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Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

10 Ιουνίου 2014
Αρ.Πρωτ. 487
Προς : τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Καθηγητή κ. Θ. Πελεγρίνη
τα Μέλη της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου
Κοιν: όλα τα μέλη της Παν/κής Κοινότητας
Θέμα: Σχετικά με την καθαριότητα και φύλαξη των παν/κών κτηρίων και τον οικονομικό
απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2013.
To Συμβούλιο του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, απευθύνει την παρούσα
επιστολή προς τον Πρύτανη και την Σύγκλητο του Ιδρύματος προκειμένου να ζητήσει την
ενημέρωση του Συμβουλίου και της πανεπιστημιακής κοινότητας για τα ακόλουθα θέματα:
1. Καθαριότητα των κτηρίων του Ιδρύματος
2. Φύλαξη των κτηρίων του Ιδρύματος
3. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2013
Το ΣΙ ουδέποτε είχε επίσημη ενημέρωση από την Διοίκηση του Ιδρύματος σχετικά με την
καθαριότητα και τα σοβαρότατα συνεπακόλουθα προβλήματα που άπτονται της δημόσιας υγείας,
φοιτητών, μελών ΔΕΠ και υπαλλήλων του πανεπιστημίου μας, ώστε να συμβάλει στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων του στην επίλυσή τους. Όσα στοιχεία έχουν περιέλθει σε γνώση μας
προκύπτουν από τα δύο έγγραφα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων που
έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια. Τα έγγραφα αυτά αφορούν την διενέργεια ελέγχου στο ΕΚΠΑ για
την διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού για τον καθαρισμό των κτηρίων (βλ. ΑΔΑ ΒΙΨΨΟΞΤΒ962) και την διαδικασία ανάθεσης της καθαριότητας των κτηρίων για το χρονικό διάστημα από
12/12/2012
έως
και
σήμερα,
ενάμιση
χρόνο
μετά
(http://www.eaadhsy.gr/images/docs/2014_1%20Eidiki%20Ekthesi%20EAADHSY.pdf). Μετά τη
λήξη των συμβάσεων (βάσει πρόσκλησης για διαπραγμάτευση) του ΕΚΠΑ με τις δύο ανάδοχες
εταιρείες για την καθαριότητα τον Δεκέμβριο του 2012 και την προκήρυξη του νέου
διαγωνισμού, αφού πρώτα το Υπουργείο Παιδείας προέβη στην προέγκριση του σχετικού ποσού
για την καθαριότητα, δεν είναι γνωστό, τουλάχιστον επισήμως στο ΣΙ, τί ακριβώς συνέβη ώστε να
φθάσουμε στο σημερινό απαράδεκτο αδιέξοδο. Αυτό που γνωρίζει το ΣΙ είναι ότι η δέσμευση για
την εν λόγω δαπάνη έχει εγκριθεί για το έτος 2014 με την υπ’αριθμ. πρωτ. 2013000025/02-012014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ ΒΙ6546ΨΖ2Ν-ΠΗΑ) βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ.
162155/ΙΒ/21-12-2012 «Προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης» από το Υπουργείο Παιδείας και

ότι η έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τα έτη 2015 και 2016 έχει αποφασιστεί με το υπ’αριθμ.
πρωτ. 81631/Δ12/26-05-2014 (ΑΔΑ ΒΙΙ79-ΙΕΖ) έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.
Από τον ιστότοπο του ΕΚΠΑ, όπου καταχωρίζονται οι προκηρύξεις για τους διαγωνισμούς
καθαρισμού κτηρίων, φαίνεται ότι η τελευταία καταγραφή προκήρυξης διαγωνισμού πριν τις
18/1/2013 (Aρ.Διακ 1/2013, η οποία δεν είναι γνωστό γιατί δεν προχώρησε και τελικώς
αντικαταστάθηκε στις 4/6/2014 με την Αρ.Διακ. 1/2014), είναι στις 6/10/2009 (Αρ. Διακ.
12/2009) και ως τελευταία ενημέρωση αναγράφεται η «Ματαίωση Διαγωνισμού Ανάδειξης
Αναδόχου για τον Καθαρισμό των Κτηρίων» στις 16/12/2009 (http://www.uoa.gr/anakoinoseiskai-ekdhloseis/prokhry3eis/prokhry3eis-diagwnismon-tmimatos-promh8eion/probolidiagwnismoy-tm-promh8eion/ar-diak-12-09-mataiwsh-diagwnismoy-anadei3hs-anadoxoy-giaton-ka8arismo-twn-kthriwn.html). Δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση ούτε τι συνέβη τα επόμενα
έτη.
Αντιστοίχως και για το επίσης σοβαρό θέμα της φύλαξης των κτηρίων, η ενημέρωση του ΣΙ
είναι αποσπασματική και ανεπίσημη. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι στο τέλος του 2012
κλήθηκαν σε διαπραγμάτευση οι εταιρείες που συμμετείχαν στον ματαιωθέντα ανοικτό
διαγωνισμό (Αρ. Διακ. 3/2010) και είχαν καταθέσει παραδεκτές, καταρχήν, προσφορές (ΑΔΑ
ΒΕΦ846ΨΖ2Ν-ΨΚΔ). Επίσης, γνωρίζουμε ότι τον Αύγουστο του 2013, δηλαδή οκτώ μήνες μετά
(βλ. απόφαση «προσωρινής» κατακύρωσης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΒΛ1Β46ΨΖ2Ν-ΑΞΕ), έγινε
κατακύρωση του διαγωνισμού σε συγκεκριμένη εταιρεία (αναδεικνύοντας αυτήν «προσωρινή
ανάδοχο») αλλά την φύλαξη συνεχίζει να διενεργεί η προηγούμενη. Πώς αμείβεται η εταιρεία
αυτή για να προσφέρει τις υπηρεσίες της στο Ίδρυμα;
Εν τέλει, οι δαπάνες για την καθαριότητα και την φύλαξη μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί ή
όχι; Εάν ναι, από ποιά πηγή; Στην υποθετική περίπτωση που εξοφλήθηκαν μέσω ΕΛΚΕ τίθεται το
εξής ερώτημα: ο ΕΛΚΕ μπορεί να καλύψει λειτουργικές δαπάνες; Οι ερωτήσεις αυτές χρήζουν
απαντήσεων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το ΣΙ ενέκρινε τους προϋπολογισμούς των ετών 2013 και 2014,
στους οποίους περιλαμβανόταν τόσο η καθαριότητα όσο και η φύλαξη των κτηρίων του
πανεπιστημίου, χωρίς καμία αλλαγή. Επίσης, το ΣΙ ενέκρινε και τον Οικονομικό Απολογισμό του
έτους 2012 αλλά δεν ενέκρινε, για λόγους που έχει εξηγήσει σε σχετική ανακοίνωσή του, τον
Ισολογισμό του 2012. Όλα τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΣΙ
(http://www.council.uoa.gr/synedriaseis-apofaseis.html).
Αναφορικά με τον Οικονομικό Απολογισμό του έτους 2013 το ΣΙ επιθυμεί να πληροφορήσει την
πανεπιστημιακή κοινότητα ότι δεν μπορεί να τον εντάξει ως θέμα συζήτησης και κατά συνέπεια
έγκρισης ή μη, διότι στο κείμενο που έχει υποβληθεί δεν υπάρχει η υπογραφή του κ. Πρύτανη
όπως απαιτεί ο νόμος. Το ΣΙ έχει επισημάνει δύο φορές εγγράφως στον κ. Πρύτανη ότι ο
Οικονομικός Απολογισμός του Ιδρύματος πρέπει να υπογράφεται από το αρμόδιο για την
κατάρτισή του όργανο και συγκεκριμένα από τον ίδιο, σύμφωνα με το άρθ. 8 παρ 18(στ)
Ν.4009/2012, και στη συνέχεια να υποβάλλεται στο Συμβούλιο Ιδρύματος. Όλα τα αιτήματα προς
τον
κ.
Πρύτανη
είναι
διαθέσιμα
στην
Παν/κή
κοινότητα
στο
http://www.council.uoa.gr/synedriaseis-apofaseis/eggrafa-aitimata-pros-ton-k-prytanh.html.
Με βάση όλα τα προαναφερθέντα το Συμβούλιο Ιδρύματος ζητεί από τον κύριο Πρύτανη να
ενημερώσει την πανεπιστημιακή κοινότητα, επισυνάπτοντας τα σχετικά έγγραφα, για το χρονικό
των διοικητικών πράξεων στις οποίες προέβη από το τέλος του 2012 έως σήμερα τόσο ως προς
την καθαριότητα όσο και ως προς την φύλαξη, για την επίλυση των προβλημάτων, για τα οποία

έχει ενημερωθεί έως και η Βουλή των Ελλήνων. Συγκεκριμένα ζητεί να ενημερώσει το Συμβούλιο
και την Πανεπιστημιακή κοινότητα για τα εξής:
•

πότε υπογράφηκαν οι τελευταίες συμβάσεις του ΕΚΠΑ βάσει διαγωνισμών με τις ανάδοχες
εταιρείες που αναδείχθηκαν από αυτούς;

•

ποιές συμβάσεις έγιναν, όχι βάσει διαγωνισμών, αλλά με παρατάσεις, απευθείας
διαπραγματεύσεις, απευθείας αναθέσεις κ.ά.;

•

ποιά ήταν η διάρκεια αυτών των συμβάσεων;

•

πόσες και ποιές (Αρ. Διακ.) προκηρύξεις ματαιώθηκαν, τους λόγους της ματαίωσης αυτών
και βάσει ποιάς νομικής κατοχύρωσης (και έγκρισης του παρέδρου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου) συνεχίστηκε η πληρωμή των παλαιών αναδόχων;

Τέλος, σημειώνεται ότι το Συμβούλιο Ιδρύματος αναμένει την υπογραφή του Οικονομικού
Απολογισμού του 2013 από τον κ. Πρύτανη και επομένως την εγγύηση από αυτόν της
νομιμότητας των δαπανών του 2013, για να προχωρήσει στη συζήτησή του. Επισημαίνεται ότι
αναμένει και την κατάρτιση από αυτόν και υποβολή του Ισολογισμού του 2013 καθώς και την
επανυποβολή του Ισολογισμού 2012 σύμφωνα με τις επισημάνσεις και τα ερωτήματα του ΣΙ.
Εκ μέρους του Συμβουλίου Ιδρύματος
Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς

