
 

 

 
 
 
 
 

 
Αγαπητέ κ.Πρόεδρε, 

 

Μέσα από τις παρακάτω ερωτήσεις

ήθελε να ενημερωθεί για τις απόψεις

οποίο είστε Πρόεδρος.  

Η όλη διαδικασία μαζί και με τις

βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ

Ανεξάρτητων Ελλήνων.  

Θα σας παρακαλούσα να μας στείλετε

σας θα μας βοηθήσουνστις συζητήσεις

διοίκηση των ΑΕΙ.   

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία

 

Με εκτίμηση, 

Καθηγητής Κώστας Γαβρόγλου 

Πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών

 

 

 

 
1. Πόσο έχει προχωρήσει η σύνταξη

επίπεδο) του Ιδρύματος σας
ποιότητας των σπουδών και
ισχύει σήμερα (μετά τους Νόμους

παρ. 10α.); 
 
2. Ποιες ήταν οι συγκεκριμένες

με την κοινωνία και την οικονομία
 

3. Με ποιους τρόπους και σε
Ίδρυμα από εξωτερικές πηγές

 

Αθήνα

ερωτήσεις, η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων του

απόψεις σας σχετικά με τη λειτουργία του Συμβουλίου

και με τις συγκεκριμένες ερωτήσεις έχουν την σύμφωνη

της ΝΔ, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, του

είλετε τις απαντήσεις σας εντός του Μαρτίου

συζητήσεις και προβληματισμούς που θα αναπτυχθούν

συνεργασία και είμαι στη διάθεση σας για οποιεσδήπ

 

Μορφωτικών Υποθέσεων 

 η σύνταξη της στρατηγικής ανάπτυξης (σε τοπικό
Ιδρύματος σας (Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011«Δομή, λειτουργία
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών

τους Νόμους 4076/2012, 4115/2013, 4132/2013 και

συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το ΣΙ για τη σύνδεση
την οικονομία (Άρθρο 8 παρ. 10ε.); 

και σε τι ύψος ήταν η οικονομική ενίσχυση που εξασφαλίσ
 πηγές; Ποια ήταν τα εμπόδια που συναντήσατε;
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Αθήνα, 3 Μαρτίου 2016 

Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, θα 

Συμβουλίου Ιδρύματος στο 

την σύμφωνη γνώμη των 

του Ποταμιού, και των 

Μαρτίου 2016. Οι απαντήσεις 

αναπτυχθούν σχετικά με την 

οιεσδήποτε διευκρινίσεις. 

τοπικό, εθνικό και διεθνές 
, λειτουργία, διασφάλιση 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 
 4076/2012, 4115/2013, 4132/2013 και 4142/2013, Άρθρο 8 

τη σύνδεση του Ιδρύματος 

που εξασφαλίσθηκε για το 
 



 

 

 
 
 
 
 

4. Σε τι βαθμό έχει προχωρήσει

του Ιδρύματος (Άρθρο 8 παρ
 

5. Σε τι βαθμό έχουν προχωρήσει

κληροδοτημάτων του Ιδρύματος
 

6. Ποια ήταν η εμπειρία σας
διαδικασίες επιλύσατε τυχόν

 
7. Ειδικότερα θα θέλαμε την άποψη

• Ποιες θεωρείτε

αναβάθμιση

• Ποιες ήταν

πρωτοβουλίες

 
 

προχωρήσει η διαμόρφωση του Οργανισμού και του Εσωτερικού

 8 παρ. 10γ, παρ. 18ε και παρ. 20ια, καθώς και άρθρο

προχωρήσει οι διαδικασίες για την πληρέστερη

Ιδρύματος (Άρθρο 8 παρ. 10ια και άρθρα 58-59.);

σας από τη συνεργασία με τον Πρύτανη και τη
τυχόν αδιέξοδα ή/και διαφωνίες που είχαν προκύψει

την άποψη σας για τα εξής θέματα: 
θεωρείτε ότι ήταν οι σημαντικές αποφάσεις που

αναβάθμιση των σπουδών του Ιδρύματος;  

ήταν οι δυσκολίες που δεν σας επέτρεψαν

πρωτοβουλίες ή να υλοποιήσετε αποφάσεις που είχατε ήδη
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 Εσωτερικού κανονισμού 
και άρθρο 5 παρ. 1.); 

πληρέστερη αξιοποίηση των 
59.); 

και τη Σύγκλητο; Με ποιες 
προκύψει; 

που έχουν ληφθείγια την 

επέτρεψαν να πάρετε άλλες 
είχατε ήδη λάβει; 


