “lockout” απζναντι ςτθ νζα πραγματικότθτα
από ςθμαντικι μερίδα των ςθμερινϊν πανεπιςτθμιακϊν διοικιςεων και το λοιπό πανεπιςτθμιακό
κατεςτθμζνο.
 Στο διάςτθμα αυτό θ πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ αλλά και θ Πολιτεία γενικότερα,
αντί να ανοίξει ζνα ςοβαρό και δθμιουργικό διάλογο με τθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα, επζλεξε
τθ μζκοδο τθσ ςυςτθματικισ απαξίωςθσ του ζργου των πανεπιςτθμιακϊν ςυλλιβδθν,
προϊκθςε μια προςχθματικι διαβοφλευςθ επικοινωνιακοφ τφπου, κράτθςε –μζχρι πρόςφατα
τουλάχιςτον- ςε μθδενικά επίπεδα τθ χρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ και άλλων ακαδθμαϊκϊν
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δράςεων, προχϊρθςε ςε περικοπζσ πζρα από κάκε λογικι ςτθ δθμόςια χρθματοδότθςθ των
Ιδρυμάτων

και

γενικά

δθμιοφργθςε

ςοβαρά

εμπόδια

ςτθν

ομαλι

λειτουργία

του

πανεπιςτθμιακοφ ςυςτιματοσ. Επιπροςκζτωσ, δεν μπόρεςε να καλλιεργιςει ζνα ουςιαςτικό,
ςτακερό και παραγωγικό διάλογο με τθ μεγάλθ πλειοψθφία τθσ δυναμικισ και
μεταρρυκμιςτικισ ζκφραςθσ των πανεπιςτθμιακϊν λειτουργϊν.
 Τθν ίδια ϊρα παρακολουκοφμε ςυλλογικότθτεσ και παράγοντεσ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ
κάκε απόχρωςθσ και θλικίασ να εξαπολφουν μφδρουσ κατά του νζου Νόμου με κοινό
παρονομαςτι τθν επικυμία τουσ να διατθρθκεί θ παροφςα απαράδεκτθ κατάςταςθ.
Επαναλαμβάνονται αυτολεξεί κατά μονότονο και ομοιόμορφο τρόπο τα ίδια επιχειριματα που
χρθςιμοποιικθκαν εναντίον κάκε προςπάκειασ των τελευταίων δεκαετιϊν για μεταρρφκμιςθ
των πανεπιςτθμίων, ακόμα και αυτισ του 1982 (θ προδεδικαςμζνθ αντιςυνταγματικότθτα, το
διαπιςτωμζνο πριν τθν εφαρμογι ανεφάρμοςτο(!!!), θ αναπότρεπτθ δραματικι υποβάκμιςθ τθσ
ποιότθτασ των ςπουδϊν, θ καταςτροφι των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, θ υποβάκμιςθ των πτυχίων
ςε πιςτοποιθτικά δεξιοτιτων, θ κατάργθςθ των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων, θ κατάργθςθ του
δθμόςιου και δωρεάν χαρακτιρα, θ επερχόμενθ εμπορευματοποίθςθ και τα ιδιωτικά
πανεπιςτιμια, θ απόλυτθ εξάρτθςθ των Πανεπιςτιμιων από το Υπουργείο Παιδείασ, κλπ, κλπ).
Απζναντι ςε όλα αυτά θ Κίνθςθ Πανεπιςτθμιακισ Αναβάκμιςθσ κζλει να υπενκυμίςει ότι
υποςτθρίηοντασ αταλάντευτα τθν ανάγκθ τθσ ριηικισ μεταρρφκμιςθσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
προπαραςκευισ αλλά και μετά τθν ψιφιςθ του νζου Νόμου-Πλαίςιο ζχει αναδείξει τα αρνθτικά
ςθμεία, τισ ατζλειεσ, τα κενά, τισ αντιφάςεισ, τισ ελλείψεισ και δθλϊνει ότι παλεφει και κα παλεφει
για διαδικαςίεσ ςυνεχϊν βελτιϊςεων και προςαρμογϊν ςτισ απαιτιςεισ των εξελίξεων. Ωσ τζτοιεσ
ςε αυτι τθ ςυγκυρία κεωροφμε τισ προτάςεισ, που αποτυπϊνονται ςτισ αποφάςεισ τθσ ΠΟΔΕΠ και
αφοροφν μεταξφ άλλων, για παράδειγμα, τθν επανεξζταςθ των αρμοδιοτιτων του υμβουλίου του
Ιδρφματοσ και των άλλων οργάνων Διοίκθςθσ, τθν εκλογι Κοςμθτόρων από το ςφνολο των
κακθγθτϊν τθσ Σχολισ, τθ διατιρθςθ του Σομζα ωσ αυτόνομου γνωςτικοφ πεδίου και τθν ενίςχυςθ
του Σμιματοσ μζςα από τροποποιιςεισ του Νόμου 4009/2011 αλλά και κατά τθ διαμόρφωςθ του
Οργανιςμοφ και του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του κάκε Ιδρφματοσ. Όμωσ παράλλθλα αιςκάνεται τθν
ανάγκθ να επαναλάβει ςυνοπτικά για μια ακόμα φορά τα ακόλουκα:
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Ο νζοσ νόμοσ κακιςτά βαςικι πθγι εξουςίασ ςε κάκε πανεπιςτιμιο τουσ πανεπιςτθμιακοφσ
δαςκάλουσ κατά ςαφι και απόλυτο τρόπο. Για πρϊτθ φορά ςτα ακαδθμαϊκά χρονικά τθσ χϊρασ,
δίδεται θ δυνατότθτα, θ ευκαιρία αλλά και θ ευκφνθ ςτο ςφνολο των πανεπιςτθμιακϊν
δαςκάλων να κακορίςουν ςε πολφ μεγάλο βακμό μόνοι τουσ τθν πορεία και τισ τφχεσ του
ιδρφματόσ τουσ μζςα από ξεκάκαρεσ ακαδθμαϊκζσ διαδικαςίεσ. Αυτό φαίνεται πωσ ενοχλεί
κάποιουσ και είναι απορίασ άξιον ότι μεταξφ αυτϊν ςυγκαταλζγονται και πανεπιςτθμιακοί
κακθγθτζσ!!! Είναι δυνατόν να υπάρχουν πανεπιςτθμιακοί δάςκαλοι, που φοβοφνται τθ
ςυλλογικότθτα των ςυναδζλφων

και προτάςςουν προςωπικζσ ςτρατθγικζσ και αδιαφανι

ςυμφζροντα;
Με το νζο νόμο το κάκε Πανεπιςτιμιο αποκτά αυτονομία ςε ςθμαντικά μεγάλο βακμό από τθν
Πολιτεία και αυτοκακορίηεται ανεξάρτθτα από τα υπόλοιπα, μζςα από τον Οργανιςμό και τον
Εςωτερικό Kανονιςμό του.
Προβλζπονται όργανα και δομζσ που προωκοφν τθν ακαδθμαϊκι αξιολόγθςθ, τθν κοινωνικι
λογοδοςία και τον ουςιαςτικό ζλεγχο των πράξεων τθσ Διοίκθςθσ με διαδικαςίεσ, που από
δεκαετίεσ εφαρμόηονται ςε όλεσ τισ χϊρεσ με πανεπιςτθμιακά ςυςτιματα διεκνϊσ
ανταγωνιςτικά και υψθλϊν εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν προδιαγραφϊν. Μιπωσ αυτό ενοχλεί
και μάλλον φοβίηει κάποιουσ και ειδικά τισ ομάδεσ εξουςίασ και το ποικιλόμορφο
πανεπιςτθμιακό κατεςτθμζνο; Βζβαια θ κετικι εξζλιξθ του όλου εγχειριματοσ είναι ςτενά
ςυνδεδεμζνθ και εξαρτάται από τθν ουςιαςτικι λειτουργία αυτϊν των κεςμϊν, το οποίο κα
είναι κακαρά προϊόν πολιτικισ βοφλθςθσ, αποτελεςματικότθτασ και ανάλογων ικανοτιτων τθσ
Πολιτείασ, ςτοιχεία των οποίων τθν φπαρξθ ςοβαρά αμφιςβθτοφμε!!!
Η ουςιαςτικι ενίςχυςθ του ακαδθμαϊκοφ και διοικθτικοφ ρόλου τθσ χολισ, με το κατάλλθλο
μζγεκοσ και εφροσ πεδίου, επιτρζπει να ανανεϊνονται χωρίσ κακυςτεριςεισ τα προγράμματα
ςπουδϊν , ακολουκϊντασ τισ διεκνείσ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ και εξυπθρετϊντασ τισ ανάγκεσ τθσ
χϊρασ.
Θ προβλεπόμενθ αξιολόγθςθ του νζου Νόμου μετά τθν πρϊτθ τετραετία και θ ανά τετραετία
διαμόρφωςθ του προγράμματοσ εκνικισ ςτρατθγικισ

από τθ νζα ΑΔΙΠ και το Υπουργείο
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Παιδείασ κακιςτοφν το πλαίςιο τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και ζρευνασ ζνα δυναμικά
μεταβαλλόμενο πεδίο, ςτο οποίο θ μεταρρυκμιςτικι παρζμβαςι μασ κα είναι διαρκισ.
Μινεσ πριν ψθφιςτεί ο νζοσ νόμοσ επιμζναμε ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ ςαφοφσ και δεςμευτικοφ
επιχειρθςιακοφ ςχεδίου για τθν οργάνωςθ τθσ υλοποίθςθσ του νόμου και διατυπϊναμε τθν
πρόβλεψθ ότι διαφορετικά ο νόμοσ κινδυνεφει να βουλιάξει ωσ ςυνικωσ ςτο "τζλμα τθσ μετάβαςθσ".
Θ ςθμερινι πραγματικότθτα με τισ κακυςτεριςεισ και τθν αδράνεια ςε πλευρζσ εφαρμογισ του νζου
νόμου πζραν τθσ εκλογισ των ςυμβουλίων δυςτυχϊσ δεν μασ διαψεφδει. Θ παράταςθ τθσ
ςταςιμότθτασ κακιςτά διακφβευμα τθσ περιόδου όχι τθν εφαρμογι ι μθ του νόμου, αλλά ςυνολικά
το μεταρρυκμιςτικό εγχείρθμα ι τθ διατιρθςθ του ςθμερινοφ ςτάτουσ.
Θ ΚΙΠΑΝ με απόλυτθ αίςκθςθ των ευκυνϊν τθσ για τθν υπεράςπιςθ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ωσ
δθμόςιου αγακοφ κατακζτει ςτθν πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ τα ακόλουκα αιτιματα
ωσ ζνα ελάχιςτο ςυνοδευτικό πακζτο μζτρων:


Άμεςο διοριςμό όλων των ιδθ εκλεγμζνων νζων μελϊν ΔΕΠ, απεμπλοκι των εξελίξεων που
ζχουν ολοκλθρωκεί και απρόςκοπτο διοριςμό όςων εξελίςςονται. Κάλυψθ όλων των κζςεων
επιςτθμονικοφ προςωπικοφ του Π.Δ. 407/80 που ζχουν ηθτθκεί από τα Ιδρφματα. Επίςθσ, άμεςθ
προϊκθςθ των διαδικαςιϊν για τθν προκιρυξθ των οργανικϊν κζςεων των μελϊν ΔΕΠ που
εκκρεμοφν (πλιρωςθ κενϊν κζςεων αποχωροφντων από τθν υπθρεςία).



Διαςφάλιςθ των ερευνθτικϊν και διδακτικϊν κακθκόντων των λεκτόρων, ρθτι εκπροςϊπθςι
τουσ ςτα ςυλλογικά όργανα του πανεπιςτθμίου και εξαςφάλιςθ των εργαςιακϊν τουσ
δικαιωμάτων.



Συνολικι επαναφορά τθσ δυνατότθτασ μετακίνθςθσ μεταξφ Ιδρυμάτων για όλεσ τισ βακμίδεσ και
όχι μόνο για τουσ Κακθγθτζσ. Θ προτεινόμενθ διαδικαςία αποτελεί, ςτισ παροφςεσ ςυνκικεσ τθ
μόνθ δυνατότθτα κινθτικότθτασ των πανεπιςτθμιακϊν μεταξφ των Ιδρυμάτων. Ειδικά για τα
διαλυόμενα Γενικά Σμιματα, κεωροφμε ότι για τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των ςυναδζλφων, κα
πρζπει να τουσ δοκεί θ δυνατότθτα μετακίνθςθσ και εκτόσ Ιδρφματοσ.



Σαφι δζςμευςθ για μόνιμο εκνικό πρόγραμμα ζρευνασ, με ερευνθτικά προγράμματα που κα
προκθρφςςονται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα (ανάλογα με τουσ διακζςιμουσ πόρουσ), πάνω
ςτουσ ακόλουκουσ άξονεσ: ζρευνα με βάςθ τισ αναηθτιςεισ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ (βαςικι
ζρευνα), ζρευνα για τθν αντιμετώπιςθ προβλθμάτων τθσ κοινωνίασ, ζρευνα για τθν αντιμετώπιςθ
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προβλθμάτων τθσ παραγωγισ και τθσ βιομθχανίασ, κοινωνικό-οικονομικι ζρευνα και ζρευνα ςτισ
ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ. Επίςθσ, κα πρζπει το Υπουργείο να αντιμετωπίςει πλζον (και άμεςα) τα
ερευνθτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ με ςυνζπεια, διαφάνεια και ςτοιχειϊδθ επαγγελματιςμό.


Δζςμευςθ για το νζο μιςκολόγιο των πανεπιςτθμιακϊν ωσ δθμοςίων λειτουργϊν, με τθν
ενςωμάτωςθ ςτον βαςικό μιςκό των ςθμερινϊν επιδομάτων που ςτθν ουςία τουσ αφοροφν ςτον
πυρινα του πανεπιςτθμιακοφ ζργου και εξιςορρόπθςθ των ειδικϊν μιςκολογίων χωρίσ οριηόντιεσ
ι ποςοςτιαίεσ μειϊςεισ. Ζθτοφμε τθν άμεςθ ςυνάντθςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και
Παιδείασ με τισ Ομοςπονδίεσ των διδαςκόντων ςτα ΑΕΙ και των ερευνθτϊν και ζναρξθ
ουςιαςτικοφ διαλόγου για το νζο ειδικό μιςκολόγιο. Ακόμα απαιτοφμε τθν άμεςθ ανάκλθςθ τθσ
απόφαςθσ για τθν κατάργθςθ τθσ χοριγθςθσ τθσ προβλεπόμενθσ από τισ διατάξεισ
προθγοφμενων Νόμων επιδότθςθσ αγοράσ ι ανζγερςθσ πρϊτθσ κατοικίασ για τα μζλθ ΔΕΠ και
τουσ δθμοςίουσ υπάλλθλουσ που υπθρετοφν ςτθν παραμεκόριο.

 Άμεςοσ επαναςχεδιαςμόσ του τοπίου τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, μζςω ουςιαςτικοφ διαλόγου
με τθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα και διαφανϊν διαδικαςιϊν, ϊςτε να καταςτεί βιϊςιμο το
υπάρχον, υπερβολικά εκτενζσ και χαοτικό ςφςτθμα Τμθμάτων, Σχολϊν, Ιδρυμάτων και των
παραρτθμάτων αυτϊν ανά τθ χϊρα. Οι όποιεσ ανάλογεσ ρυκμίςεισ, όμωσ, κα πρζπει προφανϊσ να
ςυνοδεφονται από τθν πλιρθ διαςφάλιςθ του προςωπικοφ και των φοιτθτϊν.
Καλοφμε επίςθσ τισ Πρυτανικζσ Αρχζσ των Ιδρυμάτων -ακολουκϊντασ το παράδειγμα τθσ Συγκλιτου
του ΑΠΘ (ΦΕΚ/19-1-2012/Νο31Β)- να προωκιςουν άμεςα ςτισ Συγκλιτουσ τθν ψιφιςθ τθσ
«Κανονιςτικισ Απόφαςθσ για τισ εκλογζσ των μελϊν ΔΕΠ», που χωρίσ αυτιν δεν προωκοφνται
εξελίξεισ και εκλογζσ από τον Ιοφλιο του 2011 (αφορά τθ διαδικαςία ςυγκρότθςθσ των 7μελϊν
εκλεκτορικϊν ςωμάτων για εξελίξεισ και μονιμοποιιςεισ μελϊν ΔΕΠ κακϊσ και για τισ εκλογζσ των
νζων μελϊν ΔΕΠ μζχρι τθν ψιφιςθ του Οργανιςμοφ του Ιδρφματοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 77 παρ. 3
του νόμου 4009/2011).
Για άλλθ μια φορά δθλϊνουμε ςε όλουσ τουσ τόνουσ τθν πλιρθ και κακολικι αντίκεςι μασ ςε κάκε
μορφι βίασ, από όπου και αν προζρχεται και ςε οποιονδιποτε και αν κατευκφνεται. Ηθτοφμε από τα
μζλθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ και ειδικά τουσ πανεπιςτθμιακοφσ δαςκάλουσ να καταβάλουν
κάκε προςπάκεια ϊςτε να μθν επαναλθφκοφν φαινόμενα που δεν μασ τιμοφν και πράξεισ που μασ
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ντροπιάηουν ςυλλογικά, ανεξάρτθτα από το πόςοι, ποιοι και για ποιο λόγο τα προκαλοφν.
τθρίηουμε με όλεσ μασ τισ δυνάμεισ τουσ ςυναδζλφουσ μζλθ των Οργανωτικϊν Επιτροπϊν, που
ζχουν επιφορτιςτεί το δφςκολο ζργο τθσ διεξαγωγισ των πρϊτων κρίςιμων εκλογϊν για το Συμβοφλιο
Ιδρφματοσ. Παράλλθλα, καταδικάηουμε απερίφραςτα εκείνουσ που επιχειροφν το διάςτθμα αυτό να
αποδείξουν ότι οι πανεπιςτθμιακοί χϊροι αντί να αποτελοφν υπόδειγμα ελεφκερθσ διακίνθςθσ
ιδεϊν και ςεβαςμοφ των διαφορετικϊν απόψεων, κυριαρχοφνται από τον πολιτικό πολιτιςμό τθσ
ανομίασ, τθσ διαπλοκισ και τθσ βαρβαρότθτασ.
Ζχοντασ πλιρθ επίγνωςθ των ιδιαίτερα αυξθμζνων αρμοδιοτιτων, που ζχει το πρϊτο υμβοφλιο
Ιδρφματοσ (εγκρίνει Οργανιςμό και Εςωτερικό Κανονιςμό, γνωμοδοτεί για τθ διάρκρωςθ του
Ιδρφματοσ ςε Σχολζσ αλλά και τισ ςυγχωνεφςεισ Τμθμάτων, Σχολϊν και Ιδρυμάτων) κεωροφμε
εξαιρετικά ςθμαντικι τθ διαδικαςία εκλογισ των εςωτερικϊν μελϊν του. Πιςτεφουμε ότι κα πρζπει
να επιλεγοφν ςυνάδελφοι διακεκριμζνοι επιςτθμονικά και αφοςιωμζνοι ολοκλθρωτικά ςτο
ακαδθμαϊκό ζργο του πανεπιςτθμιακοφ δαςκάλου. Επίςθσ είναι ςθμαντικό να διαμορφωκοφν μζςα
ςτα πανεπιςτιμια πιο ςαφείσ απόψεισ για τα κριτιρια επιλογισ των εξωτερικϊν μελϊν του Σ.Ι. και
είναι κετικό ότι ιδθ ζχει ανοίξει αυτόσ ο διάλογοσ. Καλοφμε λοιπόν όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ
ατομικά και ςυλλογικά να αγκαλιάςουν με υπευκυνότθτα και τθν απαιτοφμενθ ακαδθμαϊκι
ςυνζπεια το όλο εγχείρθμα τθσ εκλογισ και ςυγκρότθςθσ του πρϊτου υμβουλίου Ιδρφματοσ.
Τζλοσ, κάνουμε ζκκλθςθ ςε όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ πλευρζσ –και εννοοφμε Τπουργείο Παιδείασ,
Πολιτικά Κόμματα, πανεπιςτθμιακοφσ, φοιτθτζσ, και λοιποφσ εργαηόμενουσ ςτα Πανεπιςτιμια- να
αρκοφν επιτζλουσ ςτο φψοσ των περιςτάςεων και να προβοφν ςε όλεσ εκείνεσ τισ απαιτοφμενεσ
ενζργειεσ ϊςτε ςτουσ μινεσ που ζρχονται το πανεπιςτθμιακό ςφςτθμα να μπορζςει -υπερβαίνοντασ
τθ μακράσ διάρκειασ καταςτροφικι εςωςτρζφειά του- να προχωριςει επικετικά αναβακμίηοντασ
όλο το φάςμα των ακαδθμαϊκϊν δραςτθριοτιτων του για να αποτελζςει ςθμαντικό παράγοντα τθσ
προςπάκειασ ορκολογικισ και ςφγχρονθσ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ.

ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΗ
ΚΙΝΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ (ΚΙ.Π.ΑΝ.)
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