Αποφάσεις Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, αρ. 334/03-05-2017

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Καθηγητής κ. Αθ. Μιχιώτης
με αφορμή την τοποθέτηση, στην αρχή της συνεδρίασης, του Προέδρου της ΔΕ του
ΕΑΠ αναφορικά με την από 2/5/17 ηλεκτρονική του επιστολή, ως προς την ανάγκη
ανάκλησης της δεύτερης αποσταλθείσας ΗΔ και επαναπρογραμματισμού άλλης
συνεδρίασης για τα επιπλέον θέματα που προστέθηκαν την Κυριακή 30/4/2017, και
τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά, επεσήμανε ότι: α) δεν είναι η πρώτη φορά που
γίνεται ορθή επανάληψη στην ΗΔ της ΔΕ, για την ακρίβεια δεν θυμάται να υπάρχει
φορά που δεν έχει γίνει, για διάφορους λόγους, είτε επουσιώδεις, είτε οριακά
ουσιώδεις, είτε έκτακτους, και αυτό είναι κάτι που πρέπει πρωτίστως να
προβληματίσει τη Διοίκηση από πλευράς οργανωτικής και θεσμικής λειτουργίας, β) η
περίπτωση της παρούσας ορθής επανάληψης θέτει προδήλως υπό ισχυρά
αμφισβήτηση το σύννομο της διαδικασίας, αν τελικά γίνει η συνεδρίαση, για τους
λόγους που αναφέρονται ρητά στην αποσταλθείσα στις 2/5 επιστολή του προς τα
μέλη της ΔΕ, τον Προϊστάμενο Διοικητικών Υπηρεσιών καθώς και τους Κοσμήτορες
των Σχολών, γ) η παρουσία του ιδίου στη συνεδρίαση, αν τελικά αυτή γίνει, θα
περιοριστεί μόνο ως προς το μοναδικό κρίσιμο θέμα που είχε ανακοινωθεί με την
πρώτη πρόσκληση από το ΤΑΟ, και με βάση το οποίο άλλωστε είχε δρομολογηθεί
από την 333η συνεδρίαση η παρούσα έκτακτη συνεδρίαση, καθώς δεν θα μπορούσε
αλλά και δεν επιθυμεί να νομιμοποιήσει μία διαδικασία, που δεν θεωρεί σύμφωνη με
το υφιστάμενο θεσμικό και νομικό πλαίσιο. Άλλωστε κάτι τέτοιο θα καταργούσε και
θα ακύρωνε και τον ίδιο τον δικό του θεσμικό ρόλο ως Κοσμήτορας, σε επίπεδο
Σχολής και Κοσμητείας.
Ο Πρόεδρος πρότεινε στα παρόντα μέλη της Δ.Ε. την αναβολή της Συνεδρίασης.
Μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της Δ.Ε., έγινε ομόφωνα δεκτή η
πρόταση του Προέδρου για αναβολή της Συνεδρίασης.
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