
' Απόν τ ε ς : Καράγ ι ωργ ας 
1. Συμμετοχή σέ εκδηλώσεις 'Αποφασίστηκε στή συγκέντρωση των βοηθών 
πανεπιστημίου για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση να παραστούν Καραγιωργας 

η Στάγκος καί Λιάνης, στή συγκέντρωση του θεάάσου Ληναίου γιά Τέχνη καί 

Δημοκρατία ò Σημίτης, τη συνέντευξη στή γαλλική τηλεόραση νά δώσει ò Φί

λιας. 

2. 'Οργάνωση υποεπιτροπών. 'Αποφασίστηκε ή παρακάτω διάρθρωση των ύποεπίτ-

τροπών. 

1. Υποεπιτροπή Τύπου καί Εκδόσεων 'Υπεύθυνος Κάτρης 

Γραφείο Τύπου. Υπεύθυνος Κατσιφάρας 

Γραφείο Εκδόσεων. 'Υπεύθυνος Πρόκος 

2. 'Υποεπιτροπή 'Οργανωτικού. Υπεύθυνος Λιβάνης 

Γραφείο Αρχείου καί στατιστικής Ύ π . Κίσσονας 

Γραφείο Έθνικοτοπικών συλλογών. *Υπ. Κωσσταντόπουλος 

Γραφείο 'Αθήνας Α'περιφέρεια. Ύ π . Ζουμπογιώργος Μέλη. 'Αλεξόπου

λος, Τσούρας, Κούρτη 

Γραφείο 'Αθήνας Β'περιφρεια. Ύ π . Πανταξόπουλος. Μέλη Καβαλιώτου, 

Ρόκος. 

Γραφεϋο Πειραιάς Α'περιφέρεια. Ύ π . Βασιλείου. Μέλη Σεϊτανίδης, 

Καρράς 

Γραφείο Πειραιάς Β'πρριφέρεια Ύ π . Φιλιππάτος, Μέλη Μερκούρης 

Γραφείο 'Εκδηλώσεων καί Κινητοποιήσεων Ύ π . Ζυγογιάννης 

Γραφείο Επαρχίας Ύ π . Λαμπρόπουλος, Παπαθανασίου 

3. Κέντρο Μελετών καί Διαωώτησΐΐς. Ύ π . Λιβιερατος 

Γραφείο Εκπαίδευσης Στελεχών Ύ π . Τσεκούρας 

Γραφείο Μελετών και Διαφωτίσεως. Ύ π . Β. Παπανδρέου 

4. Υποεπιτροπή οικονομικών εξορμήσεων & αλληλεγγύης. Ύπ. Φραγκιάς 

5. Υποεπιτροπή συνδικαλιστικού Υ π . Βάσης 

¡Ρραφειο Επαγγελματικών καί 'Επιστημονικών συλλόγων (Κλαδικό) . 

Ύ π . Μανωλικίδης 

Γραφείο Υπαλλήλων Υ π . Ταξιάρχου 

Γραφείο Εργατών Ύ π . Παπαδατος 



6. Ύποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ύπ. ©λέμμιγκ. 

Γραφείο Σχέσεων πολίτη καί κράτους. Ύπ. Σημίτης 

Γραφεϋο γιά τή θέση xf)Q γυναίκας στή σύγχρονη κοινωνία. Ύπ. 
Μανδηλαρά 

Γραφεία Παιδιού καί ηλικιωμένου. Ύπ. Παντελάκης 

7.* Υποεπιτροπή Διεθνών Σχέσεων. *Υπ. Εύδης 

Γραφείο γιά τίς σχέσεςς με τίς οργανώσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εξω

τερικοί). *Υπ. Λιάνης 

8. 'Υποεπιτροπή Κεολαίας. *Υπ. Λιχαλόπουλος 

9. 'Υποεπιτροπή Ιίολιτιστικου Ύπ. Τσουγιόπουλος 

10. 'Υποεπιτροπή Οικονομικοί). *Υπ. Σταυρίδης 

11. 'Υποεπιτροπή Συνεταιριστικού. 'Υπ. Μπουρναζάκης 

ιό Εκτελεστικό Γραφείο διατηρεί τό δικαίωμα νά δημιουργήσει και* 

έα γραφεϋα που καί θά στελεχώσει. 

1. Ή διάρθρωση κάθε υποεπιτροπής αποφασίζεται άπό τό ^.Γ. Κανονισμοί 

λειτουργίας των ύποεπιτριπών χρειάζονται τήν έγκριση τοϋ Ε.Γ. 

2, ίΐέ ¿¿αίρεση τό όργανωτιό τά διάφορα γραφεία μιας υποεπιτροπής 

άποτελοϋν χωριστές οντότητες. Τά μέλη της υποεπιτροπής κατανέ

μονται σέ γραφείο;. Τά μέλη των γραφείων είναι ίσότιμα καί συνε

δριάζουν άπό κοινού. 

3.* Ο υπεύθυνος υποεπιτροπής είναι υπεύθυνος απέναντι στην ΠΚΕ καί τό 

ΒΓ γιά τή ¿ειτουργία της υποεπιτροπής καί των γραφείων της. 

Μπορεί νά συμμετέχει στίς συνεδριάσεις όλων των γράφείων, νά συγ> 

καλεϋ τους υπεύθυνους γραφείων σέ συνεδρίαση καί ευύνεται γιά τό 

συντονισμό της δραστηριότητας τους. Διαφωνίες μεταξύ υπευθύνου 

υποεπιτροπές καί υπευθύνου γραφείου λύονται άπό τό Ε.Γ., στό 

όποιο μπορούν καί οί δύο νά ναφέρουν τή γνώμη τους. 

4.* Ο αριθμός των μελών της υποεπιτροπής καθορίζεται άπό τό Ε.Γ. 



Μη μέλη της 

Μη μέλη της ΠΚΕ μπορούν νά είναι μέλη των υποεπιτροπών μόνο μετά 

έγκριση του ΕΓ. 

3. *0 Φίλις νά ανακοινώσει τά αποτελέσματα του ταξειδιου του στην 

*Ολλανδία στη συνεδρίαση τος Συντονιστικής Γραμματείας. 

4. Ή επόμενη συνεδρίαση της ΠΚΕ νά πραγματοποιηθη μετά τίς εκλογές. 

5. 'Υπεύθυνος γιά τή διαχείριση καί έπΑπτεία των γραφείων Πανεπιστημίου 

57 ορίστηκε ò Χριστοδουλιάς. 


