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Αξιότιμε κ.Πρύτανη,
Το Συμβούλιο Ιδρύματος, στη συνεδρίαση του της 8ης Ιουλίου 2013 αποφάσισε ομόφωνα την
αναβολή της έγκρισης του Ισολογισμού 2012 και διατύπωσε ενδεικτικά ορισμένα ερωτήματα (έγγραφο
με αρ.πρωτ.1213021242/15.7.13). Τα ερωτήματα αυτά και οι απαντήσεις του κ. Πρύτανη (έγγραφο με
αρ.πρωτ. 1213023066/31.7.13) τέθηκαν εκ νέου υπ’ όψη του Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 13ης
Οκτωβρίου 2013. Οι διευκρινίσεις του κ. Πρύτανη ελήφθησαν υπόψη και μετά από διεξοδική
διαβούλευση το Συμβούλιο Ιδρύματος κατά πλειοψηφία αποφάσισε την μη έγκριση του Ισολογισμού
2012. Το Συμβούλιο Ιδρύματος κατέληξε στην απόφαση αυτή επί τη βάσει των παρακάτω.
Πεδίο Ισολογισμού «ΒΙΙ – Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ. απαιτήσεις»
Στο πεδίο αναφέρονται στοιχεία οφειλών προς το ΕΚΠΑ παρελθουσών χρήσεων των
«Ευγενίδειο Θεραπευτήριο» και «Τσαγκάρης Α.Ε.» στις οποίες το Ίδρυμα είναι κύριος ή/και μόνος
μέτοχος. Δεν προσκομίσθηκαν οι ισολογισμοί των ανωτέρω εταιρειών και οι οφειλές προς το ΕΚΠΑ
καταχωρίζονται χωρίς επεξήγηση και χωρίς επικαιροποίηση. Συγκεκριμένα:
Εγγραφή ποσού €1.959.925,01 αναφέρεται αφορώσα ζημίες του «Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου»
χρήσεως 2002 (Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου Νο 430, 30/4/2003).
Δεν προσκομίσθηκε απόφαση των αρμοδίων αρχών του ΕΚΠΑ στην οποία να εμφαίνεται η αποδοχή
της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της συνδεδεμένης εταιρείας. Το ποσόν μεταφέρεται από το
2002 χωρίς να αναφέρεται ο τρόπος κάλυψης της ζημίας, χωρίς επιβάρυνση με τους νόμιμους τόκους.
Στις διευκρινίσεις του ο κ. Πρύτανης αναφέρεται πως «... πρόκειται για εγγραφή πληροφορίας και δεν
έχει την έννοια απαίτησης ή υποχρέωσης από και προς το Ευγενίδειο», παρά το ότι πρόκειται περί
κανονικής εγγραφής στον κωδικό 18 και αφορά απαιτήσεις από «Συμμετοχές σε άλλες
μακροπρόθεσμες χρηματ/κές απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις».

Εγγραφή ποσού €525.722,51 αφορά οφειλή της «Τσαγκάρης Α.Ε.» από το 2002. Δεν
προσκομίσθηκε έγγραφο με το οποίο το Δ.Σ. της «Τσαγκάρης Α.Ε.» αναγνωρίζει την ύπαρξη της
οφειλής αυτής. Δεν αναφέρθηκαν ενέργειες είσπραξης της οφειλής. Ο κ. Πρύτανης ενημέρωσε για την
ύπαρξη αλληλόχρεου λογαριασμού με υπόλοιπο €497.511,34, το οποίο δεν εμφανίζεται στον
Ισολογισμό. Στη σελ. 56 του Απολογισμού 2012, στη στήλη «αρχικός προϋπολογισμός εσόδων»
εμφανίζεται εγγραφή €545.000,00 ως «έσοδα από Νοσοκομείο Τσαγκάρη», στο τέλος όμως του έτους,
όπως αναγράφεται στην αντίστοιχη στήλη, δεν έχει εισπραχθεί ούτε ένα ευρώ. Ο κ. Πρύτανης
ενημέρωσε στις 31/7/2013 (αρ. Πρωτ. 1213023066/31.7.13) πως έχει ορισθεί ο Καθηγητής
Οικονομικών κ. Μυλωνάς ως Πρόεδρος της εταιρείας «Τσαγκάρης Α.Ε.» για να διερευνήσει το
ζήτημα και την εν γένει διαχείριση των οικονομικών της εταιρείας αλλά, κατά διαβεβαίωση του ιδίου
του κ. Μυλωνά, μέχρι την 13/10/2013 δεν του έχει κοινοποιηθεί ο διορισμός του, με συνέπεια να μην
έχει αναλάβει τα καθήκοντά του.
Πεδίο Ισολογισμού Γ Ι (2α) «Κυκλοφορούν ενεργητικό, απαιτήσεις, λοιπές χρεώσεις»
Ακίνητο Καπνικαρέας 19, συνιδιοκτησίας κατά 50% με Θ. και Χ. Ρουσέλη. Εμφανίζεται οφειλή
τεκμαρτού μισθώματος από το 2007 ποσού ύψους €167.109,05. Το ΕΚΠΑ κατέθεσε αγωγή στις
14/7/2011 κατά των Χ. και Θ. Ρουσέλη και ζητεί να καταβληθεί το ποσόν των €769.205,12 για οφειλές
από το 2003 έως το 2011. Ο ισολογισμός δεν είναι ενήμερος με τα ποσά που διεκδικεί το ΕΚΠΑ ούτε
αναφέρεται το σημερινό ύψος της οφειλής. Δεν γίνεται αναφορά για το ενδεχόμενο παραγραφής
μέρους της οφειλής και ως εκ τούτου ζημίας του ΕΚΠΑ. Στις διευκρινίσεις του κ. Πρύτανη αναφέρεται
πως το ποσόν στην αγωγή κατά Ρουσέλη είναι λάθος, πρέπει να είναι μικρότερο από €348.644,50 και
«... το λογιστήριο θα κάνει τις απαραίτητες λογιστικές εγγραφές έχοντας επίσημη ενημέρωση». Παρά
την αναγνώριση του λάθους της εγγραφής, δεν προσκομίσθηκε διορθωμένος Ισολογισμός μέχρι την
13/10/2013.
Στο πεδίο υπάρχουν εγγραφές οφειλών από το έτος 2000. Ενδεικτικώς:
•

Μύλος ΕΠΕ – μισθώματα και ρεύμα ύψους €298.339,58

•

Κόλλιας ΟΕ – μισθώματα και ρεύμα ύψους €61.638,98

•

Πλυτά Σμαράγδα – μισθώματα ύψους €42.898,02

•

Master ΑΒΕΕ – μισθώματα ύψους €31.267,37

Επίσης υπάρχει εγγραφή δανείου προς «Ευγενίδειο Θεραπευτήριο» από το 1990 ποσού €23.090,98.
Οι οφειλές μεταφέρονται στον Ισολογισμό 2012 χωρίς αιτιολόγηση, χωρίς αναφορά σε ενδεχόμενη
παραγραφή μέρους αυτών και χωρίς αναφορά στις εκ του Νόμου προβλεπόμενες ενέργειες για την
είσπραξή τους. Ο κ. Πρύτανης διευκρίνισε πως έχει ανατεθεί στο Δικαστικό Τμήμα η διεκδίκηση των
οφειλών και «... είναι όλες στο τελικό στάδιο της είσπραξης». Είναι άγνωστο εάν έχει εισπραχθεί
μέρος των οφειλών ή εάν έχει παραγραφεί μέρος αυτών μετά την παρέλευση δωδεκαετίας. Όσον
αφορά το δάνειο προς «Ευγενίδειο Θεραπευτήριο» διευκρινίσθηκε πως πρόκειται για συμμετοχή σε
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή πρόκειται περί λανθασμένης εγγραφής.

Στο πεδίο εγγράφεται οφειλή της «Στρογγυλός Α.Ε.» ύψους €816.157,95 από μισθώματα που δεν
κατεβλήθησαν. Το ύψος της οφειλής υποδηλώνει την επί μακρόν ύπαρξη προβλήματος είσπραξης
μισθωμάτων χωρίς να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες είσπραξής τους. Ο κ. Πρύτανης ενημέρωσε
πως το σύνολο της οφειλής της «Στρογγυλός Α.Ε.» ανέρχεται σε €1.186.092,16 και πως την 29/7/2013
μετέβη Δικαστικός Επιμελητής για την έξωση.
Η κρίση του Συμβουλίου Ιδρύματος
Κατά την κρίση του Συμβουλίου Ιδρύματος:
1. Δεν διατίθενται επαρκή στοιχεία για την οικονομική διαχείριση και οικονομικά αποτελέσματα
των συμμετοχών (το ΕΚΠΑ είναι μόνος ή κύριος μέτοχος) του Πανεπιστημίου στις
συνδεδεμένες επιχειρήσεις «Ευγενίδειο Θεραπευτήριο» και «Τσαγκάρης Α.Ε.», με αποτέλεσμα
να μην είναι δυνατή η αποτίμηση των πραγματικών αποτελεσμάτων χρήσεως και της καθαρής
θέσης του Ιδρύματος.
2. Στον Ισολογισμό υφίστανται λανθασμένες εγγραφές, κατά παραδοχήν και του κ. Πρύτανη,
καθώς και εγγραφές χωρίς επίσημα στοιχεία.
3. Παλαιές απαιτήσεις του Ιδρύματος μετακυλίονται επί πολλά έτη από προϋπολογισμό σε
ισολογισμό κοκ χωρίς επικαιροποίηση και χωρίς αιτιολόγηση.
4. Δεν παρέχονται πληροφορίες για τις ενέργειες στις οποίες προέβη το Ίδρυμα για την είσπραξη
οφειλών και την προστασία της περιουσίας του Ιδρύματος.
Για τους λόγους αυτούς το Συμβούλιο Ιδρύματος κατά πλειοψηφία δεν εγκρίνει τον Ισολογισμό 2012.
Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο Ιδρύματος επισημαίνει πως κατά τα οικονομικά έτη 2011 και 2012 η
περιουσία του ΕΚΠΑ μειώθηκε κατά €37.105.103,54 και €33.598.372,77, αντιστοίχως – σύνολο €70,7
εκατομμύρια κατά τη διετία – από ζημίες του χαρτοφυλακίου κινητών αξιών. Από τις ζημίες αυτές,
€6.704.588,07 προέρχονται από την «αναγκαστική» διαχείριση της ΤτΕ κατά το PSI και οι υπόλοιπες
από διαχείριση του χαρτοφυλακίου από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.
Τέλος, το Συμβούλιο Ιδρύματος παρατηρεί πως η δημοσιοποίηση των διευκρινίσεων του κ.
Πρύτανη σε όλη την Πανεπιστημιακή κοινότητα με την ρητή παραδοχή ύπαρξης λάθους στην αγωγή
κατά Ρουσέλη, πιθανώς δυσχεραίνει την θέση του ΕΚΠΑ στη σχετική προσπάθεια ανάκτησης των
οφειλομένων.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος

Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς

