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18 Φεβρουαρίου 2014 

Αρ.Πρωτ. 373 

Προς: Πρύτανη ΕΚΠΑ, Καθηγητή κ. Θ. Πελεγρίνη 
 
 
Θέμα:   Αίτημα υποβολής στο Συμβούλιο Ιδρύματος προς έγκριση του απολογισμού των 

δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Παν/μίου για το έτος 2013  

Αξιότιμε κ.Πρύτανη, 

Σύμφωνα με το άρθρ. 8 παρ. 18(ζ) του Ν.4009/2011 ο Πρύτανης «καταρτίζει και αναμορφώνει τον 
ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος, τον οποίο 
υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο». 

Παρακαλώ λοιπόν όπως καταθέσετε στο Συμβούλιο Ιδρύματος το συντομότερο δυνατό τον εν 
λόγω απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος του ημερολογιακού 
έτους 2013 προς έγκριση, συνοδευόμενο από όλα τα σχετικά έγγραφα/στοιχεία τα οποία υποστηρίζουν 
τις εν λόγω δραστηριότητες, ώστε να μπορέσει το ΣΙ να ενεργήσει ως οφείλει σύμφωνα με το άρθ.8 
παρ.10(θ) του Ν.4009/2011. 

Για την κατάρτιση του ανωτέρω απολογισμού, ενδεικτικά αναφέρω τις κάτωθι τουλάχιστον 
δραστηριότητες τις οποίες αναμένει το Συμβούλιο Ιδρύματος να περιλαμβάνονται στον προς υποβολή 
απολογισμό που θα καταθέσετε: 

− ΣΠΟΥΔΕΣ: Προπτυχιακοί φοιτητές, νεοεγγραφέντες, αποφοιτούντες, Erasmus - Κατά Σχολή. 
Διακρίσεις, Αριστεία, Υποτροφίες. Μεταπτυχιακά προγράμματα, Συνοπτικά στοιχεία φοιτητικής 
μέριμνας, Λειτουργία Συνηγόρου φοιτητή 

− ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Μεγάλες κατηγορίες αντικειμένων και χρηματοδοτών 
έρευνας, Εθνικές και διεθνείς συνεργασίες και διακρίσεις, Γενικό προφίλ ερευνητικών επιδόσεων  
(δημοσιεύσεις, συνέδρια κλπ), Απασχόληση φοιτητών και μεταδιδακτόρων.  

− ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΑΝ/ΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ (ΕΠΙ) 

− ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: Δραστηριότητες, Συνεργασίες, Συνέργειες. Ιδρυματικές Εθνικές και Διεθνείς 
Συνεργασίες, Ερευνητικές Συνεργασίες. 

− ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Εξωτερικές 
αξιολογήσεις, Αναδιοργάνωση, υποδομές. 
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− ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - Παν/μιο,  
ΕΛΚΕ, Εταιρεία Αξιοποίησης Περιουσίας, Δραστηριότητες για την ορθή κατανομή των πόρων 
του Ιδρύματος, χρήση των κονδυλίων ΕΛΚΕ για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, 
(επιχορήγηση Κοσμητειών, Τμημάτων, Πληρωμές προσωπικού για εργασία που προσφέρει στο 
'Ίδρυμα, κλπ), Διαγωνισμοί οι οποίοι συνεχίζονται/δεν πραγματοποιήθηκαν/συμβάσεις που 
έληξαν, αντιμετώπιση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, επενδύσεις, διαχείριση του πάγιου 
ενεργητικού, κ.ά. 

− ΈΛΕΓΧΟΙ που πραγματοποιήθηκαν ή που είχαν ανακοινωθεί αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν 
μέσα στο 2013. Πόρισμα ελέγχου του κλιμακίου του ΓΛΚ, ορκωτών λογιστών, κ.ά. 

− Κάθε σχετική ενέργεια σας εντός του 2013 στο πλαίσιο των ευθυνών του Πρύτανη για "λήψη 
μέτρων για την προστασία και ασφάλεια ...της περιουσίας του Ιδρύματος" (άρθρ.8 παρ 18 (ιδ) του 
Ν. 4009/2011). 

 
 

Με τιμή 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος 

 
 
 

Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς 
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