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Αποφάσεις και θέματα συζήτησης κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ιδρύματος
τη Δευτέρα 8/7/2013 και Τρίτη 9/7/2013
Κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ιδρύματος τη Δευτέρα 8 Ιουλίου και Τρίτη 9 Ιουλίου
2013 συζητήθηκαν τόσο θέματα στρατηγικής για την ανάπτυξη του Ιδρύματος όσο και γενικής
εποπτείας, εγκρίσεων, οικονομικού ελέγχου αλλά και οι οικονομικές και κοινωνικές δυσχέρειες οι
οποίες ενέχουν τον κίνδυνο της διαχρονικής υποβάθμισης της ποιότητα της παρεχόμενης
εκπαίδευσης και υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο.
Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης λήφθηκαν ομόφωνα οι εξής αποφάσεις:
1) η δημιουργία μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος, κατ' αρχάς με την επωνυμία "Φίλοι του
Πανεπιστημίου Αθηνών" (Friends of the University of Athens) στην Αμερική για την
προσέλκυση δωρεών οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς του ΕΚΠΑ.
2) η μελέτη από νομικής και διαδικαστικής άποψης της δημιουργίας αντιστοίχου Ιδρύματος
στην Ελλάδα.
3) η ίδρυση ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με τη μορφή ανώνυμης
εταιρείας για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
όπως προβλέπεται από τα άρθρα 58, 59 και 80 του Ν.4009/2011
4) η έγκριση του Απολογισμού του Πανεπιστημίου οικον. έτους 2012.
5) η αναβολή της έγκρισης του ισολογισμού 2012, δεδομένου ότι δεν έχουν δοθεί επαρκείς
απαντήσεις και πληροφορίες σε συγκεκριμένες εγγραφές του. Το Συμβούλιο θα επανέλθει
όταν δοθούν οι σχετικές απαντήσεις στο έγγραφο το οποίο θα αποσταλεί στον κ.Πρύτανη με
συγκεκριμένα ερωτήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται καταγραφές οφειλών προς το
Πανεπιστήμιο ακόμα και από το 2000, τόσο από ιδιώτες όσο και από συνδεδεμένες
επιχειρήσεις.
6) η έγκριση του Απολογισμού εσόδων-εξόδων και του Ισολογισμού διαχείρισης της Παν/κής
Λέσχης οικ.έτους 2012, καθώς και της 1η τροποποίησης προϋπολογισμού της Παν/κής
Λέσχης οικ.έτους 2013.
7) η έγκριση προτάσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013-2016
8) η έκδοση ανακοίνωσης σχετικής με τα γεγονότα της 8ης Ιουλίου: "Με μεγάλη μας λύπη ως
Συμβούλιο Ιδρύματος αναγκαστήκαμε χθες, Δευτέρα 8/7/2013, να καλέσουμε την αστυνομία
γιατί ήταν αδύνατον να συνεδριάσουμε υπό το κράτος ομηρίας και βίαιων και
αντιδημοκρατικών ενεργειών μικρής ομάδας νεαρών ατόμων."
9) συνάντηση του Πρόεδρου του Συμβουλίου Ιδρύματος με τον Πρύτανη για να συζητηθούν
διάφορα θέματα λειτουργίας του ΕΚΠΑ.

10) η καλύτερη προετοιμασία του Πανεπιστημίου, και με την οργάνωση ημερίδας, για
συμμετοχή στο πρόγραμμα Horizon 2020.
11) η μελέτη της θέσπισης του θεσμού των "university professors" ΕΚΠΑ.
12) η αποστολή αιτήματος προς τον κ. Πρύτανη όπως χορηγηθεί στο Συμβούλιο Ιδρύματος
κατάλογος εργαζομένων οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, βάσει
οργανογράμματος.
13) η πρόσκληση σε επόμενη συνεδρίαση εκπροσώπων κάθε Σχολής για συζήτηση και
ενημέρωση επί θεμάτων/προβλημάτων της Σχολής τους.
14) η επικοινωνία με εκπροσώπους των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο
Κατόπιν προσκλήσεως από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου παρέστησαν και ενημέρωσαν την
ολομέλεια επί θεμάτων της αρμοδιότητος τους οι κάτωθι:
1) ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών κ. Γ. Μπαλάσκας, και η Διευθύντρια Περιουσίας κ. Ι.
Βρυώνη σχετικά με τη συμμετοχή του ΕΚΠΑ στην ΑΜΚ των τραπεζών.
2) η Διευθύντρια Οικονομικών κ. Σ. Τσίρου σχετικά με θέματα Ισολογισμού και Απολογισμού
του Ιδρύματος.
3) ο Καθηγητής κ. Λ. Μεράκος σχετικά με τα Διαδικτυακά μαθήματα που προσφέρονται από
το ΕΚΠΑ
4) ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΚΠΑ κ. Μπαρμπαρέσος σχετικά με θέματα/
προβλήματα κτηριακών εγκαταστάσεων του ΕΚΠΑ καθώς και δυνατότητες αναμόρφωσης
της Πανεπιστημιούπολης
Επίσης κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα κάτωθι:
1. η μειωμένη κρατική χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου
2. το ότι δεν έχουν διατεθεί ακόμη στα Τμήματα οι αντίστοιχες πιστώσεις από τον τακτικό
προϋπολογισμό.
3. ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί ο διορισμός των νέων μελών ΔΕΠ. Ακόμη και όσοι συνάδελφοι
έχουν εκλεγεί προ τριετίας είναι ακόμα αδιόριστοι. Ταυτόχρονα, παρατηρείται μείωση στον
αριθμό των ήδη υπηρετούντων μελών ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης αλλά και αυξημένων
αποχωρήσεων.
4. ότι νεώτερα σε ηλικία, αλλά με αυξημένα προσόντα μέλη ΔΕΠ αναζητούν θέσεις σε
Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Δεδομένου μάλιστα ότι με το νέο Νόμο έχουν δικαίωμα
τριετούς άδειας άνευ αποδοχών, η τάση αυτή αυξάνεται.
5. ότι υπάρχει συνεχής μείωση του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού που υπηρετεί στο
ΕΚΠΑ λόγω συνταξιοδοτήσεων και πρόωρων αποχωρήσεων από την υπηρεσία. Είναι
απαραίτητη η διατήρηση έμπειρου και ικανού διοικητικού προσωπικού. Το Συμβούλιο
εξέφρασε τον προβληματισμό του για μη τεκμηριωμένες μετακινήσεις προσωπικού.
6. ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλιογραφικές
βάσεις, πράγμα που δυσχεραίνει ιδιαίτερα την ερευνητική και ακαδημαϊκή προσπάθεια των
μελών ΔΕΠ του ΕΚΠΑ. Καθυστέρηση υπάρχει ακόμη στην ανανέωση των συνδρομών
ειδικώς του ΕΚΠΑ, παρά την έγκριση της σχετικής δαπάνης στον προϋπολογισμό του
Ιδρύματος λόγω του ότι καθυστέρησε η απόφαση της συγκλήτου (έγινε στις 24/5 και
ανακοινώθηκε στις 25/6) η οποία ενέκρινε την απευθείας ανάθεση συνδρομών
Βιβλιογραφικών Βάσεων Δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για το έτος 2013 και τη

διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια των υπόλοιπων
συνδρομών
Εκφράστηκε ανησυχία για τις επιπτώσεις των ανωτέρω στην ποιότητα της παρεχόμενης
εκπαίδευσης στους φοιτητές του Ιδρύματος και στην παροχή υπηρεσιών.
7. παρατηρούνται συνεχείς μειώσεις στις αμοιβές των μελών ΔΕΠ.
8. τα προβλήματα ανεργίας των Πτυχιούχων μας
9. τονίστηκε η ανάγκη της έγκαιρης αποπεράτωσης σύνταξης τόσο του Οργανισμού όσο και του
Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος
10. εκφράστηκε έντονος προβληματισμός για τη χορήγηση στο ΣΔΟΕ των προσωπικών
στοιχείων όλων των συναδέλφων οι οποίοι κατά το παρελθόν είχαν κάνει έναρξη ασκήσεως
ελευθέριου επαγγέλματος, χωρίς διάκριση μεταξύ αυτών οι οποίοι είναι συνεπείς ως προς τις
υποχρεώσεις τους προς τον ΕΛΚΕ. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε επικοινωνία με συλλόγους
μελών ΔΕΠ για να συμβάλει στη διευθέτηση του θέματος.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος
Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς

