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Θέμα:  Κατάθεση του σχεδίου Οργανισμού του Ιδρύματος στο Συμβούλιο Ιδρύματος προς έγκριση 

Αξιότιμε κ.Πρύτανη, 

Σύμφωνα με το άρθ.8 παρ.18 (ε) ο Πρύτανης "Καταρτίζει σχέδιο Οργανισμού και Εσωτερικού 
Κανονισμού, τους οποίους εισηγείται προς έγκριση στο Συμβούλιο του ιδρύματος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον παρόντα νόμο".  

Το Συμβούλιο Ιδρύματος στη συνεδρίασή του της 8ης Ιουλίου 2013 στην οποία μετείχατε σας 
ζήτησε  την κατάθεση του σχεδίου του Οργανισμού του Ιδρύματος (και ακολούθως του Εσωτερικού 
κανονισμού) στο ΣΙ προς έγκριση το συντομότερο δυνατό. Καίτοι έχουν περάσει οκτώ μήνες από τη 
συνεδρίαση αυτή, έχει από εσάς συσταθεί και αναπροσαρμοστεί σχετική Επιτροπή κατάρτισής τους στην 
οποία συμμετείχαν, κατόπιν προτάσεώς σας, και μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος, εξ όσων γνωρίζω δεν 
έχει περατωθεί από την Επιτροπή η σύνταξή τους ώστε να κατατεθούν στο ΣΙ για έγκριση.  

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 Συμβούλιο Ιδρύματος, 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 σας 
ζητώ να ενημερώσετε το Συμβούλιο Ιδρύματος αμέσως και αρμοδίως για την εξέλιξη του θέματος αυτού, 
εάν έχει γίνει ανασυγκρότηση της Επιτροπής και ποιά είναι τα μέλη της, καθώς και σαφή 
χρονοδιαγράμματα για την κατάθεση του τελικού προς έγκριση κειμένου. 

Τέλος, εφόσον κρίνετε σκόπιμο, σας ζητώ να ενημερώσετε και την Παν/κή κοινότητα για τις 
εργασίες της Επιτροπής. 
 

 
Με τιμή 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος 
 
 
 

Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς 
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