Θέματα συζήτησης, επισημάνσεις και αποφάσεις Συμβουλίου Ιδρύματος
της 11ης, 12ης και 16ης Ιανουαρίου 2014
Κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ιδρύματος της 11ης, 12ης και 16ης Ιανουαρίου 2014, τα θέματα
ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν ήταν η διαδικασία και επιλογή των υποψηφίων Κοσμητόρων Σχολών,
τα ανακύπτοντα λειτουργικά θέματα του Πανεπιστημίου, θέματα σχετικά με τον Οργανισμό Λειτουργίας και
τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΕΚΠΑ, το υπό σύσταση ΝΠΙΔ, καθώς και θέματα εποπτείας και ελέγχου που
άπτονται της αρμοδιότητας του ΣΙ κατά το Νόμο. Πιο συγκεκριμένα:
1. Το Συμβούλιο Ιδρύματος, με βάση τις εκ του νόμου αρμοδιότητές του, εξέτασε λεπτομερώς τα
κατατεθέντα βιογραφικά σημειώματα και τα υπομνήματα των εκλόγιμων, ως προς τα τυπικά
προσόντα, υποψηφίων, συνάντησε σε προσωπική συνέντευξη όλους τους καθηγητές και τις
καθηγήτριες που έθεσαν υποψηφιότητα για να διαμορφώσει γνώμη σχετικά με τη διοικητική
ικανότητα και τα άλλα ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Τα μέλη του ΣΙ ζήτησαν από τους/τις
υποψηφίους τη γνώμη τους για τα ακαδημαϊκά ζητήματα και εν γένει προβλήματα που, κατά την
κρίση τους, έχει η Σχολή στην οποία έθεσαν υποψηφιότητα και τους κάλεσαν να αναπτύξουν τους
στόχους, τα σχέδια και τις προτεραιότητές τους για να τα αντιμετωπίσουν στη διάρκεια της
τετραετούς θητείας τους. Έθεσαν επίσης ερωτήματα σχετικά με την τήρηση της ακαδημαϊκής
δεοντολογίας, την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής, της Συγκλήτου και του Ιδρύματος συνολικά,
καθώς και ειδικά ως προς φαινόμενα βίας και ανομίας. Όλοι οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν
δεσμεύθηκαν ότι θα έχουν αποφασιστική στάση απέναντι σε φαινόμενα βίας και παρανομίας, θα
μεριμνούν για την πλήρη εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών του Ιδρύματος, θα συμβάλλουν
στην ουσιαστική λειτουργία της Συγκλήτου και θα συνεργαστούν στενά με όλη την ακαδημαϊκή
κοινότητα και τα θεσμικά όργανα του Ιδρύματος συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ.
Μετά από εκτενή συζήτηση των ουσιαστικών προσόντων των εκλόγιμων υποψηφίων, το Συμβούλιο,
που προσβλέπει στη συνεργασία με τις νέες κοσμητορικές αρχές, αποφάσισε στη συνεδρίασή του να
προτείνει στο εκλεκτορικό σώμα της Νομικής Σχολής την καθηγήτρια Διονυσία Καλλινίκου, της
Σχολής Επιστημών Υγείας τους καθηγητές Μιχαήλ Κουτσιλιέρη και Ευστράτιο Πατσούρη, της Σχολής
Θεολογίας τον καθηγητή Μάριο Μπέγζο, της Σχολής Επιστημών Αγωγής τους καθηγητές Ιωάννη
Βρεττό και Δημοσθένη Δασκαλάκη, της Σχολής Θετικών Επιστημών τους καθηγητές Κωνσταντίνο
Βαρώτσο, Αντώνιο Καλοκαιρινό και Μιχαήλ Σταματάκη, της Σχολής Πολιτικών και Οικονομικών
Επιστημών τους καθηγητές Ιωάννη Δημητρίου, Μιχαήλ Σπουρδαλάκη και Μιχαήλ Τσινισιζέλη και
στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού τους καθηγητές Νικόλαο Γελαδά και
Κωνσταντίνου Καρτερολιώτη. Για τη Φιλοσοφική Σχολή δεν επελέγη υποψήφιος. Το σχετικό
απόσπασμα πρακτικών για τις επιμέρους επιλογές ων υποψηφίων από το ΣΙ εστάλη στους
Προέδρους των αρμοδίων τριμελών επιτροπών για ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής και είναι στη
διάθεση των υποψηφίων.
2. Μετά από ερωτήματα που δέχθηκε το ΣΙ από μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου
και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που κατά τον νόμο ασκεί, και συγκεκριμένα της γενικής
εποπτείας και του ελέγχου της λειτουργίας του Ιδρύματος, αποφάσισε να ζητήσει από τον Πρύτανη
του ΕΚΠΑ Καθηγητή κ. Θεοδόσιο Πελεγρίνη να δημοσιοποιήσει σε όλη την πανεπιστημιακή
κοινότητα για λόγους διαφάνειας, αξιοπιστίας και δικαιοσύνης, τον κατάλογο των ονομάτων των
υπαλλήλων που αποτέλεσαν το προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια της τρίμηνης και πλέον
απεργίας του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου, και τις υπηρεσίες στις οποίες είχαν
τοποθετηθεί, οι οποίες προφανώς λειτουργούσαν επαρκώς. Θα ήταν σκόπιμο όλη η πανεπιστημιακή
κοινότητα να γνωρίζει πότε συντάχθηκε ο ως άνω κατάλογος, τον τρόπο με τον οποίο συντάχθηκε,

από ποιο θεσμικό όργανο, πολυμελές ή μονομελές, ή ενδεχομένως από ποια επιτροπή και πως αυτή
συγκροτήθηκε, ποια οργανική θέση κατέχουν οι αναφερόμενοι στον ως άνω κατάλογο και ποια
υπηρεσία ή χώρο του πανεπιστημίου επόπτευαν κατά τη διάρκεια της απεργίας, καθώς και εάν ήταν
εν γνώσει των δηλωθέντων ότι αποτελούσαν προσωπικό ασφαλείας. Η ενημέρωση αυτή είναι
επιβεβλημένη για όλους τους προαναφερθέντες λόγους και για έναν επιπλέον, επειδή αφορά στη
μισθοδοσία των υπαλλήλων, δηλαδή στη διαχείριση δημοσίου χρήματος.
3. Στο Δελτίο Τύπου του κ. Πρυτάνεως της 16ης Δεκεμβρίου 2013, αναφέρεται ότι ο κ. Πρύτανης
"διέταξε ήδη τη διεξαγωγή Ενόρκων Διοικητικών Εξετάσεων (Ε.Δ.Ε.) προκειμένου να ενημερωθεί
πλήρως για τα καταγγελλόμενα από τους συκοφάντες η Πανεπιστημιακή Σύγκλητος και η κοινή
γνώμη, έτσι ώστε να προστατευθεί το κύρος του Πανεπιστημίου και η πανεπιστημιακή κοινότητα".
Το ΣΙ, επειδή έως τώρα δεν έχει λάβει καμία σχετική ενημέρωση, ως όργανο εποπτείας και ελέγχου
κατά το Νόμο, θα ζητήσει να του κοινοποιηθεί το αντικείμενο αυτών των ΕΔΕ,η σύνθεση των
επιτροπών διενέργειας των ΕΔΕ, η ταυτότητα των πειθαρχικά ελεγχομένων και κάθε άλλη σχετική
πληροφορία/ενέργεια.
4. Συζητήθηκε το θέμα της 2ης και 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού (τακτικού και Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων) τις οποίες το Συμβούλιο Ιδρύματος κλήθηκε να εγκρίνει εντός ιδιαιτέρως
στενών χρονικών περιθωρίων 3 εργάσιμων ημερών. Διατυπώθηκαν εκ νέου οι επιφυλάξεις οι οποίες
είχαν περιληφθεί στο έγγραφο το οποίο είχε σταλεί στον κ.Πρύτανη και τα Μέλη της Παν/κής
Συγκλήτου στις 27/12/2013 για διευκρινήσεις (με αρ.κεντρ.πρωτ. 1314002212/27.12.13). Το ΣΙ
ενέκρινε τις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού λόγω του επείγοντος και για να μην χαθούν
χρηματικά ποσά για το ΕΚΠΑ, αλλά μελλοντικά, όπως έχει αποφασίσει και στο παρελθόν και
κοινοποιήσει τις αποφάσεις του στον κ.Πρύτανη (με το υπ'αρ.πρωτ. ΕΚΠΑ 12130137012/2.4.13
έγγραφο) δεν θα εγκρίνει κανένα οικονομικό στοιχείο εάν δεν αποσταλεί από τον κ.Πρύτανη στο ΣΙ
εγκαίρως (τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν), με όλα τα συνοδευτικά στοιχεία και επεξηγήσεις για
κάθε εγγραφή ώστε να υπάρχει το αναγκαίο χρονικό περιθώριο για την εξέταση όλων των στοιχείων
και την τεκμηρίωση των δαπανών με βάση τους στόχους και τη στρατηγική για την ανάπτυξη του
Ιδρύματος.
5. Με βάση την συζήτηση του αμέσως ανωτέρω θέματος επισημάνθηκε ότι δεν έχει ακόμα κατατεθεί
προς έγκριση στο Συμβούλιο Ιδρύματος ο προϋπολογισμός του ΕΚΠΑ για το 2014 (τακτικός και ιδίας
περιουσίας & ΠΔΕ), ούτε και κανείς άλλος προϋπολογισμός (π.χ. Παν/κής Λέσχης, κ. ά.) για το 2014.
6. Επιπρόσθετα, δεν έχει επίσης κατατεθεί στο ΣΙ προς έγκριση ο Απολογισμός του Ιδρύματος για το
οικ. έτος 2013 ούτε ο αντίστοιχος Ισολογισμός.
7. Επισημάνθηκε ότι δεν έχει απαντήσει ακόμα ο κ.Πρύτανης στο από 29/10/2013 έγγραφο σχετικά με
την απόρριψη του ισολογισμού 2012 από το ΣΙ, ενώ μας έχει ενημερώσει εγγράφως ότι αυθημερόν
απέστειλε σχετικό ερώτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Παν/μιου.
8. Το Συμβούλιο Ιδρύματος θεωρεί ότι η συνεχής αλλά κυρίως η αποτελεσματική διεκδίκηση
χρηματοδότησης για τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου είναι τελείως απαραίτητη τόσο για την ομαλή
λειτουργία του, όσο και για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους φοιτητές και τους
εργαζόμενους σε αυτό. Μετά από ερωτήματα τα οποία δέχτηκε το ΣΙ σχετικά με τις ενέργειες οι
οποίες έγιναν από κάθε μία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΚΠΑ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η

χρηματοδότηση του Πανεπιστήμιου από τα προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων και του Ε.Σ.Π.Α.
Περιφέρειας από τα κονδύλια τα όποια αρχικώς διεκδικούσε συνολικά και κυρίως κατά το τελευταίο
εξάμηνο του 2013, αποφάσισε να αποστείλει έγγραφο στον κ.Πρύτανη με το οποίο να ζητεί να
ενημερωθεί σχετικά.
9. Τα Μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος αποφάσισαν να παραιτηθούν από την μηνιαία κατ' αποκοπήν
αποζημίωση που ορίστηκε με τη σχετική κοινή Υπουργική απόφαση και η οποία θα είχε αναδρομική
ισχύ από την 1.2.2013. Για το λόγο αυτό εστάλη έγγραφο προς τον κ.Πρύτανη και τη Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών στο οποίο ζητούν να μην προβλεφθεί αυτό το ποσό στον προϋπολογισμό
του 2014 και προτείνεται το συνολικό ποσό της αποζημίωσης να διατεθεί για σημαντικούς σκοπούς,
όπως για υποτροφίες φοιτητών.
10. Στη συνεδρίαση του ΣΙ της 12ης και 13ης Οκτωβρίου 2013 είχε αποφασιστεί ομόφωνα ότι,"
δεδομένων των ανεπαρκών στοιχείων τα οποία μας έχουν αποσταλεί για την περιουσία του ΕΚΠΑ,
ζητούμε άμεσα να γίνει οικονομικός έλεγχος από ορκωτούς λογιστές που θα ορίσει το Πανεπιστήμιο,
τόσο για τον ΕΛΚΕ όσο και για την περιουσία και τον τακτικό προϋπολογισμό". Η αποστολή του
εγγράφου αυτού καθυστέρησε λόγω της παρατεταμένης απεργίας και προβληματικής λειτουργίας
του Πανεπιστημίου επί μακρόν διάστημα, αλλά οι αποφάσεις στο σύνολό τους εστάλησαν στον
κ.Πρύτανη και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΣΙ. Επίσης, το ΣΙ θα ζητήσει από τον κ.Πρύτανη
ενημέρωση σχετικά με το αν έχουν διαταχθεί/ ξεκινήσει άλλοι έλεγχοι. Το ΣΙ, θα αποστείλει στη
Σύγκλητο έγγραφο με το οποίο θα εξειδικεύει τις αποφάσεις που έλαβε στη συνεδρίασή του της
12ης και 13ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τους οικονομικούς ελέγχους για το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
11. Σχετικά με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος επισημάνθηκε ότι δεν έχει
κατατεθεί ακόμα στο Συμβούλιο Ιδρύματος από τον κ.Πρύτανη. Έχει συσταθεί σχετική Επιτροπή
κατάρτισής τους από τον κ.Πρύτανη αλλά, εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει το Συμβούλιο δεν έχει
σημειωθεί πρόοδος για τη σύνταξή τους. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του
ν.4009/2011 με τον Οργανισμό καθορίζονται τα θέματα της οργανωτικής δομής και λειτουργίας κάθε
ιδρύματος και ιδίως, μεταξύ άλλων, "η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος
σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107), καθώς και η σύσταση θέσεων διοικητικού
προσωπικού κάθε κατηγορίας κατά παρέκκλιση του ίδιου άρθρου (παρ. 2(κε) του ιδίου άρθρου). Το
ΣΙ κρίνει ότι το ζήτημα αυτό είναι ιδιαιτέρως σοβαρό και επείγον ειδικά μετά το μέτρο της
διαθεσιμότητας και τις επιπτώσεις του στη λειτουργία του ΕΚΠΑ και για τον λόγο αυτό αποφάσισε να
ζητήσει από τον κ. Πρύτανη ενημέρωση για την εξέλιξη του θέματος αυτού και σαφή
χρονοδιαγράμματα για την κατάθεση του τελικού προς έγκριση κειμένου.
12. Κατά το άρθ.8 παρ.10(θ) του Ν.4009/2011 το Συμβούλιο Ιδρύματος εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό
των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του ιδρύματος. Αυτόν καταρτίζει, αναμορφώνει και
υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο στο ΣΙ ο Πρύτανης (κατά το άρθρ. 8 παρ. 18(ζ) του Ν.4009/
2011). Το ΣΙ θα ζητήσει από τον κ.Πρύτανη την άμεση υποβολή του για το έτος 2013.
13. Όπως είναι γνωστό στη συνεδρίαση της Συγκλήτου της 10ης/11/2011 έγινε η σύσταση του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου με ημερομηνία λήξης της θητείας του στις 31/12/2013. Η Σύγκλητος της
στη συνεδρία της 20ης/12/2013 εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις στις
οποίες προϊστάμενος διοικητικής μονάδας έχει υπαχθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας/κινητικότητας
/αργίας, έως την οριστική διευθέτηση του θέματος αναπληρώνεται προσωρινά από τον ανώτερο

κατά βαθμό υπάλληλο που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα... και επί ομοιόβαθμων
αναπληρώνεται από αυτόν που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό". Το ΣΙ αναμένει ότι, αμέσως
μετά την σύνταξη του Οργανισμού θα συσταθεί Υπηρεσιακό Συμβούλιο και θα προκηρυχθούν οι υπό
πλήρωση οργανικές θέσεις Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών, Προϊσταμένων όπως ορίζεται κατά
περίπτωση από το Νόμο.
14. Το Συμβούλιο Ιδρύματος συζήτησε τις απαιτήσεις κατά το Νόμο για την επικείμενη προκήρυξη της
θέσης του Πρύτανη, γεγονός το οποίο είναι κορυφαίας σημασίας για κάθε ΑΕΙ και θα
πραγματοποιηθεί φέτος για πρώτη φορά με ευθύνη του ΣΙ. Επισημάνθηκε ότι για να υπάρχει διεθνής
ανταπόκριση θα πρέπει να υπάρχει ικανός χρόνος για τη γνωστοποίηση της πρόσκλησης
ενδιαφέροντος και την υποβολή σοβαρών υποψηφιοτήτων. Το ΣΙ επιθυμεί να ενθαρρύνει
υποψηφιότητες από τους πολλούς άξιους συναδέλφους που υπηρετούν σήμερα στο ΕΚΠΑ ή
προέρχονται από άλλα Ιδρύματα.
15. Συζητήθηκε το νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία του ΝΠΙΔ - το οποίο αποτελεί προϋπόθεση και για
την προσέλκυση χορηγιών - με στόχο τη βέλτιστη ένταξη των επιμέρους μονάδων και η διαδικασία
αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2014. Η επιτροπή του ΣΙ που έχει ήδη συσταθεί, θα υποβάλει
στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου, το τελικό σχέδιο για τη σύσταση του ΝΠΙΔ στο ΕΚΠΑ.
15. H επιτροπή των βραβείων αριστείας "Παπανικολάου" και "Καραθεοδωρή", αποτελούμενη από τους:
1. Νίκο Αλιβιζάτο, Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ.
2. Βασίλη Γoργούλη, Καθηγητή Ιατρικής Τμήματος, ΕΚΠΑ.
3. Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Καθηγήτρια Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού, Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ.
4. Δημήτρη Μπερτσιμά, Πρόεδρο του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ, Καθηγητή Επιχειρησιακής Έρευνας, ΜΙΤ
(ως Πρόεδρο της Επιτροπής)
5. Λουκά Τσούκαλη, Καθηγητή Ευρωπαϊκής Οργάνωσης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας
Διοίκησης, ΕΚΠΑ.
αφού εξέτασαν τις υποψηφιότητες, απένειμαν :
• το βραβείο αριστείας "Παπανικολάου" για το 2013 στον Γεώργιο Χρούσο, Καθηγητή και Διευθυντή
της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών για τη σημαντική συμβολή του στα ερευνητικά πεδία της Παιδιατρικής και
Ενδοκρινολογίας.
• το βραβείο αριστείας "Καραθεοδωρή" για το 2013 απονέμεται στον Ιάκωβο Ανδρουλιδάκη,
Επίκουρο Καθηγητή του Tμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών για τη σημαντική συμβολή του στα ερευνητικά πεδία της διαφορικής γεωμετρίας,
διαφορικής τοπολογίας, μη μεταθετικής γεωμετρίας, καθώς και της μιγαδικής ανάλυσης.
Η "Διάλεξη Παπανικολάου" από τον κ.Χρούσο και οι τελετές βράβευσης των δύο νικητών των βραβείων θα
γίνουν την άνοιξη, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί σύντομα.
Το Συμβούλιο Ιδρύματος επιθυμεί να ευχαριστήσει τα μέλη της Επιτροπής που επιτέλεσαν με επιτυχία το
έργο τους, τους υποψηφίους και τους συναδέλφους που τους πρότειναν, για την εμπιστοσύνη τους στις
βασικές αρχές της αξιοκρατίας, της αξιολόγησης και της αριστείας που συμπυκνώνονται σε αυτό το βραβείο
και οι οποίες διέπουν τις πράξεις και τους στόχους του Συμβουλίου.

