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Αξιότιμε κ. Πρύτανη, 

 

Αναφορικά με τον Απολογισμό του Ιδρύματος οικ.έτους 2013 τον οποίο επανακαταθέσατε 

υπογεγραμμένο από τον τ.Πρύτανη κ. Πελεγρίνη με το ανωτέρω σχετικό σας διαβιβαστικό έγγραφο, 

το Συμβούλιο Ιδρύματος:  

 

Α) στη συνεδρίαση του της 26ης Νοεμβρίου 2014 ενέκρινε τον απολογισμό οικ.έτους 2013 του 

ΕΚΠΑ εκτός των εξόδων καθαριότητος (ΚΑΕ 0845-δαπάνες καθαρισμού γραφείων), όπως η 

απόφαση αυτή αιτιολογήθηκε στην έγκριση του Απολογισμού 2013 (ΑΔΑ απόφασης: 7Κ4446ΨΖ2Ν-

ΗΧΗ). Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τυχόν ενέργειες στις οποίες θα προβείτε. 

 

Β) επιθυμεί να σας επισημάνει τα ακόλουθα: 

1) Στον κωδικό (ΚΑΕ) 4121-47 "Δαπάνες για έντυπες συνδρομές και ηλεκτρονικές συνδέσεις 

βιβλιοθηκών" είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2013 το ποσό των 630.000 ευρώ 

το οποίο ουδέποτε εκταμιεύτηκε. Στον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2014 δεν είχε προβλεφθεί 

πίστωση για αγορά περιοδικών και το Συμβούλιο Ιδρύματος, προκειμένου να προχωρήσει στην 

έγκριση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2014, απέσπασε δέσμευση από τον τ. Πρύτανη κ. Πελεγρίνη 

να διατεθεί από τον ΕΛΚΕ (κατόπιν εγκρίσεως της Συγκλήτου) το ποσό του 1.000.000 ευρώ για το 

σκοπό αυτό και το ΣΙ ενημέρωσε την Πανεπιστημιακή κοινότητα σχετικώς με ανακοίνωσή του στο 

UoA Announcements. Δυστυχώς, ενώ έγιναν κάποιες αρχικές ενέργειες, έως σήμερα δεν προχώρησε ο 

διαγωνισμός, με συνέπεια η Παν/κή κοινότητα τα τελευταία χρόνια να μην έχει πρόσβαση σε 

περιοδικά και βιβλιογραφικές βάσεις. Καλούμε τις Πρυτανικές Αρχές να προβούν άμεσα σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες ώστε να τακτοποιηθεί το ζήτημα των συνδρομών και να επανέλθει το 

συντομότερο δυνατόν η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων και στα ηλεκτρονικά περιοδικά. 



2) Στο ΚΑΕ 211 είχε προϋπολογιστεί επιχορήγηση ποσού 2.567.545 ευρώ από τον ΕΛΚΕ η οποία 

ιυδέποτε εισπράχθηκε 

3) Στο ΚΑΕ 4221.01 για Δαπάνες Τμημάτων ενώ είχαν προβλεφθεί αρχικά 2.009.572 ευρώ και 

στην τροποποίηση του προϋπολογισμού επιπλέον 452.700 ευρώ, δηλαδή συνολικά 2.462.272 ευρώ, 

διατέθηκε μόνο το ποσό των 1.161.510  ευρώ στα Τμήματα. Προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ενώ 

είναι γνωστό ότι τα Τμήματα δεν έχουν κονδύλια ούτε για την κάλυψη βασικών τους αναγκών, 

παρέμεινε αδιάθετο το ποσό των 1.300.762 ευρώ. 

4) Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι τόσο στον ανωτέρω κωδικό όσο και και σε άλλους 

κωδικούς δαπάνης, στην τροποποίηση προϋπολογισμού ζητούνται επιπλέον κονδύλια ενώ δεν 

απορροφώνται ούτε οι αρχικώς προβλεπόμενες πιστώσεις. 

5) Στον προϋπολογισμό οικ.έτους 2013 ενώ είχαν προβλεφθεί έσοδα από ενοίκια ακινήτων 

1.815.000 (ΚΑΕ 5689, 01-3411, 01-3412, 01-3413, 01-3419, 01-8441, 01-5689) εισπράχθηκαν τελικά 

μόνο 942.277 ευρώ. Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες  για την είσπραξη των υπολοίπων 

οφειλόμενων 872.722 ευρώ; 

6) Ενώ η κρατική επιχορήγηση (ΚΑ 112) είχε προϋπολογιστεί σε 17.500.000 ευρώ, 

εισπράχθηκαν μόνο 13.125.000 ευρώ και δεν εισπράχθηκαν 4.375.000 ευρώ. Το ποσό των 4.375.000 

ευρώ έχει αναγραφεί ως έσοδο στον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2014 (πρακτική η οποία 

ακολουθείται  για όσα ποσά δεν έχουν εκταμιευτεί) αλλά δημιουργεί εντύπωση μη απορρόφησης 

εντός του 2013 τόσο μεγάλου κονδυλίου από την Κρατική Επιχορήγηση 

 
 

Με τιμή 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος 
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