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Εισαγωγή 

H Έκθεση Πεπραγμένων του Συμβουλίου Ιδρύματος (ΣΙ), συντάσσεται στο πλαίσιο υποχρέωσής του εκ 
του Νόμου (άρθρο 8, παρ. 11 Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

Δεδομένων των αλλαγών στη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Συμβουλίων Ιδρυμάτων και 
ειδικότερα από τον Ιανουάριο του 2015 και εντεύθεν,  η παρούσα έκθεση πεπραγμένων αναφέρεται σε 
δραστηριότητες του Συμβουλίου Ιδρύματος καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετούς θητείας των μελών 
του. 

Η έκθεση αυτή επικεντρώνεται : 
- σε αποφάσεις/ενέργειες του Συμβουλίου οι οποίες είτε ολοκληρώθηκαν με τις σχετικές αναρτήσεις 
στη διαύγεια (66 αναρτήσεις όπως αυτές καταγράφονται στο Παράρτημα 4 από τις οποίες οι 33 
σχετίζονται με οικονομικά θέματα / εγκρίσεις). 
- σε αποφάσεις  του Συμβουλίου για τις οποίες παραμένουν σε εκκρεμότητα τα σχετικά αιτήματα για 
την ολοκλήρωση των διαδικασιών, 
-  στους παράγοντες που δεν βοήθησαν στην εκπλήρωση ορισμένων εκ των καθηκόντων του ΣΙ, καθώς 
και στις ενέργειες όσων υπηρεσιών/ φορέων/ ανεξάρτητων αρχών συνέδραμαν το έργο του.  

Σημειώνεται ότι κείμενο δραστηριοτήτων διετίας του ΣΙ οποία παραδόθηκε στις 2/11/2015 στους 
εξωτερικούς αξιολογητές του ΕΚΠΑ (επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2). Έχει επίσης συνταχθεί πρόσφατο 
κείμενο το οποίο ζητήθηκε από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου 
και απεστάλη αρμοδίως στις 29 Μαρτίου 2016 (αρ. πρωτ. ΣΙ 999/29.3.2016) προς τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, Καθηγητή κ. Κ.  Γαβρόγλου και, εν συνεχεία, διαβιβάστηκε και 
προς τα Μέλη της εν λόγω Επιτροπής (αρ. πρωτ. ΣΙ 1001/31.3.2016 -Α.Π. 12/1.4.2016 της Γραμματείας 
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων του ΕΚ) και παρατίθεται συνημμένο ως Παράρτημα 3 του 
παρόντος. 

Τα περιεχόμενα της παρούσας έκθεσης πεπραγμένων του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ έχουν ως εξής: 

- Στην πρώτη ενότητα παρατίθεται το ιστορικό εκλογών και ανάδειξης του Συμβουλίου Ιδρύματος 
και οι μεταβολές σύνθεσής του. 

- Στη δεύτερη ενότητα αναφέρεται η εσωτερική οργάνωση του ΣΙ και οι τομείς στους οποίους 
συνεργάστηκαν τα Προεδρεία των Συμβουλίων όλων των ΑΕΙ. 

- Η τρίτη ενότητα επικεντρώνεται στα πεπραγμένα του Συμβουλίου του Ιδρύματος κατά το 
σύνολο της θητείας του (στο Παράρτημα 1 καταγράφονται οι σημαντικότερες συνεδριάσεις του 
ΣΙ και τα θέματα αυτών). 

- Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα, απορρέοντα από την προηγούμενη 
ενότητα, προβλήματα, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους δεν ήταν εφικτή η εκτέλεση 
ορισμένων εκ των καθηκόντων του. 

- Το κείμενο δραστηριοτήτων διετίας του ΣΙ το οποίο παραδόθηκε στις 2/11/2015 στους 
εξωτερικούς αξιολογητές του ΕΚΠΑ επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2. 

- Το προαναφερθέν κείμενο προς την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής αποτελεί το 
Παράρτημα 3. 
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- Τέλος, ως Παράρτημα 4 καταγράφονται όλες οι αναρτημένες στη Διαύγεια αποφάσεις του ΣΙ 
κατά είδος απόφασης.  
 

1. Ανάδειξη μελών Συμβουλίου ΕΚΠΑ - Ανασυγκροτήσεις - Νομοθετικό 
πλαίσιο 

Ο θεσμός των Συμβουλίων Ιδρυμάτων εισήχθη με τον Νόμο 4009/2011 ο οποίος προσδιόρισε και τις 
διαδικασίες ανάδειξης των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του. Τα στάδια της διαδικασίας εκλογής 
του ΣΙ του ΕΚΠΑ περιελάμβαναν α) την εκλογή των οκτώ (8) εσωτερικών μελών μεταξύ των μελών ΔΕΠ 
του ιδρύματος, β) την εκλογή των έξι (6) εξωτερικών μελών μεταξύ υποψηφίων οι οποίοι, σύμφωνα με 
την νομοθεσία, διαθέτουν ευρεία αναγνώριση στην επιστήμη, στα γράμματα ή στις τέχνες, γ) την 
εκλογή εκπροσώπου φοιτητών  δ) την εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του 
Συμβουλίου. 

Στις εκλογές των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Ιδρύματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
τριμελούς επιτροπής διενέργειας των εκλογών (15 Νοεμβρίου 2012), εκ των εγγεγραμμένων 1897 
μελών ΔΕΠ, ψήφισαν 1504 εκλέκτορες (Ποσοστό Συμμετοχής 79,3%), Έγκυρα Ψηφοδέλτια 1483, Λευκά 
21. 

Υποψήφιοι για εσωτερικά μέλη του ΣΙ ήταν οι: 

Δασενάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής 
Δημητρακόπουλος Φώτιος, Καθηγητής 
Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος, Καθηγητής 
Κιντή Βασιλική, Αν. Καθηγήτρια 
Κουτσούκη Δήμητρα, Καθηγήτρια 
Κρεατσάς Γεώργιος, Καθηγητής 
Μαντζουράνη Ελένη, Καθηγήτρια,  
Μπουρνόβα Ευγενία, Αν. Καθηγήτρια 
Παπαγεωργίου Χαράλαμπος, Καθηγητής, Κοσμήτορας ΣΘΕ 
Πατσούρης Ευστράτιος, Καθηγητής 
Σαββάτος Γεώργιος-Χρυσόστομος, Καθηγητής 
Σιούτη Γλυκερία, Καθηγήτρια 
Σφηκόπουλος Θωμάς, Καθηγητής 
Φασούλης Κωνσταντίνος,  Αν.Καθηγητής 
Φυριππής Εμμανουήλ, Αν.Καθηγητής 
Χατζόπουλος Μιχαήλ, Καθηγητή 

(βλ. http://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/Ekloges2012/Ypopsifiotites.pdf) 

Η εκλογική διαδικασία ανέδειξε τα εξής εσωτερικά μέλη του ΣΙ: 

Δημόπουλο Μελέτιο-Αθανάσιο, Καθηγητή, Πρόεδρο Ιατρικής Σχολής 
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Κρεατσά  Γεώργιο, Καθηγητή Ιατρικής Σχολής 
Σφηκόπουλο Θωμά, Καθηγητή, Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης                                    
Παπαγεωργίου Χαράλαμπο, Καθηγητή, Κοσμήτορα ΣΘΕ 
Μπουρνόβα Ευγενία, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών    
Κιντή Βασιλική, Καθηγήτρια Τμήματος ΜΙΘΕ                          
Μαντζουράνη Ελένη, Καθηγήτρια, Πρόεδρο Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας                 
Σιούτη Γλυκερία, Καθηγήτρια Νομικής 

Οι ακόλουθες τριάντα τέσσερις (34) υποψηφιότητες υποβλήθηκαν για την θέση εξωτερικών μελών του 
ΣΙ, έγκριτων επιστημόνων της ημεδαπής και αλλοδαπής, ατόμων με ευρεία συνεισφορά στην επιστήμη, 
τις τέχνες και τα γράμματα όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (βλ. 
http://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-files/anakoinwseis/simantikes/2012/ 
Ypopshfiothtes_Ekswterikwn_melwn_2012.pdf ): 

1. Πέτρος Ιωσηφίδης- Καθηγητής Κοινωνιολογίας και ΜΜΕ, Department of Sociology, City University 
London, Αγγλία. 

2. Βασίλης Κωστάκος, Καθηγητής,Department of Computer Science and Engineering, University of 
Oulu, Finland 

3. ∆ιοµήδης Λογοθέτης - Καθηγητής, School of Medicine, Virginia Commonwealth University, USA. 
4. Δημήτρης Μπερτσιμάς, Καθηγητής, Sloan School of Management, MIT, USA 
5. Αφροδίτη Μπαγδατλιάν, απόφοιτος Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστηµών. 
6. Amikam Nachmani, Καθηγητής, Department of Political Studies, Bar Ilan University, Israel. 
7. Αλέξανδρος Νεχαµάς- Καθηγητής Φιλοσοφίας, Princeton University, Επίτιμος Διδάκτωρ του 

ΕΚΠΑ. 
8. Alfonso Martinez Diez, Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας, του Πανεπιστηµίου Complutense της 

Μαδρίτης. 
9. Βασίλης Τζέµος- ∆ιδάκτωρ ∆ηµοσίου και Ευρωπαϊκού ∆ικαίου (Freiburg),LL.M., Ειδικός 

Επιστήµονας στον Συνήγορο του Πολίτη. 
10. ∆ηµήτρης Τζιόβας-  Καθηγητής, University of Birmingham. 
11. Βούλα Τσούνα - Καθηγήτρια Αρχαίας Φιλοσοφίας, University of California-Santa Barbara, USA 
12. Ρωµύλος Κεδίκογλου - Επίτιµος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. 
13. Jack Davies-Καθηγητής Ελληνικής Αρχαιολογίας, University of Cincinnati, USA 
14. Αλέξανδρος Τουρκολιάς-∆ιευθύνων Σύµβουλος Εθνικής Τράπεζας. 
15. Θανάσης Βαλτινός-Συγγραφέας, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. 
16. Νικόλαος Χατζηλιάδης-Οµότιµος Καθηγητής Χηµείας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. 
17. Κωνσταντίνος Σταµπόλης-Μέλος ΤΕΕ Ελ. Εταιρεία Προστασία Περιβάλλοντος. 
18. Πέτρος Τσιπούρας - Καθηγητής, University of Connecticut Medical School, USA 
19. Γεώργιος Τσώκος-Καθηγητής Παθολογίας School of Medicine, Harvard University, USA 
20. Αντώνιος Ζαµπέλης-Οικονοµολόγος Τραπεζικός. 
21. Αριστοτέλης Σκλαβούνος-Σύµβουλος Επιχειρήσεων. 
22. Κωνσταντίνος Φαρατζίδης, Καθηγητής Χειρουργικής, Πανεπιστήµιο Illinois, Chicago, USA 
23. ∆ηµήτριος Σκαρβέλης, Στρατηγός ε.α. 
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24. Σταύρος Κατσανέβας, Καθηγητής Αστροφυσικής και Κοσµολογίας, Πανεπιστηµίου ParisVII, Denis 
Diderot, Παρίσι, Γαλλία. 

25. ∆ηµήτριος Νιάρχος, Ερευνητής Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος». 
26. Στυλιανός Θωµόπουλος, ∆/ντής Έρευνας – Ερευνητής Α΄ Ινστιτούτου Εθνικού Κέντρου Έρευνας 

Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος». 
27. Χρούσου Γεωργία, Καθηγητρία Οφθαλµολογίας του Πανεπιστηµίου Georgetown, Washinghton, 

USA 
28. Πέτρος ∆ούκας, τ. υφυπουργός Οικονοµικών 
29. Ζαφείρης Τζαννάτος, Ανώτερος Σύµβουλος στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. 
30. Στέφανος Χρυσουλής, διδάκτωρ Γεωχηµείας, ιδιοκτήτης εταιρείας AMTEL. 
31. Στυλιανός Αντωναράκης, Καθηγητής Γενετικής Πανεπιστημίου Γενεύης, Ελβετία. 
32. Ευγενία Τσουµάνη – Σπέντζα, τ. βουλευτής επικρατείας. 
33. Λεωνίδας Μπαχάς, καθηγητής Χηµείας, Κοσµήτωρ της Σχολής Τεχνών και Επιστηµών, 

Πανεπιστηµίου Miami, USA. 
34. Ανδρέας Κιντής, τ. Πρύτανης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Στις 30/11/2012 τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου του Ε.Κ.Π.Α., συνεδρίασαν προκειμένου να 
αποφασίσουν για την επιλογή των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου και εξελέγησαν με την 
απαιτούμενη πλειοψηφία των 4/5 οι εξής (αλφαβητικά): 

1. Jack Davis, Καθηγητής Ελληνικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Cincinnati 
2. Σταύρος Κατσανέβας, Καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Paris VII 
3. Δημήτρης Μπερτσιμάς, Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας του Πανεπιστημίου MIT 
4. Αλέξανδρος Νεχαμάς, Καθηγητής Φιλοσοφίας και Συγκριτικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου 

του Princeton 
5. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος Εθνικής Τράπεζας 
6. Γιώργος Τσώκος, Καθηγητής Παθολογίας του Πανεπιστημίου Harvard 

Πρόεδρος του Συμβουλίου εξελέγη ομόφωνα κατά την ίδια συνεδρίαση των εσωτερικών μελών του ΣΙ 
ο Καθηγητής  Δημήτρης Μπερτσιμάς. 

Αναπλ. Πρόεδρος του Συμβουλίου εξελέγη ομόφωνα, σε νέα συνεδρίαση από το σύνολο των μελών 
του ΣΙ ο Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος. 
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Θητείες Πρυτάνεων ΕΚΠΑ κατά τη διάρκεια της θητείας του Συμβουλίου 

Κατά την εκλογή και διορισμό του ΣΙ, Πρύτανης του ΕΚΠΑ ήταν ο Καθηγητής Θ. Πελεγρίνης με θητεία 
έως 31 Αυγούστου 2014. 

Από 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως 12 Ιανουαρίου 2015 Πρύτανης ήταν ο Καθηγητής Θ. Φορτσάκης 
(παραιτήθηκε στις 12/1/15 για να συμμετάσχει σε ψηφοδέλτιο Επικρατείας στις εθνικές εκλογές) 

Στις 20 Φεβρουαρίου 2015 διορίστηκε από το ΣΙ ως Πρύτανης του ΕΚΠΑ, κατόπιν της σχετικής 
εκλογικής διαδικασίας, ο Καθηγητής Μ. Δημόπουλος για τετραετή θητεία, ο οποίος υπηρετεί έως 
σήμερα. 

Διορισμός - Ανασυγκροτήσεις ΣΙ - Παρούσα Σύνθεση 

Ο διορισμός του Συμβουλίου έγινε με την Φ.120.61/9/11487/Β2/28−01−2013 διαπιστωτική πράξη του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί συγκρότησης του Συμβουλίου του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  37/1.2.2013/Υ.Ο.Δ.Δ. 

Ο Καθηγητής Χαράλαμπος Παπαγεωργίου, ενώ στο ΦΕΚ διορισμού αναφέρεται ως Κοσμήτορας της 
ΣΘΕ, είχε ήδη αποχωρήσει από τη θέση του Κοσμήτορα μετά την εκλογή του ως μέλους του ΣΙ. 
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Τον Ιούλιο 2013, κατόπιν ερωτήματος του τότε Πρύτανη κ. Πελεγρίνη προς το ΝΣΚ, κατά πόσον η 
ιδιότητα εσωτερικού μέλους του ΣΙ είναι συμβατή με την κατοχή θέσης άλλου μονοπρόσωπου οργάνου 
διοίκησης  και την ακόλουθη σχετική αρνητική γνωμοδότηση Τμήματος του ΝΣΚ, παραιτήθηκε από 
εσωτερικό μέλος του ΣΙ ο Θωμάς Σφηκόπουλος για να διατηρήσει τη θέση του Αντιπρύτανη. Όσα άλλα 
εσωτερικά μέλη του ΣΙ κατείχαν και θέση άλλου μονοπρόσωπου οργάνου στο ΕΚΠΑ, παραιτήθηκαν από 
αυτή και παρέμειναν στο Συμβούλιο. Τον Οκτώβριο 2013 υπέβαλε την παραίτησή του ο Μελέτιος-
Αθανάσιος Δημόπουλος από εσωτερικό μέλος και κατά συνέπεια από Αναπλ. Πρόεδρος του ΣΙ γιατί 
εξελέγη Πρόεδρος του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας και βάσει της ανωτέρω 
αναφερθείσης γνωμοδότησης δεν μπορούσε να κατέχει δύο θέσεις διοίκησης. Στη συνεδρίαση της 
12ης Οκτωβρίου 2013 το ΣΙ εξέλεξε τον Χαράλαμπο Παπαγεωργίου ως νέο Αναπλ. Πρόεδρο  του ΣΙ. Το 
σύνολο των τριών αυτών πράξεων επέφερε την πρώτη ανασυγκρότηση του ΣΙ με την υπ'αρ. 
Φ.120.61/144/201216/Β2/ 31−12−2013 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού ΠΑΙΘ (ΦΕΚ  10/15.1.2014/ 
Υ.Ο.Δ.Δ.). 

Το ΣΙ ανασυγκροτήθηκε εκ νέου μετά την παραίτηση του εξωτερικού μέλους του Σταύρου Κατσανέβα 
με την υπ'αρ.  Φ.120.61/16/108983/Β2/11-7-2014 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού ΠΑΙΘ (ΦΕΚ 
444/24.7.2014 τ' Υ.Ο.Δ.Δ.). 

Τέλος, τον Νοέμβριο 2015, o Πρόεδρος Δημήτριος Μπερτσιμάς παραιτήθηκε από εξωτερικό μέλος του 
ΣΙ και κατά συνέπεια και από Πρόεδρος του ΣΙ και ακολουθεί αυθημερόν και η παραίτηση της 
Βασιλικής Κιντή από εσωτερικό μέλος του ΣΙ λόγω της πλήρους απαξίωσης από την Κυβέρνηση του 
ρόλου των Συμβουλίων,  ιδίως μετά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 8ης/10/2015 (ΦΕΚ 
127/Α/8.10.2015). Στις 24/11/2015 εξελέγη Πρόεδρος του ΣΙ ο Γεώργιος Τσώκος. Με την υπ' αρ. 
35894/Ζ1 της Αναπλ. Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 129/10.3.2016/Υ.Ο.Δ.Δ.) έγινε η τελευταία 
ανασυγκρότηση του ΣΙ συμπεριλαμβάνοντας τις τρεις ανωτέρω πράξεις. 

Η παρούσα σύνθεση του ΣΙ: 

Τσώκος Γεώργιος, Καθηγητής Παθολογίας του Πανεπιστημίου του Harvard, Η.Π.Α.  (Πρόεδρος) 

Παπαγεωργίου Χαράλαμπος, Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών. (Αναπληρωτής Πρόεδρος) 

Εξωτερικά Μέλη:  

Νεχαμάς Αλέξανδρος, Καθηγητής  Φιλοσοφίας και Συγκριτικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου του 
Princeton Η.Π.Α.  

Davis Jack, Καθηγητής Ελληνικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Cincinnati, Η.Π.Α. 

Τουρκολιάς Αλέξανδρος, τέως Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. 

Εσωτερικά Μέλη: 

Κρεατσάς Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής 
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Μαντζουράνη Ελένη, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας. 

Μπουρνόβα Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. 

Σιούτη Γλυκερία, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής. 

Έως σήμερα δεν έχει γνωστοποιηθεί εκλεγμένος εκπρόσωπος φοιτητών. 

Κατά το Νόμο (άρθρο 8 παρ 12 του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η διοικητική και 
γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από μονάδα των διοικητικών υπηρεσιών του 
Ιδρύματος. Σήμερα στη Γραμματεία του ΣΙ υπηρετεί η κ. Μαρία Βαρδάκη, υπάλληλος ΠΕ 
Πληροφορικής, ΙΔΑΧ, Βαθμού Β'. 

 
Αρχές και Στόχοι του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, το ΣΙ με ανακοίνωσή του στις 18/2/2013 στην Πανεπιστημιακή 
κοινότητα εξέθεσε τις αρχές και τους στόχους του όπως αυτά αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα 
http://www.council.uoa.gr/stoxoi-kai-proteraiothtes.html 

Οι βασικές αρχές που θέτει το Συμβούλιο είναι η αξιοκρατία, η αξιολόγηση, η αριστεία, η διαφάνεια 
και η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα με κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

 

2. Εσωτερική οργάνωση - Συνεργασία Συμβουλίων ΑΕΙ 

 Ιστοσελίδα του Συμβουλίου Ιδρύματος 

Αμέσως μετά τη συγκρότησή του Συμβουλίου Ιδρύματος δημιουργήθηκε ιστοσελίδα του ΣΙ 
http://www.council.uoa.gr/   όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις, ημερήσιες διατάξεις, οικονομικά και 
άλλα  θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, αλληλογραφία με άλλα όργανα του Ιδρύματος και το ΥΠΑΙΘ, 
κ.ά. 

Αποφάσεις και αλληλογραφία σχετική με τις δραστηριότητες του Συμβουλίου Ιδρύματος υπάρχουν 
στην ιστοσελίδα http://www.council.uoa.gr/synedriaseis-apofaseis.html . 

Συγκρότηση επιτροπών 

Κατά την πρώτη συνεδρίασή του το Συμβούλιο Ιδρύματος προέβη στην συγκρότηση Επιτροπών για την 
αντιμετώπιση των διαφόρων θεμάτων του ΕΚΠΑ οι οποίες αναδιοργανώθηκαν βάσει των αναγκών και 
δεδομένων και σήμερα έχουν ως εξής: 
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- Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού: Αρμοδιότητες: η χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του 
ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης 
φυσιογνωμίας του, η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διασύνδεση του ιδρύματος με την κοινωνία 
και την οικονομία, καθώς και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας και ο καθορισμός των 
κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του ιδρύματος, με βάση τις οποίες ο Πρύτανης καταρτίζει το 
σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού, την έγκριση των σχεδίων αυτών και την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης των συμφωνιών σε ετήσια βάση. 

- Επιτροπή Οργανισμού: Βασική της αρμοδιότητα η διαμόρφωση του Οργανισμού και του 
Εσωτερικού κανονισμού του Ιδρύματος κατόπιν εισηγήσεως του Πρυτάνεως κατά το Νόμο. 

- Επιτροπή Οικονομικού Σχεδιασμού: Αρμοδιότητες: εγκρίσεις με την υποβολή των σχετικών 
στοιχείων από τον Πρύτανη όπως: την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού 
και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του Ιδρύματος, καθώς και του 
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά το Ίδρυμα (άρθρο 8 παρ.10 (ζ) Ν.4009/2011 
όπως ισχύει), η έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού για την αξιοποίηση της 
περιουσίας του ιδρύματος (άρθρο 8 παρ.10 (η) Ν.4009/2011 όπως ισχύει), την έγκριση του ετήσιου 
απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του ιδρύματος  (άρθρο 8 παρ.10 (θ) 
Ν.4009/2011 όπως ισχύει), κ.ά. 

- Επιτροπή Δημιουργικών Ιδεών: Αρμοδιότητες: η εισήγηση δημιουργικών ιδεών που μπορούν να 
δημιουργήσουν καινούριες δυναμικές στο ΕΚΠΑ, βάσει των εμπειριών κυρίως από το εξωτερικό. 

- Επιτροπή Χορηγιών: Αρμοδιότητες: η εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από άτομα/φορείς Ελληνικής 
και όχι μόνο καταγωγής, η προσέγγιση Ιδρυμάτων γι’ αυτόν τον σκοπό, κ.ά. 

- Επιτροπή ΜΟ.ΔΙ.Π. με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και τη συνεργασία με τη Μονάδα 
Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος 

- Επιτροπή Ν.Π.Ι.Δ. Βασική της αρμοδιότητα ήταν να επεξεργαστεί το νομικό πλαίσιο, το φορολογικό 
σύστημα, καθώς επίσης και να μελετήσει τη βέλτιστη ένταξη των επιμέρους μονάδων του 
Ιδρύματος για τη δημιουργία του ΝΠΙΔ. 

- Επιτροπές θεμάτων Σχολών (για κάθε Σχολή) 

Συντονιστικό Όργανο Συμβουλίων ΑΕΙ  

Για την κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων των Συμβουλίων ΑΕΙ πραγματοποιήθηκαν τακτικές 
συναντήσεις  των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Συμβουλίων των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας με την Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας κατά τη διάρκεια των 
οποίων συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων: ο θεσμικός ρόλος και οι αρμοδιότητες των Συμβουλίων σε σχέση 
με τα άλλα όργανα Διοίκησης, διαδικασίες εκλογής Κοσμητόρων και νέων Πρυτάνεων ο Οργανισμός 
και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των ΑΕΙ, η ίδρυση Ν.Π.Ι.Δ., οικονομικός έλεγχος, διαδικασίες 
και κριτήρια για την έγκριση οικονομικών προϋπολογισμών και απολογισμών ΑΕΙ, Σχολή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, κινητικότητα-διαθεσιμότητα διοικητικού προσωπικού, κ.α. 

Συγκροτήθηκε ένα τριμελές Συντονιστικό Όργανο των Συμβουλίων των Πανεπιστημίων της χώρας, για 
να επιλαμβάνεται των θεμάτων αρμοδιότητας των Συμβουλίων και το οποίο κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα συναντιόταν με τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας. Το τριμελές αυτό όργανο αποτελείται 
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από τους κ.κ. Χαράλαμπο Παπαγεωργίου, Αναπλ. Πρόεδρο του Συμβουλίου ΕΚΠΑ, Βασίλειο Ταρλατζή, 
Αναπλ. Πρόεδρο του Συμβουλίου του ΑΠΘ και Χαράλαμπο Γώγο, Αναπλ. Πρόεδρο του Συμβουλίου του 
Παν/μίου Πατρών και διευρύνεται κατά περίπτωση.  Τελευταία συνάντηση με την Αναπλ. Υπουργό 
Παιδείας κ. Α. Αναγνωστοπούλου πραγματοποιήθηκε από επιτροπή αποτελούμενη από τους 
Καθηγητές κκ. Τσώκο (Πρόεδρο ΣΙ ΕΚΠΑ), Ταρλατζή (Αν. Πρόεδρο ΣΙ ΑΠΘ), Γώγο (Αν. Πρόεδρο ΣΙ Παν. 
Πατρών) και Νάκο (Αν. Πρόεδρο ΣΙ Παν. Ιωαννίνων). 

3. Δράσεις/ενέργειες του Συμβουλίου του Ιδρύματος 

Συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης Οργάνων Διοίκησης 

Κατά το Νόμο1 οι αρμοδιότητες του ΣΙ που εμπίπτουν στη διαδικασία ανάδειξης οργάνων διοίκησης 
είναι περιληπτικά οι εξής: 

i. Συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης του Πρύτανη (Άρθρο 8 παρ. 13 και 16α-δ.) 
ii. Έγκριση απόφασης του πρύτανη περί ορισμού αναπληρωτών του και μεταβίβασης σε αυτούς 

συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων. (Άρθρο 8 παρ. 17.)  
iii. Συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης Κοσμητόρων (με επιλογή υποψηφίων) - παύση Κοσμητόρων 

(Άρθρο 8 παρ. 10ι, άρθρο 9 παρ. 2β και παρ. 3.)  
iv. Επιλογή του γραμματέα του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση του πρύτανη. (Άρθρο 28 παρ. 2.) 

Για την εφαρμογή αυτών, το Συμβούλιο προέβη σε ενέργειες όπως περιγράφονται κατωτέρω: 

Πρυτανικές εκλογές 

Το Συμβούλιο Ιδρύματος κλήθηκε δύο φορές να εφαρμόσει το Νόμο για την ανάδειξη Πρύτανη ΕΚΠΑ, 
απευθύνοντας  Διεθνή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιότητας για τη 
θέση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ (σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 και ισχύει). 

Αρχικά στις 2/6/2014 απηύθυνε τη Διεθνή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, ορίζοντας και την τριμελή 
επιτροπή διενέργειας εκλογών.  
(βλ. http://www.uoa.gr/anakoinoseis-kai-ekdhloseis/anakoinoseis/prytanikes-ekloges-2014.html ). 
Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας Πρύτανης αναδείχθηκε ο Καθηγητής Νομικής 
Θεόδωρος Φορτσάκης, τον οποίο διόρισε ακολούθως το ΣΙ, ως ο Νόμος ορίζει. 

Ο κ. Φορτσάκης ανέλαβε καθήκοντα την 1η/9/2014. Παραιτήθηκε όμως στις 12/1/2015 για να 
συμμετάσχει σε ψηφοδέλτιο Επικρατείας στις τότε επερχόμενες εθνικές εκλογές. 

                                                      

1 Εφεξής, όταν αναφέρεται στις επιμέρους του κειμένου ενότητες, "ο Νόμος" και συγκεκριμένα άρθρα που διέπουν τις 
αρμοδιότητες του ΣΙ, αναφερόμαστε στον Ν. 4009/2011«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ίσχυε κατά την περίοδο αναφοράς των συγκεκριμένων 
δράσεων (δηλ. μετά τους Νόμους 4076/2012, 4115/2013, 4132/2013 και 4142/2013) γιατί οι περισσότερες ενέργειες του ΣΙ  
έγιναν βάσει αυτών. Στις περιπτώσεις που ισχύει διαφορετικά, αυτό θα ορίζεται επακριβώς με την αναφορά του σχετικού 
τροποποιητικού μεταγενέστερου Νόμου. 
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Στη συνέχεια, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ 16(δ) του Ν.4076/2012 σύμφωνα με το οποίο, αν ο 
Πρύτανης παραιτηθεί, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, εκδίδει διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ηµερών, το Συμβούλιο Ιδρύματος 
απηύθυνε στις 16/1/2015 νέα διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Πρύτανη 
του ΕΚΠΑ και, αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εκλογής, εξελέγη Πρύτανης ο Καθηγητής Ιατρικής 
κ. Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος τον οποίο διόρισε ακολούθως το ΣΙ, ως ο Νόμος ορίζει 
(http://www.uoa.gr/anakoinoseis-kai-ekdhloseis/anakoinoseis/prytanikes-ekloges-2015.html). 

Για λόγους διαφάνειας αλλά και για να δοθεί η ευκαιρία  κυρίως στα εξωτερικά μέλη του ΣΙ να 
γνωρίσουν όλους τους υποψήφιους για τη θέση Πρύτανη, διενεργήθηκε συνέντευξη υποψηφίων και 
στις δύο διαδικασίες επιλογής υποψηφίων. Το ΣΙ ζήτησε δεσμεύσεις από τους Υποψηφίους τόσο για 
διαφάνεια και ελέγχους στα οικονομικά, όσο και για την τήρηση των νόμων, την αξιολόγηση, την 
προκήρυξη της θέσης του Γραμματέα, την αφοσίωσή τους στο έργο του Πρύτανη και την στελέχωση 
των υπηρεσιών. Πρακτικά και των διαδικασιών επιλογής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΣΙ 
(http://www.council.uoa.gr/prytanikes-ekloges-2015.html) . 

Επιπροσθέτως, η ανοιχτή ακρόαση των υποψηφίων για τη θέση Πρύτανη, η οποία απαιτείται από το 
Νόμο, μεταδόθηκε και τις δύο φορές μέσω live streaming και είναι αναρτημένη, μαζί με όλα τα 
υπόλοιπα στοιχεία και τα διαδικαστικά των εκλογών στους ιστότοπους 
http://www.uoa.gr/anakoinoseis-kai-ekdhloseis/anakoinoseis/prytanikes-ekloges-2014.html   και 
http://www.uoa.gr/anakoinoseis-kai-ekdhloseis/anakoinoseis/prytanikes-ekloges-2015.html   
αντιστοίχως. 

Επιλογή υποψηφίων για τη θέση Κοσμήτορα Σχολών  

Μετά την εφαρμογή του Σχεδίου Αθηνά ο τ. Πρύτανης κ.Πελεγρίνης προκήρυξε εκλογές Κοσμητόρων 
για όλες τις Σχολές του ΕΚΠΑ. Το ΣΙ, βάσει του Νόμου όπως ίσχυε κατά την περίοδο της εκλογής (άρθρο 
9 παρ. 2β Ν. 4009/2011), συνεδρίασε για επιλογή υποψηφίων για τη θέση Κοσμήτορα: 

Νομικής Σχολής (11.1.2014) 
Σχολής Επιστημών Υγείας  (11.1.2014) 
Σχολής Επιστημών της Αγωγής  (11.1.2014) 
Θετικών Επιστημών (16.1.2014) 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (16.1.2014) 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (16.1.2014) 
Φιλοσοφικής Σχολής (11/1/2014)  
Θεολογικής Σχολής (11/1/2014) 
Για τη Φιλοσοφική και τη Θεολογική Σχολή, μετά την ανωτέρω διαδικασία επιλογής δεν 
πραγματοποιήθηκε εκλογή. Ακολούθησε και επικύρωσε τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων το Γ΄ 
Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την γνωμοδότηση με αρ. 83/2014 η οποία έγινε 
δεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας. Στην εν λόγω γνωμοδότηση αναφέρεται ρητά ότι στην 
εκλογική διαδικασία περιλαμβάνεται η «προβλεπόμενη άσκηση της αρμοδιότητας του Συμβουλίου σε 
κάθε περίπτωση και σε αυτή του ενός μόνου υποψηφίου». Αναφέρεται επίσης ότι «η εκλογική 



12 
 

διαδικασία θα εξελιχθεί δια της παρεμβάσεως, πάντοτε του Συμβουλίου, και της παρ’ αυτού, 
ασκήσεως της, περί την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων, αρμοδιότητάς του και επί 
υποψηφιοτήτων μη υπερβαινουσών τους, κατά περίπτωση, οριζομένους αριθμούς, ακόμη και επί μιας 
μόνο υποψηφιότητας». 
Περισσότερες πληροφορίες (http://www.council.uoa.gr/fileadmin/ 
council.uoa.gr/uploads/Apofaseis/Synodeytika_eggrafa/anakoinoseis_kai_ekdilwseis/430.Schetika_me_
ti_dienergeia_eklogon_anadeixis_Kosmitora_ton_Scholon__Filosofikis_kai_THeologikis.pdf )  

Τελικώς, για τις δύο αυτές Σχολές οι θέσεις Κοσμήτορα επαναπροκηρύχθηκαν εκλογές και μετά από την 
εκ νέου διαδικασία επιλογής υποψηφίων(18.10.2014), διεξήχθηκαν οι εκλογές.  

Για λόγους διαφάνειας αλλά και για να δοθεί η ευκαιρία  στα εξωτερικά μέλη να γνωρίσουν όλους τους 
υποψήφιους, διενεργήθηκε αντίστοιχη με αυτή των υποψηφίων Πρυτάνεων συνέντευξη προ της 
επιλογής. 

Στο τέλος του 2015 και μετά την αλλαγή της Νομοθεσίας (άρθρο 6 παρ. 2, 4, 5 & 6 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου - ΦΕΚ 127Α/8-10-15) το ΣΙ δεν άσκησε το δικαίωμά του αναφορικά με τις 
διαδικασίες ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής και Θεολογικής Σχολής, οι οποίες 
επαναλήφθηκαν μετά τις παραιτήσεις των αντίστοιχων Κοσμητόρων. 

Έγκριση Αναπληρωτών Πρύτανη 

Μάρτιος 2013: Μη έγκριση της πράξης Πρύτανη (πρώην Πρύτανη κ. Πελεγρίνη) περί ορισμού 
Αναπλ.Πρύτανη.  Δεν υποβλήθηκε εκ νέου έγγραφο αντίστοιχο αίτημα. 
(http://www.council.uoa.gr/fileadmin/council.uoa.gr/uploads/Apofaseis/Apofasi_Symboylioy_epi_tis_p
rotasis_peri_orismoy_Anapliroton_Prytani.pdf).  

Σεπτέμβριος 2014: Έγκριση της πράξης Πρύτανη (τέως Πρύτανη κ. Φορτσάκη) περί ορισμού 
Αναπλ.Πρύτανη 

Φεβρουάριος 2015: Έγκριση της πράξης Πρύτανη κ. Δημόπουλου  περί ορισμού Αναπλ.Πρύτανη. Το ΣΙ 
ζήτησε συνάντηση με τους Αναπλ.Πρύτανη ώστε να υπάρξει δέσμευση αυτών σε θέματα λειτουργίας 
του ΕΚΠΑ, διοικητικής αναδιάρθρωσης, ελέγχων από ορκωτούς λογιστές, κ.ά. Ο Πρύτανης και οι 
παρόντες σε αυτήν τη συνάντηση Αναπλ.Πρύτανη δεσμεύθηκαν για την τήρηση όλων των παραπάνω 
και τα πρακτικά αυτής της συνάντησης/έγκρισης έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΣΙ. Έως την 
ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης το ΣΙ δεν έχει επισήμως και εγγράφως  ενημερωθεί 
σχετικώς με την τήρηση των ανωτέρω δεσμεύσεων. 

 Γραμματέας Ιδρύματος 

Αναφορικά με τον Γραμματέα του Ιδρύματος το Συμβούλιο εξαρχής έκρινε ότι η προκήρυξη της θέσεως 
Γραμματέα ήταν ιδιαίτερης σημασίας για το ΕΚΠΑ και για το λόγο αυτό έχει ζητήσει δύο φορές την 
προκήρυξη της θέσης, τόσο από τον τ. Πρύτανη κ. Φορτσάκη (κατά τη συνεδρίαση της 17ης/10/2014) 
όσο και από τον νυν Πρύτανη κ. Δημόπουλο κατά την συνεδρίαση της 26ης/2/2015. Το ΣΙ επεσήμανε 
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στους νεοεκλεγέντες Πρυτάνεις ότι η τελευταία εκλογή Γραμματέα (κ. Π. Κοντού) έγινε με απόφαση 
Συγκλήτου στις 22/10/1999 με θητεία αυτού για το διάστημα 15/9/1999 - 15/9/2002.  Η Σύγκλητος στις 
5/7/2002 ενέκρινε ανανέωση θητείας του κ. Κοντού για το διάστημα 15/9/2002 - 15/9/2005.  Στις 
8/6/2005 η Σύγκλητος αποφάσισε δεύτερη ανανέωση θητείας για το διάστημα 15/9/2005 - 15/9/2008  
και επιπροσθέτως, μέσα στον Αύγουστο, λίγο πριν τη λήξη της θητείας του Πρύτανη, η Σύγκλητος στις 
28/8/2008 αποφάσισε αναστολή της λήξης της θητείας του κ. Κοντού από 15/9/2008 έως ότου 
ολοκληρωθούν βάσει του Νόμου 3549/07 όλες οι διαδικασίες πλήρωσης θέσης". Τελικά, παραιτήθηκε 
ο κ. Κοντός την 30/9/2010 και η θέση προκηρύχθηκε και βγήκε άγονη. Το ΣΙ ζήτησε επανειλημμένως με 
αποφάσεις και έγγραφα την προκήρυξη της θέσης του Γραμματέα  η οποία έχει ιδιαίτερες ευθύνες και 
αρμοδιότητες στο Ίδρυμα. Δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση στις συνεχείς οχλήσεις από καμία από τις 
Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος από την έναρξη της θητείας του ΣΙ έως σήμερα με αποτέλεσμα στο 
ΕΚΠΑ να μην έχει ακόμη προκηρυχθεί θέση Γραμματέα και το Ίδρυμα να παραμένει χωρίς εκλεγμένο 
Γραμματέα, θέση η οποία έχει ιδιαίτερες ευθύνες και αρμοδιότητες. 

 

Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος - σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία 
και την οικονομία 

Κατά το Νόμο οι αρμοδιότητες του ΣΙ που εμπίπτουν στη στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος και τη 
σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία είναι οι εξής: 

i. Χαράσσει τη στρατηγική για την ανάπτυξη του Ιδρύματος ....μετά από εισήγηση της Συγκλήτου. 
(Άρθρο 8 παρ. 10α.)  

ii. Καθορίζει, ύστερα από γνώμη των κοσμητειών των Σχολών και της Συγκλήτου, τις κατευθύνσεις 
του 4ετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος του Ιδρύματος, με βάση τις οποίες ο 
πρύτανης καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού. Επίσης, εγκρίνει τα 
σχέδια των εν λόγω συμφωνιών και παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση των σχετικών 
συμφωνιών σε ετήσια βάση. (Άρθρο 8 παρ. 10στ σε συνδυασμό με άρθρο 62 παρ. 1α, β.)  

iii. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία, 
καθώς και για τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας. (Άρθρο 8 παρ. 10ε.) 

iv. Eκφράζει γνώμη προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για 
συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και κατάργηση ΑΕΙ και για μεταβολή της έδρας τους, καθώς 
και για ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και κατάργηση Σχολών ή και Τμημάτων και 
για μεταβολή της έδρας τους, ύστερα από διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου. (Άρθρο 7 παρ. 6 και 
άρθρο 8 παρ. 20ιγ.) 

Συγκεκριμένα, αναφορικά με τα ανωτέρω το Συμβούλιο Ιδρύματος ενήργησε ως εξής: 

Στρατηγική ανάπτυξη του Ιδρύματος 

Αναφορικά με το (i) ουδέποτε κατατέθηκε σχετική εισήγηση στρατηγικής από τη Σύγκλητο προς 
έγκριση από το Συμβούλιο οπότε το ΣΙ δεν άσκησε έως σήμερα την κατά το Νόμο αρμοδιότητα του 
αυτή. 
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Όσον αφορά το (ii) οι επιμέρους επιτροπές θεμάτων Σχολών του ΣΙ, λαμβάνοντας την  πρωτοβουλία, 
συναντήθηκαν με Κοσμήτορες, Προέδρους και μέλη ΔΕΠ των Σχολών και συζήτησαν σχετικά. Ουδέποτε 
όμως έως σήμερα κατατέθηκε στο Συμβούλιο σχέδιο 4ετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού 
προγράμματος του Ιδρύματος από τη Σύγκλητο.  

Δεν έχουμε ενημερωθεί έως σήμερα εάν έχουν κατατεθεί προς τη Σύγκλητο οι προτάσεις Κοσμητόρων. 
Δεν έχει κοινοποιηθεί κάποια πρόταση, έστω και ανεπίσημα, στο Συμβούλιο. 

Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του Συμβουλίου ουδέποτε κατατέθηκε από τον Πρύτανη προς 
έγκριση από το ΣΙ σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού, και προφανώς ούτε και κάποια 
ενημέρωση υλοποίησης των σχετικών συμφωνιών οπότε το ΣΙ δεν άσκησε έως σήμερα την κατά το 
Νόμο αρμοδιότητά του αυτή.   

Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία 

- Συνάντηση μελών του ΣΙ στις 4 Νοεμβρίου 2015 με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθηγητή κ. Πρ. 
Παυλόπουλο. Το Συμβούλιο εξέθεσε στον Πρόεδρο τους προβληματισμούς των μελών του για τα 
ζητήματα του ΕΚΠΑ, τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση και τα προβλήματα 
των Πανεπιστημίων στη χώρα μας. 

- Συνάντηση του Προέδρου του ΣΙ κ. Τσώκου (Μάρτιος 2016) με εκπροσώπους/τομεάρχες Παιδείας 
πολιτικών κομμάτων εκθέτοντας τους προβληματισμούς του ΣΙ για το μέλλον των ΑΕΙ και τα 
προβλήματα από την υποχρηματοδότηση και την συνταξιοδότηση μελών ΔΕΠ χωρίς ταυτόχρονη 
εκλογή νέων. 

- Συνάντηση των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ με τον τότε 
Υπουργό Παιδείας κ. Λοβέρδο σχετικά με τη δημιουργία κέντρων αριστείας και την ένταξή τους 
στα εκ του Νόμου προβλεπόμενα ΝΠΙΔ. Επίσης, προτάθηκε η σύσταση Γραφείου Καινοτομίας και 
Ανάπτυξης εντός του Ιδρύματος το οποίο θα λειτουργήσει στο ΝΠΙΔ κατά το Νόμο (άρθρο 60 
Ν.4009/11). 

- Επισημάνθηκε ακολούθως προς τον Υπουργό σε σχετικό κοινό έγγραφο των Προέδρων των ΣΙ ΕΚΠΑ 
και ΕΜΠ κκ. Μπερτσιμά και Τριανταφύλλου αντιστοίχως, η ανάγκη δημιουργίας νέων ερευνητικών 
Ινστιτούτων με νομικό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου τα οποία θα διαθέτουν ένα μεγάλο ποσοστό 
των εσόδων τους για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς του Πανεπιστημίου.  

- Πρόταση προς τον Πρύτανη Καθηγητή κ.Δημόπουλο για δημιουργία Κέντρων Αριστείας στο ΕΚΠΑ 
(Μάρτιος 2016). 

- Ανακοινώθηκε πρωτοβουλία του Προέδρου του ΣΙ κ. Τσώκου κατά τη συνεδρίαση του ΣΙ την 10η 
Μαρτίου 2016 παρουσία των Αναπλ.Πρύτανη Καθηγητών κκ. Ν.Μαραβέγια και Ν.Μυλωνά  μιας 
συνεργασίας ΕΚΠΑ και Harvard, για χρηματοδότηση από το Harvard ούτως ώστε άριστοι φοιτητές 
του ΕΚΠΑ να μπορούν να επισκέπτονται το Harvard για κάποιο χρονικό διάστημα. Αναμένονται τα 
διαδικαστικά να ολοκληρωθούν από το Harvard εντός των ημερών ώστε να κατατεθεί η πρόταση 
προς τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ. 

- Διερεύνηση περαιτέρω ανάπτυξης και αξιοποίησης των διαδικτυακών μαθημάτων διδασκαλίας και 
προβολής του ακαδημαϊκού έργου που συντελείται στο ΕΚΠΑ, εκμεταλλευόμενοι την υποδομή της 
"open eclass" (δράση επιχορηγούμενη από το ΕΣΠΑ) με έμφαση στην ανάπτυξη μαθημάτων για τα 
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οποία το ΕΚΠΑ μπορεί να διεκδικήσει μοναδικότητα ακόμη και διεθνώς, όπως Αρχαία Ελληνική 
Ιστορία, Αρχαιολογία και Φιλοσοφία, κ.ά. και προσέλκυση χορηγιών ειδικά για το σκοπό αυτό.  

- Διερεύνηση προβλημάτων ως προς την ανάπλαση της Παν/λης σε συνεργασία με τον Διευθυντή 
της Τεχνικής Υπηρεσίας από τον οποίο ζητήθηκε να καταγράψει τα προβλήματα με σημαντικότερο 
όλων την ασφάλεια του κοινού στους χώρους αυτούς. Βασικοί στόχοι της αναμόρφωσης 
θεωρήθηκαν: α) η παραμονή της ακαδημαϊκής κοινότητας και κυρίως των φοιτητών στην 
Πανεπιστημιούπολη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη διάρκεια της μέρας για να μελετούν, να 
μετέχουν σε αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες τις οποίες μπορούν να διοργανώνουν και 
οι ίδιοι και β) η ασφάλεια της ακαδημαϊκής κοινότητας και των χώρων όχι μόνο με φύλαξη αλλά 
και διά της παρουσίας των φοιτητών στον χώρο αλλά και της άμεσης σχέσης τους με το εγχείρημα, 
(π.χ., αναθέτοντας στα τμήματα Θεατρικών/Μουσικών Σπουδών και στους φοιτητές να κάνουν 
προτάσεις για εκδηλώσεις,  όπως και στο τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο οποίο 
διδάσκουν καθηγητές που ασχολούνται με τον κινηματογράφο) καθώς και να ζητηθεί από 
φοιτητές αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ (στο πλαίσιο συνεργασίας των ΣΙ ΕΚΠΑ και ΕΜΠ) πρόταση 
ανάπλασης με μορφή βραβείου. Εξετάστηκε η χρηματοδότηση από τα ΕΣΠΑ Περιφέρειας και το ΣΙ  
απέστειλε ερώτημα στον τότε Πρύτανη κ. Πελεγρίνη ζητώντας σχετική ενημέρωση για τα 
προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων και τα ΕΣΠΑ Περιφέρειας που είχε λάβει το ΕΚΠΑ. Ουδέποτε 
ελήφθη σχετική απάντηση. Αντιθέτως, όταν το ΣΙ, σε μία προσπάθεια καταγραφής των ανωτέρω 
προβλημάτων από υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, ζήτησε τη "Χορήγηση 
καταλόγου εργαζομένων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ", ο κ.Πελεγρίνης έστειλε 
το αίτημα του Συμβουλίου στον Νομικό Σύμβουλο του ΕΚΠΑ να γνωμοδοτήσει αν το ΣΙ έχει 
δικαίωμα να λάβει τον κατάλογο των ατόμων που υπηρετούν στην Τεχνική Υπηρεσία του ΕΚΠΑ ή 
αν αποτελούν αυτά τα στοιχεία "προσωπικά δεδομένα"! Τελικά, μετά την γνωμοδότηση του 
Νομικού Συμβούλου εστάλησαν οι σχετικοί κατάλογοι στο ΣΙ. 

- Πραγματοποιήθηκαν στην αρχή του Ακαδημαϊκού έτους 2013-14 συναντήσεις μεταξύ μελών του ΣΙ 
και των αρμοδίων των κοινωφελών ιδρυμάτων Τρίχα, Μποδοσάκη, Ωνάση, Λάτση, Κωστόπουλου, 
κ.ά. για πιθανή χρηματοδότηση δραστηριοτήτων του ΕΚΠΑ.  Η περίοδος όμως του τέλους 2013 
ήταν ιδιαίτερα ταραχώδης για το ΕΚΠΑ και κατά τις συζητήσεις προέκυψε η αναβολή 
οποιασδήποτε απόφασης χρηματοδότησης έως ότου υπάρξει αποτελεσματικός έλεγχος ή/και 
ειδικές συνθήκες με τη δημιουργία του ΝΠΙΔ.  

- Για διεύρυνση της βάσης της χρηματοδότησης του ΕΚΠΑ από πολλαπλές πηγές εσόδων, εξ αρχής 
το ΣΙ ενέτεινε τις προσπάθειες για τη σύσταση ενός ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος  με την 
επωνυμία «Friends of the University of Athens» με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με 
αποστολή την προβολή του έργου του ΕΚΠΑ και τη συγκέντρωση χορηγιών από άτομα και φορείς 
εκτός Ελλάδος. Κατά τη διαδικασία σύστασης προέκυψαν αντιρρήσεις των υπό εξέταση χορηγών 
ότι ελλείπει το κατάλληλο πλαίσιο ευνοϊκής γι’ αυτούς φορολόγησης αλλά και ελέγχου και ότι η 
δημιουργία του ΝΠΙΔ που ορίζει ο Νόμος θα ήταν μία λύση και ο έλεγχος αποτελεσματικότερος. 
Πραγματοποιήθηκε παρέμβαση όλων των Συμβουλίων των ΑΕΙ προς το Υπουργείο για ευνοϊκή 
φορολόγηση του ΝΠΙΔ ώστε να καθιστά εφικτές τις χορηγίες. Δυστυχώς η ίδρυση του ΝΠΙΔ δεν 
προχώρησε οπότε τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  δεν προχώρησαν 
σε δωρεές μέσω του Ιδρύματος αυτού. 
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- Σημειώνεται όμως ότι το Συμβούλιο Ιδρύματος, για να μπορέσει να υποβάλει προτάσεις για τη 
σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία ζήτησε αμέσως με τη λήξη του έτους 
2013 από τον τότε Πρύτανη, να υποβάλει ως όφειλε από το Νόμο (άρθρ. 8 παρ. 18(ζ) του 
Ν.4009/2011 ) στο Συμβούλιο Ιδρύματος προς έγκριση τον απολογισμό των δραστηριοτήτων και 
της εν γένει λειτουργίας του Παν/μίου για το έτος 2013. Με αυτό τον τρόπο οι έως τότε ενέργειες 
των Πρυτανικών Αρχών θα λαμβάνονταν υπόψιν με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των θετικών 
στοιχείων του ΕΚΠΑ για τη μελέτη και διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων από το ΣΙ.  Ουδέποτε 
κατατέθηκε ο εκ του Νόμου προβλεπόμενος απολογισμός δραστηριοτήτων εκείνου ή 
μεταγενέστερου έτους έως σήμερα. 

 
- Θέσπιση δύο ετήσιων βραβείων αριστείας για μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ 
- Το Συμβούλιο αποφάσισε τη θέσπιση των ακόλουθων δυο Βραβείων Αριστείας για μέλη ΔΕΠ του 

Ιδρύματος ώστε να ενισχυθεί η κουλτούρα/αντίληψη αριστείας που επιθυμούμε να διακρίνει το 
ΕΚΠΑ και να αναγνωρισθεί το έργο των εξαίρετων συναδέλφων του ΕΚΠΑ τόσο μέσα στην 
Πανεπιστημιακή  Κοινότητα όσο και στην ελληνική κοινωνία. 

1) Το βραβείο Γεωργίου Παπανικολάου, αποφοίτου του ΕΚΠΑ του 1904 και ενός από τους πιο 
διακεκριμένους γιατρούς του 20ού αιώνα διεθνώς. Το βραβείο απονέμεται σε ένα μέλος ΔΕΠ του 
ΕΚΠΑ, που - κατά την ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων - βρίσκεται στη βαθμίδα του/της 
Καθηγητή/τριας  ή Αναπληρωτή Καθηγητή/τριας. Ο νικητής ή η νικήτρια του Βραβείου δίδει τη 
"Διάλεξη Παπανικολάου" η οποία είναι ανοικτή σε όλη την κοινότητα του ΕΚΠΑ. Ο σκοπός του 
βραβείου είναι να αναγνωρίσει τα εξαιρετικά επιστημονικά επιτεύγματα των καθηγητών του ΕΚΠΑ και 
να προβάλει αυτά τα επιτεύγματα σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματος, αλλά και στην 
ελληνική κοινωνία. 

2)Το βραβείο Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, καθηγητή του ΕΚΠΑ 1922-1924 και ενός από τους πιο 
διακεκριμένους μαθηματικούς  του 20ού αιώνα διεθνώς. Το βραβείο απονέμεται σε έναν ή μία 
Επίκουρο/η Καθηγητή/τρια του ΕΚΠΑ για εξαιρετική διάκριση στην έρευνα και τη διδασκαλία.  

Τα βραβεία απονέμονται ανεξαρτήτως γνωστικού αντικείμενου με μόνο κριτήριο την Αριστεία και η 
Επιτροπή επιλογής αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ, εκτός του ΣΙ, με Πρόεδρο της Επιτροπής τον 
εκάστοτε Πρόεδρο του ΣΙ. 

Τα βραβεία έχουν απονεμηθεί δύο φορές ενώ έχει γίνει και η πρώτη τελετή βράβευσης στις 8/3/2016. 

1) Το βραβείο Γεωργίου Παπανικολάου απενεμήθη στον Καθηγητή Ιατρικής Γεώργιο Χρούσο και 
προσφάτως στον Καθηγητή Φυσικής κ. Πάρη Σφήκα. 

2)Το βραβείο Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή απενεμήθη στον Επίκ.Καθηγητή του Τμήματος 
Μαθηματικών Ιάκωβο Ανδρουλιδάκη και η προσφάτως στην Επίκ.Καθηγήτρια Ιατρικής Μαρία Γαζούλη 
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Συμμετοχή στον εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη του Ιδρύματος και της χώρας 

Σχέδιο Αθηνά: 

Αναφορικά με το υπ'αρ. 1213010086/11.2.2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ σχετικά με τη διατύπωση 
γνώμης επί του Σχεδίου "ΑΘΗΝΑ" για το ΕΚΠΑ, μετά από συναντήσεις και συζήτηση με Κοσμήτορες, 
Προέδρους και μέλη ΔΕΠ Σχολών του ΕΚΠΑ, το ΣΙ συνεδρίασε την 1/3/2013 και απέστειλε στο ΥΠΑΙΘ 
έγγραφο στο οποίο αναφέρει ότι, εν γένει, το προτεινόμενο από το Υπουργείο σχέδιο Αθηνά δεν 
ανταποκρίνεται επαρκώς σε ακαδημαϊκά, αναπτυξιακά και δημοσιονομικά κριτήρια και κατέληξε σε 
συγκεκριμένες προτάσεις/επιφυλάξεις οι οποίες αποτυπώνονται στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Σι και συγκεκριμένα στο 
http://www.council.uoa.gr/fileadmin/council.uoa.gr/uploads/Apofaseis/Apofasi_epi_erotimatos_Ypour
geiou_gia_Athina.pdf  

Επί του δευτέρου εγγράφου του ΥΠΑΙΘ για το ίδιο θέμα η απάντηση του ΣΙ έχει και πάλι δημοσιευθεί 
στην 
http://www.council.uoa.gr/fileadmin/council.uoa.gr/uploads/Apofaseis/2i_apantisi_gia_to_ATHINA_sto
_3300-1.3.13_eggrafo_toy_YPAITHPA.pdf 

Έκφραση γνώμης για μετονομασία Τμημάτων 

α) Μετονομασία του Τμήματος "Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ), σε 
απάντηση του με αρ.πρωτ ΥΠ.Π.Ε.Θ 16156/Ζ1/16-10-2015 αιτήματος του Υπουργείου Παιδείας 

β) Μετονομασία του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών, σε απάντηση του με αρ.πρωτ. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ 
131374/Ζ1/ 21.8.2015 αιτήματος του Υπουργείου Παιδείας. 

 

Διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου αυτοδιοίκησης του Ιδρύματος. 

Οι αρμοδιότητες του ΣΙ που εμπίπτουν στη διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου αυτοδιοίκησης του 
Ιδρύματος είναι οι εξής: 

- Εγκρίνει την πρόταση για την έκδοση και την αναθεώρηση του Οργανισμού του Ιδρύματος, ύστερα 
από πρόταση του πρύτανη, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου (Άρθρο 8 παρ. 
10γ, 18ε και 20ια, καθώς και άρθρο 5 παρ. 1.)  

- Εγκρίνει και αναθεωρεί τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος ύστερα από εισήγηση του 
πρύτανη και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου (Άρθρο 8 παρ. 10δ, 18ε και 20ιβ, καθώς και άρθρο 6 
παρ. 1.) 

- Εποπτεία του ΝΠΙΔ, με τη μορφή ΑΕ, που συνιστάται, με σύμφωνη γνώμη του, για την αξιοποίηση 
και τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας του Ιδρύματος, επιλογή των μελών 
του ΔΣ και του διευθύνοντος συμβούλου του και παύση τους από τα καθήκοντά τους. (Άρθρο 8 
παρ. 10ια και άρθρα 58-59.) 
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Οργανισμός και  Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος 

Σύμφωνα με την 5 παρ. 1 & 8 παρ. 10 περ. γ’ του Ν.4009/2011 το Συμβούλιο εγκρίνει την πρόταση του 
Πρύτανη για τον Οργανισμό του Ιδρύματος, η οποία (πρόταση Πρύτανη) διατυπώνεται μετά από γνώμη 
της Συγκλήτου.  

Το ΣΙ, γνωρίζοντας ότι η σύνταξη σύγχρονου Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού ήταν απαραίτητα 
για την καλή λειτουργία του Πανεπιστημίου, επεσήμανε προς τον Πρύτανη την ανάγκη ταχείας 
εκπόνησής τους, από τις πρώτες μέρες λειτουργίας του. Σε κάθε συνεδρίαση σχεδόν επανελάμβανε, 
χωρίς αποτέλεσμα, την προτροπή προς τον Πρύτανη να συστήσει ομάδα εργασίας για τη σύνταξη του 
Οργανισμού και απέστειλε πολλά σχετικά έγγραφα προς τους κατά περιόδους Πρυτάνεις οι οποίοι 
προΐσταντο του Ιδρύματος από την έναρξη της θητείας του ΣΙ έως σήμερα. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει 
καμία απολύτως ενημέρωση και ουδέποτε εστάλη στο ΣΙ σχέδιο, - ή έστω προσχέδιο - Οργανισμού 
η/και Εσωτερικού Κανονισμού.  

Παρόλα αυτά όμως, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει ο Οργανισμός για το Ίδρυμα, το Συμβούλιο 
θέσπισε Επιτροπή Οργανισμού με αρμοδιότητες να εξετάσει όλες τις διεργασίες αναφορικά με τις 
προτάσεις από τους διάφορους φορείς για την έκδοση και αναθεώρηση του Οργανισμού και του 
Εσωτερικού Κανονισμού του ΕΚΠΑ.  

Είναι άξιο αναφοράς ότι μέλη του ΣΙ συμμετείχαν, όταν μας ζητήθηκε από τον τότε Πρύτανη κ. 
Πελεγρίνη, σε Επιτροπή Οργανισμού που ο ίδιος συγκρότησε. Τα μέλη του ΣΙ προσκλήθηκαν σε 2-3 
αρχικές συνεδριάσεις της εν λόγω Επιτροπής και συμμετείχαν σε αυτές με τις προτάσεις τους. Στη 
συνέχεια όμως δεν έλαβαν καμία άλλη πρόσκληση για τυχόν συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής και 
τελικώς  - εξ όσων πληροφορηθήκαμε ατύπως -  είχε συγκροτηθεί από τον Πρύτανη άλλη Επιτροπή 
χωρίς τη συμμετοχή μελών του ΣΙ. 

Σημειώνεται ότι το θέμα της μη σύνταξης έως σήμερα Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού για ένα 
Ίδρυμα όπως το ΕΚΠΑ, τέθηκε από το Συμβούλιο υπόψιν και των εξωτερικών αξιολογητών και 
κατέγραψαν και εκείνοι  την ανάγκη άμεσης δημιουργίας του. 

Ο Ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83/11.5.2016), άρθρο 26 παρ. 
6 όμως, στον οποίο διαφαίνεται ότι εφεξής και για "αόριστο" διάστημα όλα τα θέματα που θα 
ρυθμίζονταν μέσω των Οργανισμών δύνανται να ρυθμίζονται απλώς με αποφάσεις Συγκλήτων των 
οικείων ΑΕΙ, καταδεικνύει, τουλάχιστον, την απροθυμία της Πολιτείας να προχωρήσει σε οριστική λύση 
του ζητήματος. Σημειώνεται ότι εκ μέρους των Συμβουλίων ΑΕΙ κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου 
προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Αναπλ. Πρόεδρος του ΣΙ ΕΚΠΑ, Καθηγητής Χ.Παπαγεωργίου και κατά 
την τοποθέτησή του παρατήρησε ότι για προσωρινή ευελιξία των ΑΕΙ θα ήταν κατανοητό μεν να γίνει 
αποδεκτή αυτή η ρύθμιση, αλλά θα έπρεπε να προβλέπεται στο άρθρο ένα εύλογο χρονικό όριο έως 
πότε είναι αποδεκτό να λειτουργεί ένα Ίδρυμα χωρίς Οργανισμό και Εσωτερικό Κανονισμό. Η επίμαχη 
διάταξη υπερψηφίστηκε χωρίς καμία αλλαγή. 
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Θέματα σχετικά με το υπό ίδρυση ΝΠΙΔ. 

Επειδή, κατά το αρθρο 58 παρ. 4 Ν 4009/2011 όπως ισχύει: Το Συμβούλιο εγκρίνει τη λήψη 
χρηματοδοτήσεων οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων των δανείων, και την αποδοχή δωρεών, 
κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή (δημόσια ή 
ιδιωτική, ημεδαπή η αλλοδαπή) επ’ ονόματι του Ιδρύματος, η οποία διενεργείται από το Ν.Π.Ι.Δ. του 
άρθρο 58 για την επίτευξη των σκοπών του, το ΝΠΙΔ θεωρήθηκε ως προϋπόθεση και για την 
προσέλκυση χορηγιών μέσω του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος  «Friends of the University of Athens» 
και αποφασίστηκε να γίνει παρέμβαση μαζί με τα υπόλοιπα ΣΙ ΑΕΙ για ευνοϊκή φορολόγηση του ΝΠΙΔ 
ώστε να καθιστά εφικτές τις χορηγίες. 

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ με 
τον τότε Υπουργό Παιδείας κ. Λοβέρδο σχετικά με τη δημιουργία κέντρων αριστείας και την ένταξή 
τους στα εκ του Νόμου προβλεπόμενα ΝΠΙΔ. Επισημάνθηκε επίσης σε σχετικό κοινό έγγραφο των 
Προέδρων των ΣΙ ΕΚΠΑ και ΕΜΠ κκ. Μπερτσιμά και Τριανταφύλλου αντιστοίχως, η ανάγκη δημιουργίας 
νέων ερευνητικών ινστιτούτων με νομικό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου τα οποία θα διαθέτουν ένα 
μεγάλο ποσοστό των εσόδων τους για εκπαιδευτικούς  και ερευνητικούς σκοπούς του Πανεπιστημίου. 

Στις 20/1/2014 και αναφορικά με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο «Διοικητικές απλουστεύσεις-
καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα-Τροποποίηση 
διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», το ΣΙ απέστειλε στο υπουργείο σχετικό 
υπόμνημα αναφερόμενο και στην απόφαση της Γ.Σ. της Νομικής για την ένταξη Ερευνητικού 
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου τους στο υπό ίδρυση ΝΠΙΔ κατά το Νόμο. 

Στο μεταξύ η Επιτροπή ΝΠΙΔ του Συμβουλίου, ανέλαβε να επεξεργαστεί το νομικό πλαίσιο και το 
φορολογικό σύστημα για το υπό δημιουργία ΝΠΙΔ αποφασίζοντας να προχωρήσει βάσει του πλαισίου 
δημιουργίας ΝΠΙΔ που είχε καταθέσει το ΑΠΘ (λόγω συγκρίσιμου μεγέθους) στο Υπουργείο Παιδείας. 
Ουδέποτε όμως προχώρησε η εκ της Πολιτείας προβλεπόμενη σχετική νομοθετική ρύθμιση για τη 
δημιουργία ΝΠΙΔ σε κανένα ΑΕΙ καίτοι είχαν κατατεθεί προτάσεις από διάφορα ΑΕΙ. 

Ανεξαρτήτως όμως της ίδρυσης του ΝΠΙΔ, σημειώνεται ότι το ΣΙ ζήτησε επανειλημμένως, ήδη από το 
2013, την καταγραφή της κινητής περιουσίας του ΕΚΠΑ, των κληροδοτημάτων, συμπεριλαμβανομένων 
και αυτών που διαχειρίζεται η Εταιρεία Ακίνητης Περιουσίας του ΕΚΠΑ, καθώς και της κατάστασης στην 
οποία βρίσκεται κάθε ακίνητο. Αντίστοιχο αίτημα υπέβαλε και ο πρώην Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας 
Διοίκησης με έγγραφο που κοινοποιήθηκε στο ΣΙ αλλά ουδεμία ενημέρωση έχουμε έως σήμερα 
σχετικά με την υπόθεση αυτή. 

 

Συμμετοχή σε ζητήματα ακαδημαϊκής και διοικητικής λειτουργίας, φοιτητικής 
μέριμνας και διασφάλισης ποιότητας. 

Σύμφωνα με το Νόμο, τα ακαδημαϊκά θέματα είναι κατ΄ εξοχήν αρμοδιότητα του Πρύτανη και - κατά 
περίπτωση- της Συγκλήτου και των Κοσμητόρων για κάθε Ίδρυμα. Αρμοδιότητες του ΣΙ είναι: 
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i. Έγκριση απόφασης του πρύτανη, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου, περί 
οργάνωσης ή κατάργησης προγραμμάτων σπουδών. (Άρθρο 8 παρ. 18ιζ και παρ. 20ιδ.)  

ii. Ορισμός ή μη διδάκτρων και καθορισμός του ύψους τους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών του Ιδρύματος, ύστερα από γνώμη του κοσμήτορα της αντίστοιχης Σχολής. (Άρθρο 8 
παρ. 10ιγ.)  

iii. Προκειμένου περί προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης, απόφαση για τον ορισμό ή μη 
διδάκτρων και για τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου καταβολής τους, ύστερα από 
εισήγηση της κοσμητείας της Σχολής και γνώμη της Συγκλήτου. (Άρθρο 43 παρ. 3.)  

iv. Έγκριση, με τη σύμφωνη γνώμη και της Συγκλήτου, απόφασης του πρύτανη, η οποία εκδίδεται 
ύστερα από εισήγηση της κοσμητείας της οικείας Σχολής, περί ίδρυσης και λειτουργίας σε Σχολή 
επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας σε συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. (Άρθρο 47 παρ. 1.)  

v. Ορισμός συνηγόρου του φοιτητή (Άρθρο 55 παρ. 1β.) 

Ακαδημαϊκά θέματα 

Ο Πρόεδρος του ΣΙ και τα μέλη του, προκειμένου να γνωρίσουν καλύτερα τα διάφορα προβλήματα των 
μελών της Ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ πραγματοποίησαν τακτικές συναντήσεις με 
Αναπληρωτές Πρύτανη, Κοσμήτορες, Προέδρους Τμημάτων και μελών της Πανεπιστημιακής 
Κοινότητας, καθώς και διαβούλευση μελών του ΣΙ με Κοσμήτορες των διαφόρων Σχολών και 
Προέδρους Τμημάτων κατά τη διαμόρφωση της προτάσεως του ΣΙ επί του "Σχεδίου  Αθηνά". 

Ο Πρόεδρος και ο Αναπλ.Πρόεδρος του ΣΙ, μετά την εκλογή νέων Κοσμητόρων, είχαν κατ'ιδίαν 
συνάντηση με τους περισσοτέρους εξ αυτών για να συζητήσουν τα προβλήματα της Σχολής τους. 

Αναφορικά με τις ανωτέρω αναφερόμενες στο Νόμο αρμοδιότητες του ΣΙ: 

Σχετικά με το (i) δεν κατατέθηκε προς το ΣΙ πρόταση/απόφαση Πρύτανη για οργάνωση ή κατάργηση 
προγράμματος Σπουδών προς το ΣΙ οπότε δεν άσκησε την αρμοδιότητα του αυτή 

Σχετικά με το (ii) δεν κατατέθηκε προς το ΣΙ πρόταση για ορισμό ή μη διδάκτρων μεταπτυχιακού 
προγράμματος προς το ΣΙ οπότε δεν άσκησε την αρμοδιότητα του αυτή. Ομοίως και για το (iii). 

Ίδρυση και λειτουργία σε σχολή επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας σε συγκεκριμένη γνωστική περιοχή 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 141501181/3.3.2015 απόφαση του Πρυτάνεως για την ίδρυση και 
λειτουργία Επώνυμης Έδρας με επωνυμία "Ηρόδοτος - Έδρα ΓΕΕΘΑ Γεωπολιτικής" στο Τμήμα 
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών,  το ΣΙ στην συνεδρίασή του της 15ης/9/2015 
εξετάζοντας τα συνημμένα στο έγγραφο του Πρυτάνεως (αρ. πρωτ.1415017223/28.5.15) εξέφρασαν 
μεν την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους για την πρωτοβουλία του ΓΕΕΘΑ να προωθήσει τη συνεργασία του, 
προτείνοντας την αποδοχή του ανωτέρω ποσού ως δωρεά στο ΕΚΠΑ για να διατεθεί για ερευνητικούς 
και διδακτικούς σκοπούς της Σχολής, διατυπώνοντας τις επιφυλάξεις τους για τις προϋποθέσεις και 
τους όρους ίδρυσης της ΠΡΩΤΗΣ Επώνυμης Έδρας στο ΕΚΠΑ. Ζήτησαν τέλος από τη Σύγκλητο να 
επανεξετάσει το θέμα και να ορίσει (στο πλαίσιο σύνταξης τόσο του οργανισμού όσο και εσωτερικού 



21 
 

κανονισμού) τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σχετικά με τις επώνυμες έδρες, πριν ληφθεί 
μία τέτοια απόφαση.  

Διαθεσιμότητα διοικητικού προσωπικού 

Το Συμβούλιο Ιδρύματος, στη συνεδρίασή του της 12ης και 13ης Οκτωβρίου 2013 (με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων διοικητικών υπαλλήλων) υπογράμμισε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις του μέτρου 
της διαθεσιμότητας στα μέλη του διοικητικού προσωπικού του ΕΚΠΑ και τη λειτουργία του Ιδρύματος.  

Επιτροπή του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΕΚΠΑ συναντήθηκε στις 17/10/2013 με τον Υπουργό 
Παιδείας, Καθηγητή κ.Κων/νο Αρβανιτόπουλο και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, Καθηγητή κ. 
Αθανάσιο Κυριαζή και ζητήθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου η  δημοσιοποίηση της Ειδικής Έκθεσης 
Τεκμηρίωσης καθώς και του, απορρέοντος βάσει αυτής, αριθμού των υπαλλήλων ανά κατηγορία και 
Ίδρυμα που εμπίπτουν στη διαθεσιμότητα ώστε να ελεγχθεί κατά πόσον πράγματι αντιστοιχεί στο 
ΕΚΠΑ ένας τόσος μεγάλος αριθμός υπαλλήλων προς διαθεσιμότητα.  

Το ΣΙ τάχθηκε αμέσως υπέρ του ανοικτού Πανεπιστημίου (με ανακοίνωσή του στην Παν/κή κοινότητα 
στις 14.10.2013), καλώντας τον τ.Πρύτανη κ.Πελεγρίνη  να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε  να 
αποκατασταθούν άμεσα οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές λειτουργίες του Ιδρύματος και να 
αποφευχθούν οι καταστρεπτικές συνέπειες για τους φοιτητές/φοιτήτριες του ιδρύματος και τις 
οικογένειές τους, επαναλαμβάνοντας την έκκληση στις Πρυτανικές Αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους (31.10.2013).  

Στη συνέχεια, στις 4/12/2013 το ΣΙ το Συμβούλιο του Ιδρύματος με Δελτίο τύπου του το οποίο 
διακινήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο, κάλεσε εκ νέου τον τ.Πρύτανη κ.Πελεγρίνη να ασκήσει ο ίδιος 
και η Σύγκλητος τις αρμοδιότητές τους ώστε να ανοίξουν οι σχολές και να γίνονται τα μαθήματα, όπως 
συνέβη σε άλλα Πανεπιστήμια όπου απεργούσαν οι διοικητικοί υπάλληλοι. Επίσης, ζήτησε εκ νέου από 
τον Υπουργείο Παιδείας να αποκαταστήσει άμεσα τον κατάλογο των υπό διαθεσιμότητα υπαλλήλων, 
μετά από σχολαστικό έλεγχο των υπηρεσιακών φακέλων τους.  

Τελικά, η έναρξη των μαθημάτων έγινε στις 16/12/2013 σύμφωνα με ανακοίνωση της Πρυτανείας. 

Ο Σύλλογος διοικητικού προσωπικού του ΕΚΠΑ υπέβαλε μήνυση κατά του Συμβουλίου και των μελών 
του τον Δεκέμβριο 2013, προτείνοντας ως μάρτυρα, μεταξύ άλλων, τον τότε Πρύτανη κ. Πελεγρίνη, την 
οποία αργότερα ανακάλεσε χωρίς τα μέλη του ΣΙ να έχουν συναινέσει στην ανακλητική αυτή ενέργεια 
των διοικητικών.  

Κατά τις συνεδριάσεις του ΣΙ στις 11,12 και 16 Ιανουαρίου 2014, 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 πιο συγκεκριμένα της γενικής εποπτείας και του ελέγχου της λειτουργίας 
του Ιδρύματος, ζήτησε από τον τ.Πρύτανη κ.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 (βλ. 
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http://www.council.uoa.gr/fileadmin/council.uoa.gr/uploads/Apofaseis/332._aitima_pros_Prytani_gia_
katalogo_prosopikoy_asfaleias.pdf).   

Δεν υπήρξε καμία απάντηση εκ μέρους του πρώην Πρύτανη. 

Eκκρεμεί αναφορά ελέγχου για το προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια της απεργίας του τέλους 
του 2013 για το οποίο ζήτησε ο ΓΕΔΔ σχετική έρευνα από το ΣΙ, τα πορίσματα της οποίας έχουν 
αναρτηθεί για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου (πλ. http://www.council.uoa.gr/proboli-
anakoinosewn-kai-ekdhlosewn/diereynhsh-anaforas-sxetika-me-katalogo-proswpikoy-asfaleias.html). 

Φοιτητικά θέματα: 

- Την  5η/2/2015, με απόφαση του ΣΙ, ανατέθηκαν καθήκοντα του Συνηγόρου του Φοιτητή για το 
ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στον Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής κ. Ανδρέα Χέλμη. 

- Την 24η/11/2015, με απόφαση του ΣΙ, έγινε ανανέωση της θητείας του κ. Ανδρέα Χέλμη ως 
Συνηγόρου του Φοιτητή για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 

Υπενθυμίζεται ότι έως σήμερα δεν έχει γνωστοποιηθεί εκλεγμένος εκπρόσωπος φοιτητών στο ΣΙ και να 
μεταφέρει τα αιτήματα φοιτητών. 

Παρόλα αυτά, σε όποια αιτήματα έχουν υποβάλει ομάδες φοιτητών (π.χ. προβλήματα στην Παν/λη) 
έχουν γίνει οι αντίστοιχες προσπάθειες να επιλυθούν μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Δήμου.  

 Διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος 

Συγκρότηση της ΜΟ.∆.Ι.Π 

Το ΣΙ στη συνεδρίασή του της 17ης Οκτωβρίου 2014, αποφάσισε τη συγκρότηση της Μονάδας 
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
αποτελούμενη από: 

1. τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων, Καθηγητή του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας κ. Κωνσταντίνο Μπουραζέλη ως Πρόεδρο, μετά από πρόταση του τ.Πρύτανη 
κ.Φορτσάκη. 

2. τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής κ. Νικόλαο Αλιβιζάτο ως Μέλος. 

3. την Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής κ. Ελένη-Κλεάνθη Κατσουγιάννη ως Μέλος. 

4. τον Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης κ. Ναπολέοντα 
Μαραβέγια ως Μέλος. 

5. την Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας κ. Αναστασία Παπαδία-Λάλα ως Μέλος. 

6. τον Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κ. Μιχαήλ Χατζόπουλο ως Μέλος. 
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Η διάρκεια της θητείας των μελών της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας ορίστηκε σε δύο (2) έτη 
από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης αυτής στη Διαύγεια (ήτοι, 4/11/14). 

Απεστάλη στη συνέχεια στις 5/11/2014 στον τ. Πρύτανη κ. Φορτσάκη έγγραφο για ενέργειες του ώστε 
να ορισθούν: 

- ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών και ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών 
και υποψήφιων διδακτόρων του Ιδρύματος, (με διαδικασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
49 παρ. 2β του Ν. 4009/2011). 

- εκπρόσωποι κάθε κατηγορίας προσωπικού όπως προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 του Ν. 
4009/2011. 

Εξωτερική αξιολόγηση Ιδρύματος 

Στις 2/11/2015 μέλη του ΣΙ συναντήθηκαν με τους εξωτερικούς αξιολογητές του Ιδρύματος και 
συζήτησαν μαζί τους σχετικά με το όραμα, τη στρατηγική έρευνας, ανάπτυξης και διεθνοποίησης του ΣΙ 
για το Ίδρυμα, καθώς και τους παράγοντες οι οποίοι δυσχεραίνουν το έργο του ΣΙ. Αναφέρθηκαν 
εκτενώς στην μη ύπαρξη-κατά το Νόμο- νέου Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος 
καθώς και στις άκαρπες προσπάθειες δημιουργίας του ΝΠΙΔ. Αναφέρθηκαν στην μη εκλογή Γραμματέα 
Ιδρύματος αλλά και σε διαχείριση θεμάτων που επιβάλλονται εξωγενώς καθώς και στα προβλήματα 
συνεργασίας με το λοιπά όργανα του Ιδρύματος. Τέλος, αναφέρθηκαν και θέματα σχετικά με 
οικονομική διαχείριση και λειτουργία του Ιδρύματος, καθώς και αιτήματα ελέγχων (από το ΣΙ, την 
Πολιτεία, κ.ά.) οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Το κείμενο το οποίο παραδόθηκε στους 
αξιολογητές και απετέλεσε την έκθεση διετίας του ΣΙ επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2. 

 

Γενικές εποπτικές και εγκριτικές αρμοδιότητες - Οικονομικά θέματα - Έλεγχοι 

Κατά το Νόμο το Συμβούλιο: 

i. Έχει τη γενική εποπτεία και έλεγχο της λειτουργίας του Ιδρύματος (Άρθρο 8 παρ. 10β.)  
ii. Εγκρίνει τους καταρτιζόμενους από τον πρύτανη: ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό του 

Ιδρύματος και τις τροποποιήσεις του, τον τελικό οικονομικό απολογισμό του Ιδρύματος, καθώς και 
το τον προϋπολογισμό και τον τελικό οικονομικό απολογισμό του προγράμματος δημοσίων 
επενδύσεων που αφορά το Ίδρυμα. (Άρθρο 8 παρ. 10ζ και παρ. 18στ.) 

iii. Εγκρίνει την, εκδιδόμενη ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου, απόφαση του πρύτανη για μεταφορά, 
μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος, πόρων από οποιονδήποτε κωδικό του ετήσιου προϋπολογισμού 
λειτουργικών εξόδων ή του ετήσιου προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Ιδρύματος σε 
άλλο κωδικό του ίδιου προϋπολογισμού. (Άρθρο 57 παρ. 3.) 

iv. Εγκρίνει το ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος. 
(Άρθρο 8 παρ. 10θ.)  

v. Εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό και απολογισμό για την αξιοποίηση της περιουσίας του 
Ιδρύματος. (Άρθρο 8 παρ. 10η.) 
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Το ΣΙ προέβη εξαρχής σε αιτήματα προς τις Πρυτανικές Αρχές για ενημέρωση των μελών του σχετικά με 
την περιουσία του ΕΚΠΑ και των κληροδοτημάτων, ώστε να μπορέσει να εκτελέσει την εποπτική και 
ελεγκτική αποστολή του για την οικονομικής κατάσταση του Ιδρύματος αλλά και να διατυπώσει 
προτάσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση της.  

Έχουν ζητηθεί πληροφορίες από τον Απρίλιο 2013 για την ακίνητη περιουσία του Πανεπιστημίου και 
την οικονομική αξιοποίησή της (μισθώματα), όπως επίσης και για μετοχές, ζωγραφικούς πίνακες και 
άλλα περιουσιακά στοιχεία που έχει το Ίδρυμα. Το ΣΙ έχει λάβει μόνο μερική πληροφόρηση σχετικά με 
τα κληροδοτήματα (ακίνητα, μετοχές) και ουδέποτε έλαβε στοιχεία αναφορικά με την Εταιρεία 
Ακίνητης Περιουσίας του ΕΚΠΑ ή τον ΕΛΚΕ. Για το λόγο αυτό, το Συμβούλιο Ιδρύματος είχε στείλει στον 
κ. Πελεγρίνη (σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης της 13ης/10/2013) έγγραφο με το οποίο 
ζητούσαμε επί λέξει: "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" και 
ζήτησε ενημέρωση "σχετικά με το αν έχουν διαταχθεί / ξεκινήσει άλλοι έλεγχοι οι οποίοι έχουν 
διαταχθεί από εσάς ή άλλον Kρατικό φορέα ή/και Αρχή".  

Ειδικότερα για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, το ΣΙ ζήτησε πρόσβαση στα πρακτικά του 
ΕΛΚΕ. Ο τότε Πρύτανης κ. Πελεγρίνης απάντησε με το υπ'αρ.πρωτ.ΣΙ 382/25.2.2014 γενικά ότι "στο 
ΕΚΠΑ διενεργούνται τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας τόσο για την 
περιουσία όσο και για τον τακτικό προϋπολογισμό" χωρίς να αποστείλει κάποια στοιχεία/πόρισμα των 
ελέγχων αυτών. Αναφορικά δε με τη διενέργεια ελέγχων στον ΕΛΚΕ, απάντησε ότι "Η διενέργεια 
οικονομικού ελέγχου στον ΕΛΚΕ ανήκει στη δικαιοδοσία της Συγκλήτου η οποία έχει την αποκλειστική 
εποπτεία", παραθέτοντας σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του ΕΚΠΑ. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι στο ΕΜΠ πληροφόρηση σχετική με τα οικονομικά των προγραμμάτων των μελών του 
Ιδρύματος και πλήθος άλλων πληροφοριών συμπεριλαμβανομένων πρακτικών συνεδριάσεων του 
αντιστοίχου οργάνου είναι αναρτημένα στο website του Ιδρύματος και επιτρέπεται δημόσια 
πρόσβαση. Έως σήμερα, ουδέποτε δόθηκε πρόσβαση σε κανένα στοιχείο του ΕΛΚΕ στο ΣΙ. Μόνο επί 
Πρυτανείας Φορτσάκη προσκλήθηκε ο Αναπλ.Πρόεδρος του ΣΙ να παρακολουθήσει ορισμένες 
συνεδριάσεις του ειδικού οργάνου διαχείρισης του ΕΛΚΕ. 

Επιπροσθέτως, έχει κοινοποιηθεί στο Συμβούλιο Ιδρύματος το αίτημα του Γενικού Επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης προς το Υπουργείο Οικονομικών για έλεγχο των κληροδοτημάτων του ΕΚΠΑ αλλά 
έως σήμερα δεν υπήρξε καμία περαιτέρω ενημέρωση.  

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου "Διαχειριστικός και Οικονομικός Έλεγχος στους 
Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, ζήτησε από το υπουργείο 
Οικονομικών, ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος, κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού Αντώνη 
Σαμαρά" ("Τα ΝΕΑ", 24.10.2013) αλλά δεν έχουμε καμία ενημέρωση αν διενεργήθηκαν οι έλεγχοι 
αυτοί. 

Επίσης, δεν υπήρξε τεκμηριωμένη ενημέρωση σχετικά με τα οικονομικά των νοσοκομείων (Ευγενίδειο 
και Τσαγκάρης), η πλειοψηφία των μετοχών των οποίων ανήκει στο ΕΚΠΑ. Για το λόγο αυτό το ΣΙ 
συναντήθηκε αρκετές φορές με τον τ. Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου Καθηγητή κ. 
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Φραγκούλη αναφορικά με τα προβλήματα του Θεραπευτηρίου και ειδικότερα τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές του και αναζήτηση λύσης. Πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση με μέλη του Δ.Σ των 
εργαζομένων  του Ευγενιδείου και συζήτηση των προβλημάτων τους. 

 Κατά την ίδια περίοδο, το ΣΙ με έγγραφό του στις 10/6/2014 προς τον τότε Πρύτανη κ. Πελεγρίνη και 
την Παν/κή κοινότητα συγκέντρωσε και κατέδειξε προβλήματα σχετικά με τη φύλαξη και την 
καθαριότητα τα οποία κατήγγειλε και προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων (τον Απρίλιο 2014) ο 
Πρόεδρος της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κ. Ράικος. Το ΣΙ ζήτησε από τον κ. Πελεγρίνη να 
ενημερώσει την Παν/κή κοινότητα για θέματα αναφορικά με τις διοικητικές διαδικασίες στις οποίες 
έχει προβεί για την αποκατάσταση του θέματος της καθαριότητας και φύλαξης στο  Ίδρυμα, πόσες και 
ποιές προκηρύξεις ματαιώθηκαν, τους λόγους της ματαίωσης αυτών, βάσει ποιάς νομικής 
κατοχύρωσης (και έγκρισης του παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου) συνεχίστηκε η πληρωμή των 
παλαιών αναδόχων, κ.ά (βλ. το έγγραφο στο 
http://www.council.uoa.gr/fileadmin/council.uoa.gr/uploads/Apofaseis/Synodeytika_eggrafa/allilografi
a_me_Prytani/487-pros_Prytani_kai_meli_Sygklitoy_gia_katharismo__fylaxi__apologismo_2013.pdf ). 

Επισημαίνεται όμως ότι η τελευταία δημοσιευμένη έκθεση ορκωτών λογιστών για τον ΕΛΚΕ, εξ όσων 
γνωρίζουμε, έγινε για το οικον. έτος 2010 ενώ ο νόμος ρητά αναφέρει ότι διενεργείται ετησίως. Το 
γεγονός αυτό επισημάνθηκε από το ΣΙ και στη συνέντευξη του υποψηφίου Πρύτανη κ.Δημόπουλου, 
καθώς και κατά τη διαδικασία έγκρισης της πράξης ορισμού Αναπλ.Πρύτανη με σχετικές ερωτήσεις 
στον υποψήφιο Αναπλ.Πρύτανη για τη λειτουργία του ΕΛΚΕ - κ.Σφηκόπουλο (βλ. πρακτικό της 
συνεδρίασης έγκρισης Αναπλ.Πρύτανη 
http://www.uoa.gr/fileadmin/council.uoa.gr/uploads/Prytanikes_2015/Apospasma_praktikon_26.2.201
5_Egkrisis_Anapl.Prytani.pdf ). 

Τον Νοέμβριο 2014, κατόπιν συνεχών οχλήσεων του ΣΙ προς την Πρυτανεία, ελήφθη απαντητικό 
έγγραφο ότι: αναφορικά με τη Δ/ση Οικονομικών ο μοναδικός έλεγχος που έγινε κατά τα έτη 2013 και 
2014 προήλθε από τη Γενική Δ/ση Δημοσιονομικών Ελέγχων ενώ σχετικά με τον ΕΛΚΕ ο έλεγχος των 
ορκωτών λογιστών για τα αντίστοιχα έτη δεν έχει ολοκληρωθεί. Έως σήμερα το ΣΙ δεν έχει λάβει καμία 
επίσημη ενημέρωση από την Πρυτανεία αναφορικά με νεότερη έκθεση ορκωτών λογιστών για τον 
ΕΛΚΕ, αλλά και ούτε σχετικά με τους ελέγχους που δεσμεύθηκαν να ολοκληρώσουν. Η μόνη 
ενημέρωση που είχε το ΣΙ είναι μία απόφαση Συγκλήτου της 21ης-7-2015  αναρτημένη στη Διαύγεια 
κατά την οποία «Με την από 06-03-2014 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου ορίστηκε η 
εταιρεία «ΝΕΧΙΑ-EUROSTATUS CERTIFIED AUDITORS S.A.» να διενεργήσει τον έλεγχο των λογιστικών 
καταστάσεων του ΕΛΚΕ για τα έτη 2011 και 2012. Έξι μήνες μετά τη σχετική απόφαση διαπιστώθηκε ότι 
δεν είχε υπογραφεί σύμβαση για τον έλεγχο των λογιστικών καταστάσεων από την ως άνω εταιρεία για 
τα έτη 2011 και 2012. Για να προχωρήσει η διενέργεια ελέγχου των λογιστικών καταστάσεων για τα έτη 
2013 και 2014, προαπαιτούμενο είναι όπως έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για τα έτη 2011 και 
2012....Λαμβάνοντας υπόψη την επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο 2015 ο 
έλεγχος των χρήσεων 2011 και 2012, ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος για τις χρήσεις 
2013 και 2014, προτείνεται η ανάθεση του ελέγχου των χρήσεων 2012, 2013 και 2014 στην εταιρεία 
«UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ» ώστε ο έλεγχος της χρήσης 2012 να διεξάγεται εν παραλλήλω με τον 
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έλεγχο της χρήσης 2011 από τη ΝΕΧΙΑ, με στόχο την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ελέγχων όλων 
των ετών...».  

Εκτός όμως του ανωτέρω ελέγχου ορκωτών λογιστών στον ΕΛΚΕ, σημειώνουμε ότι, βάσει καταγγελιών 
του ΣΙ οι οποίες διαβιβάστηκαν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ), διενεργήθηκε 
έλεγχος στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ  από τον τέως ΓΕΔΔ, Επίτ. Αρεοπαγίτη Λ. Ρακιντζή και το σχετικό πόρισμα 
εστάλη στις 20/1/2016, μεταξύ άλλων, στον Πρύτανη του ΕΚΠΑ για ενέργειες της αρμοδιότητάς του και 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. Αυτή η έκθεση ελέγχου αφορά συγκεκριμένα τις διαδικασίες και τη 
νομιμότητα καταβολής πρόσθετων αποδοχών σε υπαλλήλους από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ για: "α) 
αποζημίωση αδείας ετών 2013-2014, β) επίδομα ισολογισμού έτους 2012 το οποίο καταβλήθηκε το 
2014 και γ) επιδόματα θέσεων ευθύνης για τα έτη 2013 - 2014. Για τα λοιπά αναφερόμενα στις 
καταγγελίες ζητήματα καθώς επίσης και για όσα προέκυψαν από τη διαδικασία του ελέγχου θα 
ακολουθήσει επόμενη Έκθεση Ελέγχου".  

Σημειώνεται ότι ο ΓΕΔΔ ζήτησε τη συνδρομή του ΣΙ για τη μελέτη της ανωτέρω υπόθεσης. Το ΣΙ επί 
μήνες μελέτησε την ανωτέρω υπόθεση, ζήτησε σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης από τις υπηρεσίες του 
ΕΚΠΑ και απέστειλε στο ΓΕΔΔ, αλλά και κοινοποίησε ως όφειλε, τα ευρήματα μέσω της ιστοσελίδας του 
ΣΙ για κάθε ενδιαφερόμενο (βλ. http://www.council.uoa.gr/proboli-anakoinosewn-kai-
ekdhlosewn/apanthsh-pros-gedd-gia-pros8etes-apodoxes-apo-apo8ematika-toy-elke.html) 

Περιγραφή του ελέγχου, το πόρισμα αυτού καθώς και η διαβίβαση για αναζήτηση ευθυνών έχει 
περιληφθεί στην ετήσια έκθεση του ΓΕΔΔ του 2015 (σελ 73) και η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα https://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/157/01.GEDDEtisiaEkthesi2015.pdf 

Έως σήμερα, επτά (7) και πλέον μήνες μετά, δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση προς το Συμβούλιο 
του Ιδρύματος για οποιαδήποτε ενέργεια της Πρυτανείας επί του θέματος. 
 

Αναφορικά με την αρμοδιότητα του ΣΙ περί εγκρίσεων προϋπολογισμών, τροποποιήσεων αυτών 
αλλά και οικονομικών απολογισμών και ισολογισμών του Ιδρύματος, έχουν γίνει οι εξής ενέργειες: 

Όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα 4, το Συμβούλιο έχει εγκρίνει ετήσιους προϋπολογισμούς 
(τακτικό, ίδιας περιουσίας και δημοσίων επενδύσεων) και απολογισμούς του Ιδρύματος, της Παν/κής 
Λέσχης, των Ιερών Ναών που ανήκουν στο ΕΚΠΑ, αλλά και πλήθος τροποποιήσεων προϋπολογισμών 
του Ιδρύματος και της Πανεπιστημιακής Λέσχης, οι αποφάσεις επί των οποίων έχουν αναρτηθεί σε 33 
καταχωρίσεις στη Διαύγεια (βλ. Παράρτημα 4). 

Προκειμένου να ελεγχθούν όλες οι καταγραφές που παρουσιάζονταν στις λογιστικές αυτές 
καταστάσεις πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις μελών του ΣΙ με τους υπεύθυνους των 
οικονομικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και, κατά περίπτωση, ζητήθηκαν επιπρόσθετες έγγραφες 
διευκρινίσεις και στοιχεία από τον Αναπλ.Πρύτανη Οικονομικών. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε περιπτώσεις οι οποίες απασχόλησαν το ΣΙ σε πολλές συνεδριάσεις του : 
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- Ενώ στον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2013 το ποσό των 630.000 ευρώ το οποίο είχε προβλεφθεί 
για συνδρομές σε βιβλιογραφικές βάσεις,  ουδέποτε εκταμιεύτηκε, στον προϋπολογισμό οικ.έτους 
2014, δεν εμφανιζόταν καμία εγγραφή κονδυλίων για συνδρομές περιοδικών και Βιβλιογραφικών 
Βάσεων Δεδομένων (π.χ. JSTOR, CINAHL, Web of Science) παρόλο που το ΕΚΠΑ για μεγάλο χρονικό 
διάστημα δεν είχε καμία πρόσβαση σε αυτές. Το Συμβούλιο Ιδρύματος, προκειμένου να 
προχωρήσει στην έγκριση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2014, απέσπασε δέσμευση από τον τ. 
Πρύτανη κ. Πελεγρίνη  να διατεθεί από τον ΕΛΚΕ (κατόπιν εγκρίσεως της Συγκλήτου , βλ. ΑΔΑ: 
ΒΙΕΕ46ΨΖ2Ν-ΟΙΗ) το ποσό του 1.000.000 ευρώ για το σκοπό αυτό και το ΣΙ ενημέρωσε την 
Πανεπιστημιακή κοινότητα σχετικώς με ανακοίνωσή του στο UoA Announcements. Δυστυχώς, ενώ 
έγιναν κάποιες αρχικές ενέργειες, δεν προχώρησε ο  διαγωνισμός, με συνέπεια η Παν/κή κοινότητα 
τα τελευταία χρόνια να μην έχει πρόσβαση σε περιοδικά και βιβλιογραφικές βάσεις. Το ΣΙ κάλεσε  
τις νέες Πρυτανικές Αρχές το Δεκέμβριο 2014 να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
ώστε να τακτοποιηθεί το ζήτημα των συνδρομών και να επανέλθει το συντομότερο δυνατόν η 
πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων και στα ηλεκτρονικά περιοδικά. 

- Τέλος επισημαίνουμε  ότι έχουν καταγραφεί προβλήματα στον Ισολογισμό του έτους 2012 (και ο 
οποίος δεν εγκρίθηκε από το ΣΙ2) αλλά έως σήμερα δεν έχουν δοθεί ικανοποιητικές εξηγήσεις. 
Σημειώνεται ότι μετά την μη έγκριση αυτού, ουδέποτε επανακατατέθηκε προς έγκριση στο ΣΙ 
υπογεγραμμένος αρμοδίως και προσηκόντως ο ισολογισμός του 2012. Έως σήμερα επίσης, 
ουδέποτε κατατέθηκε ισολογισμός για τα έτη 2013, 2014, 2015, ενώ τελικώς κατατέθηκε μόνο ο 
απολογισμός των ετών 2013 και 2014 προς έγκριση. 

- Ο οικονομικός απολογισμός του έτους 2013 έχει εγκριθεί μόνο για ορισμένες κατηγορίες 
δαπανών. Το ΣΙ δεν ενέκρινε τις Δαπάνες καθαρισμού Γραφείων επειδή το ΕΚΠΑ δεν μπορεί 
νομίμως να προβεί στην πληρωμή τιμολογίων των εταιρειών καθαρισμού, τα οποία εκδόθηκαν σε 
εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων όπως προκύπτει από: α) αρνητικό γνωμοδοτικό έγγραφο του 
Νομικού Συμβούλου του ΕΚΠΑ σχετικά για τη δυνατότητα εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων μετά 
την κοινοποίηση της υπ'αρ. 60/2014 απόφασης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με την οποία η εν λόγω παράταση/οι 
παρατάσεις των συμβάσεων καθαριότητας κρίθηκαν παράνομες και β) την υπ' αρ. 85/2014 
απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. περί απόρριψης της αίτησης θεραπείας του ΕΚΠΑ. Ερωτήματα 
διατυπώθηκαν προς τον τ.Πρύτανη κ.Πελεγρίνη  
(βλ. http://www.council.uoa.gr/fileadmin/council.uoa.gr/uploads/Apofaseis/658-
gia_apologismo_2013.pdf) 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα ανωτέρω θέματα/προβλήματα καθώς και η σχετική 
αλληλογραφία μπορεί να βρεθεί στον ιστότοπο του ΣΙ 

http://www.council.uoa.gr/synedriaseis-apofaseis/eggrafa-aitimata-pros-ton-k-prytanh.html 

http://www.council.uoa.gr/synedriaseis-apofaseis.html 

                                                      

2 (βλ. σχετικά έγγραφα: http://www.council.uoa.gr/fileadmin/council.uoa.gr/uploads/Apofaseis/163-
eggrafo_gia_isologismo_kai_erwtimata_se_Prytani.pdf   και  
http://www.council.uoa.gr/fileadmin/council.uoa.gr/uploads/Apofaseis/216._eggrafo_pros_k.Prytani_gia_Isologismo_2012.pdf  ) 
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Αναφορικά με την αρμοδιότητα του ΣΙ όπως αριθμούνται ανωτέρω (iv) της έγκρισης του ετήσιου 
απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος (Άρθρο 8 παρ. 10θ.) 
καθώς και (v) της του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού για την αξιοποίηση της περιουσίας 
του Ιδρύματος (Άρθρο 8 παρ. 10η.) που καταρτίζονται από τον Πρύτανη και υποβάλλονται από αυτόν 
προς έγκριση στο Συμβούλιο, ουδέποτε έχουν κατατεθεί σχετικά κείμενα προγραμματισμού ή/και 
απολογισμού στο ΣΙ από κανέναν από τους Πρυτάνεις οι οποίοι προΐσταντο του Ιδρύματος από την 
έναρξη της θητείας του Συμβουλίου έως σήμερα καίτοι έχει κατά περιόδους ζητηθεί εγγράφως, οπότε 
το Συμβούλιο δεν έχει ασκήσει τα συγκεκριμένα αυτά καθήκοντά του. 

 

4. Δυσλειτουργίες και Προβλήματα 

Η προηγούμενη ενότητα κατέδειξε ορισμένους λόγους που το Συμβούλιο δεν εξετέλεσε ορισμένα εκ 
των καθηκόντων του.  

Η αιτία αρκετών εκ των ανωτέρω προβλημάτων εντοπίζεται, εκ πρώτης όψεως, στις υποτιθέμενες 
ασάφειες του νόμου (κυρίως μετά τις πολλαπλές παρεμβάσεις, προσθήκες και μεταβολές σε σχέση με 
την αρχική μορφή του) όσον αφορά στην κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργάνων διοικήσεως 
του Πανεπιστημίου, τις οποίες προέβαλαν οι Πρυτανικές αρχές για να δυσχεράνουν τη συνεργασία 
τους με το Συμβούλιο αν και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την Γνμδ 176/2013 ήρε τις σχετικές 
αμφιβολίες, διευκρινίζοντας ότι «τα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ κατατάσσονται και καθέτως, σε μια 
σχέση εποπτείας και ελέγχου, υπό το Συμβούλιο, ως κορυφαίο όργανο της διοικητικής πυραμίδας».  
Στο ίδιο πνεύμα ερμήνευσε τις αρμοδιότητες των οργάνων διοικήσεως των ΑΕΙ και το Συμβούλιο της 
Επικρατείας με την απόφαση ΣτΕ 2357/2014. Επισήμανε, δηλαδή, ότι το Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει 
αρμοδιότητες επιτελικού και εποπτικού χαρακτήρα, όπως η γενική εποπτεία και ο έλεγχος της 
λειτουργίας του Ιδρύματος, ενώ στον Πρύτανη ανατίθεται η κύρια ευθύνη για την τρέχουσα διοίκηση 
του Ιδρύματος. Επομένως, ο νόμος επιβάλλει τη συνεργασία των ανωτέρω Πανεπιστημιακών οργάνων 
και τον συντονισμό των ενεργειών τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων εκάστου, χάριν της εύρυθμης 
και αποτελεσματικής διοικήσεως και λειτουργίας του ΑΕΙ. 

Για να γίνει όμως αντιληπτό το κλίμα στο οποίο κλήθηκε το Συμβούλιο του ΕΚΠΑ να λειτουργήσει, 
επισημαίνουμε ότι πριν ακόμη αναλάβει καθήκοντα το νεοεκλεγέν Συμβούλιο (1/2/2013) είχε να 
αντιμετωπίσει την από 17 Ιανουαρίου 2013 αίτηση που κατέθεσαν στο ΣτΕ όχι μόνο η τότε Σύνοδος των 
Πρυτάνεων (με αίτηση κάθε Πανεπιστημίου ξεχωριστά) αλλά επιπροσθέτως και ατομικώς ο τότε 
Πρύτανης ΕΚΠΑ Καθηγητής Θ.Πελεγρίνης κατά της συνταγματικότητας της οργάνωσης των ΑΕΙ βάσει 
του Ν.4009/11  (Συμβούλια Ιδρυμάτων, εκλογή Πρυτάνεων, εκλογική διαδικασία).  Το 2015 η 
Ολομέλεια του ΣτΕ στην με αριθμό 519/2015 απόφασή της κατέληξε ομόφωνα στη συνταγματικότητα 
της οργάνωσης των ΑΕΙ, βάσει του Ν. 4009/2011 και κυρίως κατέληξε ότι "απορριπτέος, ως 
ερειδόμενος επί εσφαλμένης προϋποθέσεως είναι και ο έκτος και τελευταίος προβαλλόμενος στα 
πλαίσια του κρινόμενου λόγου ακυρώσεως ισχυρισμός περί περιορισμού του ρόλου του Πρύτανη 
έναντι του Συμβουλίου στην διοίκηση των Α.Ε.Ι., διότι, μετά τις σημαντικές τροποποιήσεις που επέφερε 
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στις αρχικές ρυθμίσεις του Ν. 4009/2011 ο Ν. 4076/2012, μεταβλήθηκε ο συσχετισμός μεταξύ των 
οργάνων διοικήσεως των Α.Ε.Ι., με αποτέλεσμα τον σαφή περιορισμό, αν όχι υποβάθμιση, του ρόλου 
του Συμβουλίου στην άσκηση της διοικήσεως των Α.Ε.Ι., έναντι των λοιπών οργάνων του Ιδρύματος, 
δηλαδή του Πρύτανη και της Συγκλήτου. " 

Εν αντιθέσει όμως με τους τότε εν ενεργεία Πρυτάνεις οι οποίοι αντιτάχθηκαν εξ αρχής στο θεσμό του 
Συμβουλίου, η συντριπτική πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ συμμετείχε ενεργά και θετικά στην εκλογή 
των μελών του ΣΙ. Για το λόγο αυτό η πλειονότητα των μελών των Συμβουλίων θεώρησε ότι, παρόλο το 
εχθρικό από την Πρυτανεία κλίμα, όφειλαν να παραμείνουν και να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους 
ακόμα και μετά την διαρκώς απαξιωτική προς τα ΣΙ στάση της Κυβέρνησης από τον Ιανουάριο 2015 έως 
σήμερα. 

Το ΣΙ, ακόμα και εν μέσω προσφυγής της Συνόδου των Πρυτάνεων και ειδικότερα του κ.Πελεγρίνη στο 
ΣτΕ, εξαρχής έκρινε ότι οι όποιες ασάφειες στις αρμοδιότητες των τριών οργάνων διοίκησης 
(Συμβουλίου-Πρύτανη-Συγκλήτου) θα μπορούσαν να εξαλειφθούν- ή έστω να περιορισθούν- με τη 
δημιουργία και δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος. Για τους 
λόγους αυτούς το ΣΙ ενέτεινε τις προσπάθειές του προς αυτήν την κατεύθυνση με συνεχείς  οχλήσεις 
και έγγραφα του Προέδρου του προς τους Πρυτάνεις οι οποίοι προΐσταντο του Ιδρύματος από την 
έναρξη της θητείας του έως σήμερα. 

Υπήρξαν όμως και σημαντικά προβλήματα και δυσχέρειες στο έργο του ΣΙ όπως ενδεικτικά 
αναφέρονται παρακάτω: 

- η υποβολή αγωγής από τον πρώην Πρύτανη κ.Πελεγρίνη εναντίον του Συμβουλίου και καθενός εκ 
των μελών του χωριστά ζητώντας αποζημίωση σχεδόν 1.000.000 ευρώ. 

- δημόσιες (και τηλεοπτικές) εμφανίσεις του κ.Πελεγρίνη κατά τις οποίες αναφερόταν με απαξιωτικό 
τρόπο στο ΣΙ (για παράδειγμα, παραλληλισμός μελών του ΣΙ με γνωστό φιλόσοφο «Ναζί» Πρύτανη 
αλλά και παρομοιάζοντας τους συναδέλφους του μέλη του Συμβουλίου ως «πέμπτη φάλαγγα του 
Φράνκο»).  

- μήνυση από το Σύλλογο των Διοικητικών Υπαλλήλων κατά του Συμβουλίου, την οποία αργότερα 
ανακάλεσαν χωρίς τα μέλη του ΣΙ να έχουν συναινέσει στην ανακλητική ενέργεια αυτή των 
διοικητικών υπαλλήλων. 

- δύο ιδιαιτέρως βίαιες διακοπές Συνεδριάσεων του ΣΙ. 
- καθυστέρηση ή μη απάντηση σε αιτήματα του ΣΙ από τις Πρυτανικές Αρχές ή προώθηση αυτών 

προς γνωμοδότηση στον Νομικό Σύμβουλο του ΕΚΠΑ, κ.ά., ακόμη και για ζητήματα όπως π.χ. 
"Χορήγηση καταλόγου εργαζομένων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ"! 

- παρόλο που κατατέθηκαν σχέδια δημιουργίας του ΝΠΙΔ στο Υπουργείο Παιδείας από άλλα ΑΕΙ, 
βάσει των οποίων εργαζόταν το ΣΙ ΕΚΠΑ, ουδέποτε προχώρησε η εκ της Πολιτείας προβλεπόμενη 
σχετική νομοθετική ρύθμιση.  

- σημειώνεται ότι έως σήμερα δεν έχουν καταβληθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΕΚΠΑ 
έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εξωτερικών μελών του ΣΙ για τη συμμετοχή τους σε 
συνεδριάσεις του ΣΙ, καίτοι κατόπιν σχετικού εγγράφου του τότε Γεν. Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ κ. 
Κυριαζή έχουν καθοριστεί επακριβώς οι κωδικοί εξόδων (ΚΑΕ) για τις δαπάνες αυτές. Αξίζει να 
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σημειωθεί ότι όλα τα μέλη του ΣΙ 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 και ζήτησαν εγγράφως από τον τότε Πρύτανη το συνολικό ποσό 
της αποζημίωσης να διατεθεί για υποτροφίες φοιτητών. Το ΣΙ δεν έχει καμμία ενημέρωση για την 
διάθεση αυτού του ποσού. 

Εκτός όμως όλων των ανωτέρω, η διαφανείσα στάση της νέας κυβέρνησης από τις αρχές του 2015 κατά 
του θεσμού των Συμβουλίων, οι κατά περιόδους προτάσεις και εξαγγελίες για νομοσχέδια τα οποία 
προέβλεπαν την κατάργηση του οργάνου ή ενδεχομένως ορισμένων από τις αρμόδιότητές του, οι 
απαξιωτικές και προσβλητικές σε πολλές περιπτώσεις θέσεις και εξαγγελίες  μελών της Κυβέρνησης, 
ιδιαιτέρως με βολές κατά των εξωτερικών μελών των ΣΙ αλλά και ενός από τους βασικούς στόχους του 
ΣΙ που ήταν η "Αριστεία", οδήγησαν στην παραίτηση του Προέδρου του και μελών του ΣΙ του ΕΚΠΑ, 
όπως συνέβη και σε άλλα ΑΕΙ.   

Χαρακτηριστική μάλιστα ήταν η ενέργεια του τέως Υπουργού Παιδείας Α. Μπαλτά, πριν καν κατατεθεί 
σχετικό νομοσχέδιο προς ψήφιση στη Βουλή, να στείλει στις 22/6/2015 επιστολή προς τα μέλη των 
Συμβουλίων ΑΕΙ και ΤΕΙ προεξοφλώντας την κατάργησή τους και ευχαριστώντας τους για τη 
συνεισφορά τους! 

Επιπροσθέτως, η απαξίωση του ρόλου του Συμβουλίου και η αποψίλωση των αρμοδιοτήτων του μέσω 
συνεχών νομοθετικών ρυθμίσεων, είτε με τη μορφή Προεδρικού διατάγματος είτε μέσω ψήφισης 
νόμων που ουσιαστικά "καταργούν" το ρόλο τους από τον Ιανουάριο 2015 έως και σήμερα (ιδιαιτέρως 
μετά την από 7.10.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4350/2015 
(ΦΕΚ Α΄ 161/30.11.2015), με το Ν. 4368/2016  (ΦΕΚ Α΄ 21/21.2.2016) και το Ν.4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 
83/11.5.2016)) εμπόδισε το Συμβούλιο Ιδρύματος να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο του.   

Χαρακτηριστική επίσης είναι και η καθυστέρηση έκδοσης Διαπιστωτικών Πράξεων ανασυγκρότησης 
του ΣΙ από το Υπουργείο Παιδείας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Διαπιστωτική Πράξη για την εκλογή 
νέου Προέδρου του ΣΙ απεστάλη στο Υπουργείο στις 20/11/2015 και η σχετική Διαπιστωτική Πράξη 
δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ της 10ης/3/2016.  

Τέλος, ενώ η θητεία των μελών του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ λήγει την 31η Αυγούστου 2016 σύμφωνα με 
το ΦΕΚ 72/22.2.2013 τ. Υ.Ο.Δ.Δ, η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας κ. Αναγνωστοπούλου με 
απόφασή της η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  280/2.6.2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ ουσιαστικά "παρατείνει" τη 
θητεία των Συμβουλίων των ΑΕΙ για ένα επιπλέον έτος έως την 31η/8/2017, αντί η ίδια να έχει 
φροντίσει να εφαρμοστεί ο ισχύων νόμος, δηλαδή να προκηρυχθούν από τους Πρυτάνεις εκλογές για 
νέα Συμβούλια, ώστε διαχρονικά να καταξιωθεί ο θεσμός και ο ρόλος του Συμβουλίου ως οργάνου 
διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. 
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Οι τακτικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ιδρύματος κατά την θητεία του  (2013-2016) 
παρατίθενται κατωτέρω ανά ημερομηνία και συνοπτική αναφορά στα θέματα συζήτησης 
ανά συνεδρίαση:  

19 Ιανουαρίου 2013 (προπαρασκευαστική μετά την εκλογή και πριν τον διορισμό του ΣΙ) 
με βασικά θέματα συζήτησης: Αρμοδιότητες Συμβουλίου, Στρατηγικός σχεδιασμός, 
Δημιουργία Επιτροπών Συμβουλίου - υπεύθυνων δράσης, Λειτουργία ΕΚΠΑ, Θέσπιση 
βραβείων αριστείας, Ιδέες και πρόοδος για την ανάπτυξη του ΕΚΠΑ, Ιδέες και πρόοδος για 
χορηγίες. 

21 Φεβρουαρίου 2013 με θέματα έγκρισης προϋπολογισμών του Ιδρύματος οικ. έτους 
2013 (τακτικού και ιδίας περιουσίας) 

1 Μαρτίου 2013 με μόνο θέμα συζήτησης τη διατύπωση γνώμης στο ΥΠΑΙΘ για το σχέδιο 
ΑΘΗΝΑ. 

8 Μαρτίου 2013 με μοναδικό θέμα την Έγκριση Πράξης Πρύτανη περί ορισμού 
Αναπληρωτών Πρύτανη  

30 Μαρτίου 2013 με βασικά θέματα συζήτησης: Έγκριση προϋπολογισμών ΕΚΠΑ, Ιδέες και 
πρόοδος για τον οργανισμό και τον εσωτερικό κανονισμό, Συζήτηση για την οργάνωση σε 
Σχολές και Τμήματα, Ασφάλεια και Εικόνα Πανεπιστημιούπολης, Πρόοδος περί 
οικονομικών και ΕΛΚΕ, Ιδέες και πρόοδος για την ανάπτυξη του ΕΚΠΑ και για χορηγίες 

31 Μαρτίου 2013 με βασικά θέματα συζήτησης: Δημιουργικές ιδέες για  να βρίσκουν οι 
φοιτητές του ΕΚΠΑ εργασία, Λειτουργία Συμβουλίου και κονδύλια, Διαδικτυακά 
μαθήματα 

22 Απριλίου 2013 με μοναδικό θέμα την Έγκριση Πράξης Πρύτανη περί ορισμού 
Αναπληρωτών Πρύτανη 

28 Απριλίου 2013 με θέματα οικονομικής διαχείρισης του Ιδρύματος 

8 Ιουλίου 2013 με βασικά θέματα συζήτησης: Ίδρυση ΝΠΙΔ -σχέση με ΕΛΚΕ, Foundation 
για χρηματοδότηση ΕΚΠΑ (εξωτερικό και εσωτερικό) , Οργανισμός Λειτουργίας ΕΚΠΑ και 
Εσωτερικός Κανονισμός, Συνεργασία Συμβουλίου με Ακαδημαϊκή Κοινότητα, ΜΜΕ και 
επικοινωνιακή πολιτική με μέλη ΔΕΠ, Συμμετοχή του ΕΚΠΑ στις ΑΜΚ, Έγκριση σχεδίων 
Ισολογισμού-Απολογισμού, Διαδικτυακά μαθήματα, Έγκριση υποβολής προτάσεων του 
ΠΔΕ 2013-16,  Έγκριση 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Παν/κής Λέσχης, Έγκριση 
Ισολογισμού-Απολογισμού 2012 Παν/κής Λέσχης  



9 Ιουλίου 2013 με βασικά θέματα συζήτησης: Προετοιμασία για το Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Horizon 2020 και τη συμμετοχή του ΕΚΠΑ σε αυτό,  Θεσμός University 
professors, Λειτουργία Πανεπιστημίου και ο ρόλος του Συμβουλίου, Εικόνα και ασφάλεια 
Πανεπιστημιούπολης 

12 Οκτωβρίου 2013 με βασικά θέματα συζήτησης: Λειτουργία του ΣΙ και των επιτροπών, 
Οργανισμός, ΝΠΙΔ, Χορηγίες, βραβεία, Ευρωπαϊκά προγράμματα και συμμετοχή του 
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη και σχέδια αναμόρφωσης της, Εκλογή Νέου Αναπληρωτή 
Προέδρου του Συμβουλίου. 

13 Οκτωβρίου 2013 με βασικά θέματα συζήτησης: Ισολογισμός EKΠΑ 2012 και οικονομικά 
θέματα,  Διαδικασία επιλογής υποψηφίων Κοσμητόρων, κινητικότητα – διαθεσιμότητα 
διοικητικού προσωπικού,  Αποκατάσταση της λειτουργίας του ΕΚΠΑ  

11 Ιανουαρίου 2014 με βασικά θέματα συζήτησης: Επιλογή υποψηφίων Κοσμητόρων 
Σχολών, ανακοίνωση απονομής των βραβείων Παπανικολάου και Καραθεοδωρή , 
Λειτουργικά θέματα του ΕΚΠΑ  

12 Ιανουαρίου 2014 με βασικά θέματα συζήτησης: Οργανισμός Λειτουργίας ΕΚΠΑ και 
Εσωτερικός Κανονισμός ,  Ίδρυση ΝΠΙΔ, Θέματα Οικονομικού Ελέγχουν, επερχόμενες 
Πρυτανικές εκλογές 

16 Ιανουαρίου 2014 με βασικά θέματα συζήτησης: Επιλογή υποψηφίων Κοσμητόρων 
Σχολών 

20 Μαρτίου 2014 με βασικά θέματα τις εγκρίσεις προϋπολογισμών και θέματα 
διαδικαστικής φύσης μεταξύ ΣΙ και Πρύτανη. 

30 Απριλίου 2014 με μοναδικό θέμα συζήτησης τον ορισμό τριμελούς επιτροπής 
ανάδειξης Πρύτανη ΕΚΠΑ 

2 Ιουλίου 2014 με θέμα συζήτησης: Παρουσίαση από την Τριμελή επιτροπή διενέργειας 
εκλογών για τη θέση Πρύτανη ΕΚΠΑ των ακαδημαϊκών και διοικητικών προσόντων των 
υποψηφίων.  

3 Ιουλίου 2014 με τις συνεντεύξεις με κάθε υποψήφιο για τη θέση Πρύτανη ΕΚΠΑ  

4 Ιουλίου 2014 με βασικά θέματα συζήτησης: Επιλογή υποψηφίων για τη θέση Πρύτανη 
ΕΚΠΑ, έγκριση πρότασης για την κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
2014 και άλλα οικονομικά θέματα  

2 Σεπτεμβρίου 2014 με μοναδικό θέμα την Έγκριση Πράξης Πρύτανη περί ορισμού 
Αναπληρωτών Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
μεταβίβασης σε αυτούς αρμοδιοτήτων και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη 



17 Οκτωβρίου 2014 με βασικά θέματα συζήτησης: Ενημέρωση  από τον κ. Πρύτανη για  ι) 
τον Οργανισμό, ii)  Προκήρυξη θέσης Γραμματέα του Ιδρύματος, iii) Οικονομικά θέματα 
(προϋπολογισμός, απολογισμοί/ισολογισμοί, έλεγχοι, εξελίξεις για το Ευγενίδειο), iv)  
Λειτουργικά θέματα ΕΚΠΑ. Επίσης συζητήθηκαν: Προτάσεις για Στρατηγικό  σχεδιασμό  
και ανάπτυξη του ΕΚΠΑ, Συγκρότηση της  ΜΟΔΙΠ,  Ενημέρωση για το ΝΠΙΔ  , απολογισμός 
της διετίας λειτουργίας του ΣΙ, Προγραμματισμός για   τη διετία μέχρι τη λήξη της θητείας 
του ΣΙ, Ανασυγκρότηση Επιτροπών ΣΙ, Σχέσεις  ΣΙ  με  Πρύτανη  και από κοινού συνέντευξη 
τύπου, Προκήρυξη θέση Γραμματέα ΕΚΠΑ. 

18 Οκτωβρίου 2014 με βασικά θέματα συζήτησης: Συνεντεύξεις και επιλογή υποψηφίων 
για τη θέση Κοσμήτορα Σχολών Φιλοσοφικής και Θεολογικής, απονομή βραβείων. 

26 Νοεμβρίου 2014 με βασικά θέματα συζήτησης: έγκριση του Απολογισμού του οικ. 
έτους 2013 του Ιδρύματος και άλλα οικονομικά θέματα, μήνυση ΔΣ Διοικητικών 
Υπαλλήλων, Κέντρα Αριστείας 

14 Ιανουαρίου 2015 με θέματα συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια των 
εκλογών και τη διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη και έκδοσης Διεθνούς πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

5 Φεβρουαρίου 2015 με θέμα την παρουσίαση των υποψηφίων από την Τριμελή 
Επιτροπή 

9 Φεβρουαρίου 2015 με θέμα τις συνεντεύξεις με τους υποψηφίους για τη θέση Πρύτανη 
ΕΚΠΑ και την επιλογή. 

17 Φεβρουαρίου 2015 με θέματα την επικύρωση αποτελέσματος της εκλογικής 
διαδικασίας για την ανάδειξη Πρύτανη του ΕΚΠΑ και απόφαση διορισμού καθώς και την 
απάντηση στην ένσταση-αίτηση θεραπείας  του Καθηγητή Δ. Δασκαλάκη. 

26 Φεβρουαρίου 2015 με θέματα την έγκριση της απόφασης του Πρύτανη περί ορισμού 
Αναπληρωτών Πρύτανη και θέματα εγκρίσεων τροποποιήσεων προϋπολογισμού 2015. 

15 Σεπτεμβρίου 2015 με βασικά θέματα την ενημέρωση για θέματα του Ευγενιδείου 
Θεραπευτηρίου της περιόδου της θητείας του τ. Προέδρου του ΔΣ του Ευγενιδείου 
Θεραπευτηρίου, ομ.Καθηγητή κ. Εμμ. Φραγκούλη, και την Ίδρυση Επώνυμης Έδρας στο 
ΕΚΠΑ. 

24 Νοεμβρίου 2015 με θέματα την αποδοχή παραίτησης του Δ. Μπερτσιμά από τη θέση 
του Προέδρου του ΣΙ και από εξωτερικό μέλος αυτού, την αποδοχή παραίτησης της Β. 
Κιντή από εσωτερικό μέλος του ΣΙ, τη διατύπωση γνώμης για τη μετονομασία του 
Τμήματος ΜΙΘΕ κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου, την ανανέωση της ανάθεσης 
καθηκόντων Συνηγόρου του Φοιτητή για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 5. Έγκριση της 2ης 



τροποποίησης προϋπολογισμού της Παν/κής Λέσχης οικ.έτους 2015, καθώς και 
οικονομικά θέμα εγκρίσεων. 

22 Δεκεμβρίου 2015 με μόνο θέμα την έγκριση του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος για 
το 2016. 

6 Μαρτίου 2016 με θέματα τον απολογισμό του έργου του Συμβουλίου, την εκ νέου 
προκήρυξη Βραβείων Αριστείας, έγκριση Απολογισμού Ιδρύματος οικ. έτους 2014 και 
ίδρυση Κέντρων Αριστείας 

10 Μαΐου 2016 με θέματα τα βραβεία του Συμβουλίου, τη σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων 
Συμβουλίου, το υπό ψήφιση Νομοσχέδιο για την Έρευνα και τις βαθμίδες εκπαίδευσης 
καθώς και οικονομικά Θέματα (2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, 
Απολογισμός οικ. έτους 2014, Ισολογισμός 2012). 

23 Αυγούστου 2016 με θέματα: Επικύρωση έκθεσης Πεπραγμένων και Σύνθεση του 
Συμβουλίου Ιδρύματος την 1/9/2016. 

 

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ιδρύματος κλήθηκαν κατά περίπτωση, εκτός από τον 
Πρύτανη, οι αρμόδιοι διευθυντές υπηρεσιών κατά περίπτωση θεμάτων συζήτησης. Επίσης 
στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου του ιδρύματος μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας 
εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού οι οποίοι καλούνται όταν συζητούνται θέματα 
που αφορούν την οικεία κατηγορία προσωπικού. 

Έως σήμερα δεν έχει γνωστοποιηθεί στη Γραμματεία του ΣΙ εκλεγμένος εκπρόσωπος 
φοιτητών. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Εθνικόν και Καποδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον Αθηνών 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 
Πανεπιστημίου 30,  
Αθήνα, Τ.Κ. 106 79 
Τηλ. 210 368 9724/9744 
Φαξ: 210 368 9700 
e-mail: council@uoa.gr 
website: www.council.uoa.gr  
 
Πληροφορίες: Μ.Βαρδάκη                       

 
2/11/2015 

1. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Ιδρύματος: 

Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ιδρύματος (ΣΙ) καθορίζονται βάσει του Ν. 4009/2011«Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 
ισχύει σήμερα (μετά τους Νόμους 4076/2012, 4115/2013, 4132/2013 και 4142/2013 και την Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου - ΦΕΚ 127 τ.Α' Οκτ.2015) και διακρίνονται σε: αποφασιστικές, εγκριτικές, 
κατευθύνσεων, εποπτείας και ελέγχου, διατύπωσης σύμφωνης γνώμης, διατύπωσης απλής γνώμης και 
αρμοδιότητες διαδικαστικής φύσεως, όπως έχουν καταγραφεί σε κείμενο της Καθηγήτριας της Νομικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Γ. Σιούτη, μέλους του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ , διαθέσιμο στον ιστότοπο 
http://www.council.uoa.gr/symboylio/armodiothtes-symboylioy.html   

Επισυνάπτεται η ανωτέρω ανάλυση βάσει του Ν.4009/2011 ως Παράρτημα 1 , σχετικό κείμενο 
(περιλαμβάνοντας και τις τροποποιήσεις με μεταγενέστερη σχετική νομοθεσία) της Καθηγήτριας Νομικής του 
ΑΘΠ Γ.Καρύμπαλη, καθώς και πρόσφατες αλλαγές βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
127/8.10.2015 τ.Α').  

2. Ανάδειξη Συμβουλίου ΕΚΠΑ 

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αθηνών εξελέγη σύμφωνα με τις διαδικασίες που προσδιορίζονται στον 
νόμο 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα στάδια της διαδικασίας σύνθεσης του Συμβουλίου 
περιελάμβαναν α) την εκλογή των οκτώ (8) εσωτερικών μελών μεταξύ των μελών ΔΕΠ του ιδρύματος, β) την 
εκλογή των έξι (6) εξωτερικών μελών μεταξύ υποψηφίων οι οποίοι, σύμφωνα με την νομοθεσία, διαθέτουν 
ευρεία αναγνώριση στην επιστήμη, στα γράμματα ή στις τέχνες, γ) την εκλογή εκπροσώπου φοιτητών  δ) την 
εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου. 

Στις εκλογές των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Ιδρύματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τριμελούς 
επιτροπής διενέργειας των εκλογών (15 Νοεμβρίου 2012), εκ των εγγεγραμμένων 1897 μελών ΔΕΠ, ψήφισαν 
1504 εκλέκτορες (Ποσοστό Συμμετοχής 79,3%), Έγκυρα Ψηφοδέλτια 1483, Λευκά 21. 

Η εκλογική διαδικασία ανέδειξε τα εξής εσωτερικά μέλη του ΣΙ: 

1. Δημόπουλο Μελέτιο-Αθανάσιο 
2. Κρεατσά  Γεώργιο    
3. Σφηκόπουλο Θωμά                                    
4. Παπαγεωργίου Χαράλαμπο            
5. Μπουρνόβα Ευγενία                         
6. Κιντή Βασιλική                                 
7. Μαντζουράνη Ελένη                  
8. Σιούτη Γλυκερία 
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Οι ακόλουθες τριάντα τέσσερις (34) υποψηφιότητες υποβλήθηκε και για την θέση εξωτερικών μελών του 
ΣΙ, έγκριτων επιστημόνων της ημεδαπής και αλλοδαπής, ατόμων με ευρεία συνεισφορά στην επιστήμη, τις 
τέχνες και τα γράμματα: 

− Πέτρος Ιωσηφίδης- Department of Sociology, City University London-Καθηγητής Κοινωνιολογίας και ΜΜΕ. 
− Βασίλης Κωστάκος, Department of Computer Science and Engineering, University of Oulu. 
− ∆ιοµήδης Λογοθέτης - Virginia Commonwealth University, School of Medicine-∆ιευθυντής Τµήµατος 

Φυσιολογίας. 
− Δημήτρης Μπερτσιμάς, Sloan School of Management, MIT.  
− Αφροδίτη Μπαγδατλιάν, απόφοιτος Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών. 
− Amikam Nachmani, Political Studies Dept., Bar Ilan University, Israel. 
− Αλέξανδρος Νεχαµάς- Καθηγητής Φιλοσοφίας, Princeton University. 
− Alfonso Martinez Diez, Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας, του Πανεπιστηµίου Complutense της Μαδρίτης. 
− Βασίλης Τζέµος- ∆ιδάκτωρ ∆ηµοσίου και Ευρωπαϊκού ∆ικαίου (Freiburg),LL.M., Ειδικός Επιστήµονας στον 

Συνήγορο του Πολίτη 
− ∆ηµήτρης Τζιόβας- University of Birmingham-Ιστορικός. 
− Βούλα Τσούνα - University of California-Santa Barbara-Καθηγήτρια Αρχαίας Φιλοσοφίας. 
− Ρωµύλος Κεδίκογλου - Επίτιµος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. 
− Jack Davies-Καθηγητής Ελληνικής Αρχαιολογίας-University of Cincinnati 
− Αλέξανδρος Τουρκολιάς-∆ιευθύνων Σύµβουλος Εθνικής Τράπεζας. 
− Θανάσης Βαλτινός-Συγγραφέας, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. 
− Νικόλαος Χατζηλιάδης-Οµότιµος Καθηγητής Χηµείας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. 
− Κωνσταντίνος Σταµπόλης-Μέλος ΤΕΕ Ελ. Εταιρεία Προστασία Περιβάλλοντος. 
− Πέτρος Τσιπούρας - University of Connecticut Medical School. 
− Γεώργιος Τσώκος-Καθηγητής Παθολογίας Harvard University School of Medicine. 
− Αντώνιος Ζαµπέλης-Οικονοµολόγος Τραπεζικός. 
− Αριστοτέλης Σκλαβούνος-Σύµβουλος Επιχειρήσεων. 
− Κωνσταντίνος Φαρατζίδης, Καθηγητής Χειρουργικής, Πανεπιστήµιο Illinois, Chicago. 
− ∆ηµήτριος Σκαρβέλης, Στρατηγός ε.α. 
− Σταύρος Κατσανέβας, Καθηγητής εξέχουσας τάξης, Πανεπιστηµίου ParisVII, Denis Diderot – 

Αστροφυσικής και Κοσµολογίας. 
− ∆ηµήτριος Νιάρχος, Ερευνητής Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος». 
− Στυλιανός Θωµόπουλος, ∆/ντής Έρευνας – Ερευνητής Α΄ Ινστιτούτου Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών 

Επιστηµών «∆ηµόκριτος». 
− Χρούσου Γεωργία, Καθηγητρία Οφθαλµολογίας του Πανεπιστηµίου Georgetown, Washinghton. 
− Πέτρος ∆ούκας, τ. υφυπουργός Οικονοµικών 
− Ζαφείρης Τζαννάτος, Ανώτερος Σύµβουλος στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. 
− Στέφανος Χρυσουλής, διδάκτωρ Γεωχηµείας, ιδιοκτήτης εταιρείας AMTEL. 
− Στυλιανός Αντωναράκης, Καθηγητής Γενετικής Πανεπιστηµίου Γενεύης. 
− Ευγενία Τσουµάνη – Σπέντζα, τ. βουλευτής επικρατείας. 
− Λεωνίδας Μπαχάς, καθηγητής Χηµείας, Κοσµήτωρ της Σχολής Τεχνών και Επιστηµών, Πανεπιστηµίου 

Miami. 
− Ανδρέας Κιντής, τ. Πρύτανης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Κατά τη συνεδρίαση των εσωτερικών μελών, εξελέγησαν, κατά αλφαβητική σειρά, με την απαιτούμενη 
πλειοψηφία των 4/5 οι εξής: 
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1. Jack Davis, Καθηγητής Ελληνικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Cincinnati 
2. Σταύρος Κατσανέβας, Καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Paris VII 
3. Αλέξανδρος Νεχαμάς, Καθηγητής Φιλοσοφίας και Συγκριτικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου του 

Princeton 
4. Δημήτρης Μπερτσιμάς, Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας του Πανεπιστημίου MIT 
5. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος Εθνικής Τράπεζας 
6. Γιώργος Τσώκος, Καθηγητής Παθολογίας του Πανεπιστημίου Harvard 

Πρόεδρος του Συμβουλίου εξελέγη ομόφωνα κατά την ίδια συνεδρίαση ο Καθηγητής του ΜΙΤ κ. Δημήτρης 
Μπερτσιμάς. 

Σημερινή σύνθεση Συμβουλίου 

Το Συμβούλιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) συγκροτήθηκε με την με 
αριθμό Φ.120.61/9/11487/Β2/28 −01−2013 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού ΠΑΙΘ (ΦΕΚ 37/1.2.2013 τ. 
Υ.Ο.Δ.Δ.) και ανασυγκροτήθηκε  με τις υπουργικές αποφάσεις αρ. Φ.120.61/144/201216/Β2/ 31−12−2013 
(ΦΕΚ  10/15.1.2014 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) και Φ.120.61/16/108983/Β2/11-7-2014 (444/24.7.2014 τ' Υ.Ο.Δ.Δ.). 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην παράγραφο 2.1.1. 
Η παρούσα σύνθεσή του Συμβουλίου Ιδρύματος (ΣΙ) έχει ως εξής: 

• Μπερτσιμάς Δημήτριος,  Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας του Πανεπιστημίου Μ.Ι.Τ., Η.Π.Α.   
Πρόεδρος: 

• Παπαγεωργίου Χαράλαμπος, Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών. 
Αναπληρωτής Προέδρου:  

• Davis Jack, Καθηγητής Ελληνικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Cincinnati, Η.Π.Α. 
Εξωτερικά Μέλη: 

• Νεχαμάς Αλέξανδρος, Καθηγητής Φιλοσοφίας και Συγκριτικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου του 
Princeton, Η.Π.Α. 

• Τουρκολιάς Αλέξανδρος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. 
• Τσώκος Γεώργιος, Καθηγητής Παθολογίας του Πανεπιστημίου του Harvard, Η.Π.Α. 

• Κιντή Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της 
Επιστήμης. 

Εσωτερικά Μέλη: 

• Κρεατσάς Γεώργιος, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής. 
• Μαντζουράνη Ελένη, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. 
• Μπουρνόβα Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. 
• Σιούτη Γλυκερία, Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής. 

 
Έως σήμερα δεν έχει γνωστοποιηθεί εκλεγμένος εκπρόσωπος φοιτητών. 
Κατά το Νόμο (άρθρ 8 παρ 12 του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η διοικητική και 
γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από μονάδα των διοικητικών υπηρεσιών του 
ιδρύματος. Σήμερα στη Γραμματεία του ΣΙ υπηρετεί η κ. Μαρία Βαρδάκη, υπάλληλος ΠΕ Πληροφορικής, ΙΔΑΧ. 

3. Ιστοσελίδα του Συμβουλίου Ιδρύματος 
 
Αμέσως μετά τη συγκρότησή του Συμβουλίου Ιδρύματος δημιουργήθηκε ιστοσελίδα του ΣΙ 
http://www.council.uoa.gr/   όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις, ημερήσιες διατάξεις, οικονομικά και άλλα 
ενδιαφέροντα θέματα, αλληλογραφία με άλλα όργανα του Ιδρύματος και το ΥΠΑΙΘ, κ.α. 

http://www.council.uoa.gr/�
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4. Όραμα, αποστολή, στόχοι και στρατηγική του Συμβουλίου για το ΕΚΠΑ 

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, το ΣΙ με ανακοίνωσή του στις 18/2/2013 στην πανεπιστημιακή 
κοινότητα εξέθεσε τις αρχές και τους στόχους του (http://www.council.uoa.gr/stoxoi-kai-proteraiothtes.html).  

Οι βασικές αρχές 

Βασικοί του στόχοι από την πρώτη μέρα λειτουργίας του ήταν: 

που θέτει το Συμβούλιο είναι η αξιοκρατία, η αξιολόγηση, η αριστεία, η διαφάνεια και η 
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα με κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας. To ΣΙ πιστεύει στην ενιαία 
έκφραση του Πανεπιστημίου, δίνει έμφαση στο "ανοικτό Παν/μιο", την απρόσκοπτη πρόσβαση των μελών 
της ακαδημαϊκής κοινότητας στα κτήρια του Ιδρύματος και επιζητεί τη συνεργασία και το διάλογο με όλη την 
πανεπιστημιακή κοινότητα.  

• Η συμβολή στη συγκρότηση ενός σύγχρονου Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας  για το 
ΕΚΠΑ στην κατεύθυνση των παραπάνω αρχών και η χάραξη του στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης του 
πανεπιστημίου. Από το 2013 έγιναν διαρκή αιτήματα προς τις Πρυτανικές αρχές για συμμετοχή μελών 
του ΣΙ στην επιτροπή της Συγκλήτου για την κατάρτιση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, 
καθώς και την επίσπευση δημιουργίας τους (βλ. ενότητα "προβλήματα και δυσλειτουργίες"). 

• Η προτεραιότητα στην αριστεία και στη συνεχή βελτίωση του επιπέδου σπουδών και η δημιουργία 
συνθηκών που θα οδηγήσουν όσες και όσους αποφοιτούν σε καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση. 
Το ΣΙ θέσπισε δύο ετήσια βραβεία αριστείας για μέλη ΔΕΠ του πανεπιστημίου.  
Οι πρώτοι νικητές των βραβείων, τους οποίους επέλεξε ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από τον 
Πρόεδρο του ΣΙ και τέσσερις προβεβλημένους καθηγητές του ΕΚΠΑ  ήταν: 
1) ο Καθηγητής Ιατρικής Γεώργιος Χρούσος κέρδισε το βραβείο "Γεωργίου Παπανικολάου". 
2) Ο Επίκ.Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών Ιάκωβος Ανδρουλιδάκης κέρδισε το βραβείο 
"Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή". 

 
4.1. Εσωτερική οργάνωση του ΣΙ για την υλοποίηση των στόχων: 

Το Συμβούλιο Ιδρύματος, για να επιτελέσει καλύτερα το έργο του και ειδικότερα της γενικής εποπτεία και 
ελέγχου της λειτουργίας του Ιδρύματος σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του 
καθώς και της στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος και διασύνδεσης του ΕΚΠΑ με την κοινωνία και την 
οικονομία, προέβη στη σύσταση επιτροπών ως εξής:  

• Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού με αρμοδιότητες τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του 
ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης 
φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του μετά από εισήγηση της Συγκλήτου, την 
ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διασύνδεση του ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία, καθώς και 
τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας και ο καθορισμός των κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του 
ιδρύματος. 

• Επιτροπή Οργανισμού με αρμοδιότητες όλες τις διεργασίες αναφορικά με τις προτάσεις από τους 
διάφορους φορείς για την έκδοση και αναθεώρηση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του 
ΕΚΠΑ. 

• Επιτροπή Οικονομικού Σχεδιασμού με αρμοδιότητες την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού 
προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, 
καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά το ίδρυμα, την έγκριση του ετήσιου 
προγραμματισμού και απολογισμού για την αξιοποίηση της περιουσίας του ιδρύματος. 
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• Επιτροπή Δημιουργικών Ιδεών με αρμοδιότητες: την εισήγηση δημιουργικών ιδεών που μπορούν να 
δημιουργήσουν καινούριες δυναμικές στο ΕΚΠΑ, βάσει των εμπειριών κυρίως από το εξωτερικό (ΜΙΤ, 
Harvard, Princeton, Cincinnati όπου υπηρετούν τα εξωτερικά μέλη του ΣΙ) 

• Επιτροπή Χορηγιών με αρμοδιότητες την  εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από ανθρώπους ελληνικής και 
όχι μόνο καταγωγής, την προσέγγιση οργανισμών γι’ αυτόν τον σκοπό, την ονοματοδότηση εδρών, κλπ 

• Επιτροπή ΜΟ.ΔΙ.Π. 
• Επιτροπή Αναμόρφωσης Παν/λης 
• Επιτροπή Ν.Π.Ι.Δ. 
• Επιτροπές Θεμάτων Σχολών 

 

• Η ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών προγραμμάτων του ΕΚΠΑ με παροχή υπηρεσιών 
υποστήριξης, με συγκρότηση δικτύων συνεργασιών με τα άλλα ΑΕΙ και Ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας 
και του εξωτερικού, καθώς και με τον παραγωγικό τομέα, αξιοποιώντας κυρίως την παρουσία των 
εξωτερικών μελών του Συμβουλίου ΕΚΠΑ, τόσο στον ακαδημαϊκό τομέα (MIT, Harvard, Princeton, 
Cincinnati) όσο και και στην επιχειρηματικότητα με τη συμβολή του πρώην Διευθ. Συμβούλου της 
Εθνικής Τράπεζας, Α.Τουρκολιά. 

4.2  Στρατηγική έρευνας, ανάπτυξης και διεθνοποίησης του Ιδρύματος 

• Η διεύρυνση της βάσης της χρηματοδότησης του ΕΚΠΑ από πολλαπλές πηγές εσόδων. Για το λόγο αυτό εξ 
αρχής το ΣΙ ενέτεινε τις προσπάθειες προς τη σύσταση ενός ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος  με 
την επωνυμία «Friends of the University of Athens» με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που θα 
έχει ως αποστολή την προβολή του έργου του ΕΚΠΑ και τη συγκέντρωση χορηγιών από άτομα και φορείς 
εκτός Ελλάδος.  

• Δημιουργία Κέντρων Αριστείας στο ΕΚΠΑ. 
Ο στόχος των κέντρων αριστείας είναι: 
− Η προαγωγή της έρευνας σε τομείς της επιστήμης που απο τη φυση τους απαιτουν συνεργασια απο 

επιστημονες με επιστημονικό αντικείμενο από διαφορετικες περιοχες και η δημιουργια εστιων 
αριστειας.  

− Η παροχη “ερευνητικης στεγης” σε νεους επιστημονες,   post-docs και διδακτορικους φοιτητες.  
− Η προσελκυση στοχευμένης χρηματοδότησης  απο ιδιωτικες και δημοσιες πηγες που θα ενισχυσουν 

τα κεντρα αριστειας.  
− Συνεργασιες με παρομοια κεντρα αριστείας της ημεδαπης η αλλοδαπης 
− Δημιουργια θυγατρικων εταιριων για οικονομική ενίσχυση του ΕΚΠΑ μέσω εμπορικής εκμετάλλευσης 

προϊόντων έρευνας, σε αντιστοιχία των spin-offs τα οποία προωθεί η Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας. 
 
Αρχικοί τομείς που κρίνονται κατάλληλοι για το σχηματισμό κέντρων αριστείας είναι: 

1) Κεντρο Βιοτεχνολογιας (ΔΕΠ απο Σχολες Υγειας και Θετικων Επιστημων κυριως). 
2) Κεντρο Εθνικης Κληρονομιας (ΔΕΠ απο Φιλοσοφικη και Θεολογικη Σχολη κυριως). 
3) Κεντρο Προσωπικης Ιατρικης (Personalized Medicine) (ΔΕΠ απο Ιατρικη Σχολη κυριως) 
4) Κεντρο  Εφαρμογων σε Mεγαλα Δεδομενα (Big data and analytics) (ΔΕΠ απο Σχολη Θετικων 

επιστημων κυριως) 
5) Κεντρο  Οικονομικων και Πολιτικων Εφαρμογων  (ΔΕΠ απο Νομικη Σχολη και Σχολη Πολιτικων και 

Οικονομικων Επιστημων κυριως). 
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• Η σύσταση Γραφείου Ανάπτυξης εντός του ΕΚΠΑ. Συντονισμός ιστοσελίδας με μηχανή δωρεών και 
διαφήμιση προγραμμάτων και θεματικών προτεραιοτήτων (Ελληνικής κληρονομίας, Υγείας, κ.α.). Με την 
υποστήριξη του γραφείου αυτού θα γίνεται αναζήτηση τόσο για χρηματοδότηση επώνυμων εδρών αλλά 
και σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ για δημιουργία ελκυστικών προγραμμάτων για επιχορήγηση. 

• Προτάσεις για καλύτερη ανάπτυξη και αξιοποίηση των διαδικτυακών μαθημάτων διδασκαλίας και 
προβολής του ακαδημαϊκού έργου που συντελείται στο ΕΚΠΑ. Ιδιαιτέρως για τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά 
Μαθήματα τα οποία χρηματοδοτούνται με €1.625.000 από το «Εκπαίδευση & διά Βίου Μάθηση» που 
είναι οριζόντια δράση του gunet ( http://www.gunet.gr/index_en.php ) το οποίο παρέχει δικτυακή 
υποδομή σε όλα τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας με ετήσια συνδρομή της τάξης των € 1000-3000.  
Το gunet έχει επίσης χρηματοδότηση € 2.093.000 για τη δημιουργία μίας εθνικής πύλης αναζήτησης 
ανοικτών μαθημάτων και βιντεοδιαλέξεων.  Προτάσεις: 
− ανάπτυξη μαθημάτων για τα οποία το ΕΚΠΑ μπορεί να διεκδικήσει μοναδικότητα ακόμη και διεθνώς, 

όπως Αρχαία Ελληνική Ιστορία και Φιλοσοφία, κ.α 
− ανάπτυξη μαθημάτων σε ξένη γλώσσα  
− επιλογή ορισμένων μαθημάτων πιλοτικά για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και προβολή τους. 
− Προσέλκυση χορηγιών. 

• Μελέτη της θέσπισης του θεσμού των  "University Professors" ΕΚΠΑ. 
 

 
4.3 Στρατηγική χωροταξικών υποδομών και φοιτητικής μέριμνας 

• Αναμόρφωση Πανεπιστημιούπολης:  
Στη συνεδρίαση της 7ης και 8ης/7/2013 συζητήθηκε η ανάπλαση της Παν/λης και για το λόγο αυτό 
κλήθηκε και ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας να εκθέσει τα προβλήματα. Βασικοί στόχοι της 
αναμόρφωσης θεωρήθηκαν: α) η παραμονή της ακαδημαϊκής κοινότητας και κυρίως των φοιτητών στην 
Πανεπιστημιούπολη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη διάρκεια της μέρας για να μελετούν, να 
μετέχουν σε αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες τις οποίες μπορούν να διοργανώνουν και οι 
ίδιοι και β) η ασφάλεια της ακαδημαϊκής κοινότητας και των χώρων όχι μόνο με φύλαξη αλλά και δια 
της παρουσίας των φοιτητών στον χώρο.  

Για το λόγο αυτό προτάθηκε: 
− να εξασφαλιστεί η υποστήριξη μεγάλων χορηγών αλλά και της Περιφέρειας στο έργο αυτό 
− να δημιουργηθεί μία τιμητική επιτροπή υψηλού κύρους που θα επιβλέπει την εκτέλεση του 

έργου 
− να εμπλακούν οι φοιτητές (π.χ., αναθέτοντας στα τμήματα Θεατρικών/Μουσικών Σπουδών και 

στους φοιτητές να κάνουν προτάσεις. Επίσης τα ΤΕΦΑΑ και το τμήμα Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης όπου υπάρχουν καθηγητές που ασχολούνται με τον κινηματογράφο), να ζητηθεί 
από φοιτητές αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ πρόταση ανάπλασης με μορφή βραβείου. 

• Στη συνεδρίαση του ΣΙ της  5ης/2/2015, ανατέθηκαν καθήκοντα του Συνηγόρου του Φοιτητή για το 
ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στον Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής κ. Ανδρέα Χέλμη. 

• Τακτικές συναντήσεις του Προέδρου του ΣΙ κατά την παραμονή του στην Αθήνα καθώς και του  Αναπλ. 
Προέδρου η/και Μελών του ΣΙ με Αναπλ.Πρύτανη, Κοσμήτορες, Προέδρους Τμημάτων και μελών της 
Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Τα μέλη των αντιστοίχων επιτροπών σχολών έχουν την ευθύνη αυτών. 

4.4 Συναντήσεις/συνεργασίες με όργανα του Ιδρύματος 

• Συναντήσεις και διαβούλευση μελών του ΣΙ με Κοσμήτορες και Προέδρους των διαφόρων Σχολών κατά τη 
διαμόρφωση της προτάσεως του ΣΙ επί του Σχεδίου  Αθηνά. 
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• Δημιουργία ιστοσελίδας αποφοίτων 

4.5  Κοινωνική στρατηγική και συνεργασία με πολιτικούς/πολιτιστικούς φορείς 

• Πρόταση για δημιουργία γραφείου ανάπτυξης  (30/3/2013) - Συντονισμός ιστοσελίδας με μηχανή 
δωρεών και διαφήμιση προγραμμάτων και θεματικών προτεραιοτήτων (Ελληνικής κληρονομίας, Υγείας, 
κ.α.). Με την υποστήριξη του γραφείου αυτού θα γίνεται αναζήτηση τόσο για χρηματοδότηση 
επώνυμων εδρών αλλά και σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ για δημιουργία ελκυστικών προγραμμάτων για 
επιχορήγηση. 

• Συμμετοχή μελών του ΣΙ σε εκδήλωση του Ιδρύματος Ωνάση την 28η Ιουνίου 2013 για την πολεοδομική 
ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας. 

• Έγιναν διερευνητικές συζητήσεις για πιθανή χρηματοδότηση του ΕΚΠΑ με Ιδρύματα όπως Μποδοσάκη, 
Λάτση, Ωνάση, Νιάρχου, Κωστόπουλου, Τρίχα, Προποντίς. 

• Επιτροπή του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΕΚΠΑ συναντήθηκε τον Οκτώβριο 2013 με τον Υπουργό 
Παιδείας, Καθηγητή κ.Κων/νο Αρβανιτόπουλο και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, Καθηγητή κ. 
Αθανάσιο Κυριαζή αναφορικά τη διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων του ΕΚΠΑ 

• Συνάντηση των: Προέδρων και Αναπληρων Προέδρων του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ με τον Υπουργό Παιδείας 
κ. Λοβέρδο σχετικά με τη δημιουργία κέντρων αριστείας και την ένταξή τους στα εκ του Νόμου 
προβλεπόμενα ΝΠΙΔ. 

 
5. Προβλήματα και δυσλειτουργίες 

α) Διαχείριση θεμάτων που επιβάλλονται εξωγενώς όπως: μείωση κρατικής επιχορήγησης, υπουργικές 
αποφάσεις, προθεσμίες απαντήσεων όπως στο σχέδιο Αθηνά, περιορισμός αρμοδιοτήτων των ΣΙ με 
πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και εν γένει συνεχής αναφορά περί κατάργησης των ΣΙ από την 
κυβέρνηση κατά το έτος 2015, κ.α.  

Επειδή ο θεσμός των Συμβουλίων εισήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δημιουργήθηκαν προβλήματα 
επικοινωνίας με διάφορα όργανα και φορείς. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα προβλήματα (και στη 
συνέχεια αναλύονται τα σημαντικότερα): 

β) προβλήματα με τα λοιπά όργανα του ΕΚΠΑ 

− Καθυστέρηση ή μη απάντηση σε αιτήματα του ΣΙ από τις τ. Πρυτανικές Αρχές, κυρίως αναφορικά με 
θέματα οικονομικής και, εν γένει, διαχείρισης του ΕΚΠΑ 

− Έως και σήμερα, οι διοικητικές υπηρεσίες, όταν ερωτώνται εγγράφως, δεν απευθύνουν την απάντησή 
τους στο ΣΙ αλλά μόνο στον Πρύτανη (ή απλά κοινοποιούν χωρίς κανένα επισυναπτόμενο την 
απάντησή τους) με αποτέλεσμα είτε να μην λαμβάνει ποτέ απάντηση το ΣΙ είτε να καθυστερεί 
σημαντικά το έργο του έως ότου λάβει μέσω Πρυτάνεως την απάντηση. 

− Θέματα τα οποία αφορούν άμεσα το ΣΙ όπως π.χ. ενστάσεις κατά αποφάσεών του συνεχίζουν έως 
σήμερα να μην κοινοποιούνται στο ΣΙ από τη νομική υπηρεσία ούτε τις Πρυτανικές Αρχές, ούτε τη 
Διοίκηση εν γένει. 

− Υποβολή αγωγής από τον τ. Πρύτανη κ.Πελεγρίνη εναντίον των μελών του Συμβουλίου και μήνυσης 
από το σύλλογο των Διοικητικών Υπαλλήλων (την οποία τελικά ο σύλλογος απέσυρε). 

− Δύο βίαιες διακοπές Συνεδριάσεων του ΣΙ από φοιτητές συγκεκριμένης ιδεολογίας και 
εξωπανεπιστημιακά άτομα. 
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Ανάλυση βασικών θεμάτων 

Προκήρυξη Γενικού Γραμματέα ΕΚΠΑ: Το ΣΙ έχει υποβάλει συνεχή αιτήματα προς τις Πρυτανικές Αρχές 
αναφορικά με την προκήρυξη Γραμματέα του Ιδρύματος, (προσφάτως τόσο από τον τ. Πρύτανη κ. Φορτσάκη 
(κατά τη συνεδρίαση της 17ης/10/2014) όσο και από τον νυν Πρύτανη κ. Δημόπουλο κατά την συνεδρίαση 
της 26ης/2/2015). Το ΣΙ επεσήμανε  ότι η τελευταία εκλογή Γραμματέα έγινε με απόφαση Συγκλήτου στις 
22/10/1999 με θητεία αυτού για το διάστημα 15/9/1999 - 15/9/2002.  Έκτοτε εγκρίνονταν μόνο παρατάσεις 
θητείας αυτού από τη Σύγκλητο και μετά την παραίτηση αυτού στις 30/9/2010, η θέση προκηρύχθηκε και 
βγήκε άγονη. Έκτοτε στο ΕΚΠΑ δεν έχει προκηρυχθεί θέση Γραμματέα και το Ίδρυμα παραμένει χωρίς 
Γραμματέα, θέση η οποία έχει ιδιαίτερες ευθύνες και αρμοδιότητες στο Ίδρυμα.  

Οργανισμός και εσωτερικός κανονισμός του Ιδρύματος:  

Ειδικότερα για το θέμα του Οργανισμού, το ΣΙ ζήτησε επειγόντως τη σύνταξή του, καθώς πρέπει να περιέχει 
και το Οργανόγραμμα των θέσεων του προσωπικού του Ιδρύματος, ώστε να αποτυπωθούν οι θέσεις 
εργασίας στο ΕΚΠΑ και να γίνει καλύτερη κατανομή του προσωπικού που κινδύνευε με διαθεσιμότητα. 

Το Συμβούλιο Ιδρύματος στη συνεδρίασή του της 
8ης Ιουλίου 2013 ζήτησε  από τον  τ.Πρύτανη κ.Πελεγρίνη την κατάθεση του σχεδίου του Οργανισμού του 
Ιδρύματος (και ακολούθως του Εσωτερικού κανονισμού) στο ΣΙ προς έγκριση το συντομότερο δυνατό. 
Συστάθηκε σχετική Επιτροπή κατάρτισής τους στην οποία συμμετείχαν και μέλη του ΣΙ. Επειδή (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, καθώς και η 
σύσταση θέσεων διοικητικού προσωπικού κάθε κατηγορίας...", το Συμβούλιο Ιδρύματος, κρίνοντας ότι είναι 
ιδιαίτερα επείγουσα η ολοκλήρωση και έγκρισή του λόγω και του θέματος της διαθεσιμότητας των 
διοικητικών υπαλλήλων, ζήτησε εκ νέου την κατάθεσή του με έγγραφο του στον τ.Πρύτανη κ.Πελεγρίνη 
(18/2/2014) και την ενημέρωση της Παν/κής κοινότητας. Δεν ελήφθη επισήμως καμία πληροφορία επί του 
θέματος. Στη συνεδρίαση της 17ης/10/2014 προσκλήθηκε  ο επικεφαλής της νέας πλέον επιτροπής 
Οργανισμού, Καθηγητής και Αναπλ.Πρύτανη κ.Πολυμενέας, συμφωνήθηκε να σταλούν έως τέλος Νοεμβρίου 
2014 στην Επιτροπή Οργανισμού του ΣΙ ορισμένα τμήματα του Οργανισμού για επεξεργασία. Μέχρι σήμερα, 
δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. 

Η επιτροπή ΝΠΙΔ ανέλαβε να επεξεργαστεί το νομικό πλαίσιο, το φορολογικό σύστημα, καθώς επίσης και να 
μελετήσει τη βέλτιστη ένταξη των επιμέρους μονάδων του Ιδρύματος. Το ΝΠΙΔ αποτελεί προϋπόθεση και για 
την προσέλκυση χορηγιών μέσω του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος  «Friends of the University of Athens» και 
των κέντρων αριστείας, και αποφασίστηκε να γίνει παρέμβαση μαζί με τα υπόλοιπα ΣΙ ΑΕΙ για ευνοϊκή 
φορολόγηση του ΝΠΙΔ ώστε να καθιστά εφικτές τις χορηγίες. Στο υπό ίδρυση ΝΠΙΔ προτάθηκε και η άμεση 
σύσταση Γραφείου Καινοτομίας και Ανάπτυξης ώστε στη συνέχεια να λειτουργήσει στο ΝΠΙΔ κατά το Νόμο 
(άρθρο 60 Ν.4009/11). Στη συνεδρίαση του ΣΙ στις 17/10/2015 αποφασίστηκε από κοινού με τον τ.Πρύτανη 
κ.Φορτσάκη να ορισθούν απο τον Πρύτανη δύο άτομα νομικής υπηρεσίας να συνεργαστούν με το ΣΙ στη 
δημιουργία του πλαισίου ίδρυσης του ΝΠΙΔ. Στο μεταξύ η σχετική επιτροπή του ΣΙ αποφάσισε να προχωρήσει 
βάσει του πλαισίου που είχε καταθέσει το ΑΠΘ. Ουδέποτε ορίστηκαν άτομα για συνεργασία με το ΣΙ. 
Το ΑΠΘ, όπως και άλλα Πανεπιστήμια, κατέθεσαν σχέδια δημιουργίας του ΝΠΙΔ στο Υπουργείο Παιδεία αλλά 
ουδέποτε η εκ της πολιτείας προβλεπόμενη σχετική νομοθετική ρύθμιση. 

Θέματα σχετικά με το υπό ίδρυση ΝΠΙΔ. 
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Ενδεικτικά θέματα σχετικά με οικονομική διαχείριση και λειτουργία του Ιδρύματος 

Το ΣΙ προέβη σε αιτήματα προς τις Πρυτανικές Αρχές ενημέρωση για την  περιουσία του ΕΚΠΑ και των 
κληροδοτημάτων, ώστε να μπορέσει να εκτελέσει την αποστολή του σχετικά με τον έλεγχο της οικονομικής 
κατάστασης του Ιδρύματος αλλά και την περαιτέρω αξιοποίηση της. Για παράδειγμα έχουμε ζητήσει 
πληροφορίες για την ακίνητη περιουσία του Πανεπιστημίου και την οικονομική αξιοποίησή της (μισθώματα),  
όπως επίσης και για μετοχές, ζωγραφικούς πίνακες και άλλα περιουσιακά στοιχεία που έχει το ίδρυμα. Το ΣΙ 
έχει λάβει μόνο μερική πληροφόρηση σχετικά με τα κληροδοτήματα (ακίνητα, μετοχές) και ουδέποτε έλαβε 
στοιχεία αναφορικά με την εταιρεία ακίνητης περιουσίας του ΕΚΠΑ ή τον ΕΛΚΕ.  

Επίσης, δεν υπήρξε τεκμηριωμένη ενημέρωση σχετικά με τα οικονομικά των νοσοκομείων (Ευγενίδειο και 
Τσαγκάρης), η πλειοψηφία των μετοχών των οποίων ανήκει στο ΕΚΠΑ. 

Ειδικότερα για τον ΕΛΚΕ, το ΣΙ ζήτησε πρόσβαση στα πρακτικά του ΕΛΚΕ. Ο τ.Πρύτανης ζήτησε γνωμοδότηση 
από το νομικό σύμβουλο του ΕΚΠΑ και μας ενημέρωσε ότι θα αποφασίσει η Σύγκλητος αν μπορεί το εποπτικό 
όργανο του Ιδρύματος να έχει πρόσβαση σε αυτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ΕΜΠ πληροφόρηση σχετικά με 
τα οικονομικά των προγραμμάτων των μελών του Ιδρύματος και πλήθος άλλων πληροφοριών 
συμπεριλαμβανομένων πρακτικών συνεδριάσεων του αντιστοίχου οργάνου είναι αναρτημένα στο website 
του Ιδρύματος και επιτρέπεται δημόσια πρόσβαση.  Έως σήμερα, ουδέποτε δόθηκε πρόσβαση σε κανένα 
στοιχείο του ΕΛΚΕ στο ΣΙ. Μόνο επί Πρυτανείας Φορτσάκη προσκλήθηκε ο Αναπλ.Πρόεδρος του ΣΙ να 
παρακολουθήσει ορισμένες συνεδριάσεις του ειδικού οργάνου διαχείρισης του ΕΛΚΕ.  

Επιπροσθέτως, η τελευταία δημοσιευμένη έκθεση ορκωτών λογιστών για τον ΕΛΚΕ, εξ όσων γνωρίζουμε, 
έγινε για το οικον. έτος 2009 ενώ ο νόμος ρητά αναφέρει ότι διενεργείται ετησίως. Το γεγονός αυτό 
επισημάνθηκε από το ΣΙ στη συνέντευξη του υποψηφίου Πρύτανη κ.Δημόπουλου και Αναπλ.Πρύτανη -και 
υπεύθυνου για τη λειτουργία του ΕΛΚΕ - κ.Σφηκόπουλου.  

Ουδέποτε κοινοποιείται στο ΣΙ απόφαση Συγκλήτου σχετική με αποφάσεις οικονομικής διαχείρισης ΕΛΚΕ 

Έχουν καταγραφεί προβλήματα στον Ισολογισμό του έτους 2012 (και ο οποίος δεν εγκρίθηκε απο το ΣΙ) αλλά 
έως σήμερα δεν έχουν δοθεί ικανοποιητικές εξηγήσεις. Δεν έχουν υποβληθεί προς έγκριση ισολογισμοί για τα 
επόμενα έτη. 

Ο οικονομικός απολογισμός του έτους 2013 έχει εγκριθεί μόνο για ορισμένες κατηγορίες δαπανών.  

 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα ανωτέρω θέματα/προβλήματα καθώς και η σχετική 
αλληλογραφία μπορεί να βρεθεί στον ιστότοπο του ΣΙ 

http://www.council.uoa.gr/synedriaseis-apofaseis/eggrafa-aitimata-pros-ton-k-prytanh.html 

http://www.council.uoa.gr/synedriaseis-apofaseis.html 
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6. Συνεργασία των Συμβουλίων ΑΕΙ για κοινή αντιμετώπιση προβλημάτων 

Για την κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων των Συμβουλίων ΑΕΙ πραγματοποιήθηκαν τακτικές 
συναντήσεις  των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Συμβουλίων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων της Χώρας με την Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας όπου συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων: ο θεσμικός 
ρόλος και οι αρμοδιότητες των Συμβουλίων σε σχέση με τα άλλα όργανα Διοίκησης, διαδικασίες εκλογής 
Κοσμητόρων και νέων Πρυτάνεων ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των ΑΕΙ, η ίδρυση 
Ν.Π.Ι.Δ., οικονομικός έλεγχος, διαδικασίες και κριτήρια για την έγκριση οικονομικών προϋπολογισμών και 
απολογισμών ΑΕΙ, Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών, κινητικότητα-διαθεσιμότητα διοικητικού προσωπικού, 
κ.α. 

Κατά το διάρκεια του 2014 επελέγη ένα τριμελές Συντονιστικό Όργανο των Συμβουλίων των Πανεπιστημίων 
της χώρας, για να επιλαμβάνεται των θεμάτων αρμοδιότητας των Συμβουλίων και το οποίο κατά τακτά 
χρονικά διαστήματα συναντιόταν με τον Υπουργό Παιδείας. Το τριμελές αυτό όργανο λειτουργούσε έως το 
τέλος του 2014 και αποτελείτο από τους κ.κ. Χαράλαμπο Παπαγεωργίου, Αναπληρωτή Πρόεδρο του 
Συμβουλίου ΕΚΠΑ, Βασίλειο Ταρλατζή, Αναπλ. Πρόεδρο του Συμβουλίου του ΑΠΘ και Χαράλαμπο Γώγο, 
Αναπληρωτή Πρόεδρο του Συμβουλίου του Παν/μίου Πατρών. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Εθνικόν και Καποδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον Αθηνών 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 
Πανεπιστημίου 30,  
Αθήνα, Τ.Κ. 106 79 
Τηλ. 210 368 9724/9744 
Φαξ: 210 368 9700 
e-mail: council@uoa.gr 
website: www.council.uoa.gr                       

 
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016 

Αρ.πρωτ. 1001 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων,  
          Καθηγητή κ. Κ.  Γαβρόγλου 
 
Κοιν.  Μέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου 
 
 
Θέμα: Απαντητικό έγγραφο 
 
Σχετ. το με αρ.πρωτ.ΣΙ 894/15.3.2016 κείμενο ερωτήσεων της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της 
Βουλής των Ελλήνων προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 
 

Σας αποστέλλω το με αρ.πρωτ. ΣΙ 999/29.3.2016 απαντητικό έγγραφο του Συμβουλίου Ιδρύματος στα 
ερωτήματα τα οποία μας απεστάλησαν εκ μέρους σας (επισυνάπτεται με αρ.πρωτ.ΣΙ 894/15.3.2016)  με 
τα οποία, όπως αναφέρετε, η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου θα ήθελε να 
ενημερωθεί για τις απόψεις μου σχετικά με τη λειτουργία του Συμβουλίου στο οποίο είμαι Πρόεδρος.  

Για το λόγο αυτό κοινοποιείται το παρόν σε όλα τα Μέλη της ανωτέρω Διαρκούς Επιτροπής 
Μορφωτικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου για να λάβουν γνώση. 

Υπενθυμίζω ότι σας έχει αποσταλεί και ηλεκτρονικά από τη Γραμματέα του Συμβουλίου στις 29/3/2016 
(επισυνάπτεται το σχετικό αποδεικτικό). 

 

Με τιμή 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 

 

Γεώργιος Χ. Τσώκος 
Καθηγητής Πανεπιστημίου Harvard 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Εθνικόν και Καποδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον Αθηνών 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 
Πανεπιστημίου 30,  
Αθήνα, Τ.Κ. 106 79 
Τηλ. 210 368 9724/9744 
Φαξ: 210 368 9700 
e-mail: council@uoa.gr 
website: www.council.uoa.gr                       

 
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 

Αρ.πρωτ. 999 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων,  
          Καθηγητή κ. Κ.  Γαβρόγλου 
 
 
Θέμα: Απαντητικό έγγραφο 
 
Σχετ. το με αρ.πρωτ.ΣΙ 894/15.3.2016 κείμενο ερωτήσεων της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της 
Βουλής των Ελλήνων προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

Σε απάντηση του σχετικού, ως άνω αναφερομένου με αρ.πρωτ.ΣΙ 894/15.3.2016 κειμένου σας, το οποίο 
φέρει ημερομηνία 3/3/2016 και μας απεστάλη με e-mail την 15/3/2016, αρχικά επιθυμούμε να σας 
ενημερώσουμε για τα εξής: 

1) Τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΣΙ ΕΚΠΑ) εξελέγησαν την 
12η/11/2012 με ποσοστό συμμετοχής μελών ΔΕΠ  79,3%. Τριάντα τέσσερεις (34) υποψηφιότητες 
υποβλήθηκαν και για την θέση εξωτερικών μελών του ΣΙ , έγκριτων επιστημόνων της ημεδαπής και 
αλλοδαπής, ατόμων με ευρεία συνεισφορά στην επιστήμη, τις τέχνες και τα γράμματα, όπως 
εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (βλ. http://www.uoa.gr/anakoinoseis-kai-
ekdhloseis/anakoinoseis/anakoinoseis-eklogon-s-d-2012/proboli-anakoinwshs/oi-ypochfiothtes-gia-thn-
anadei3h-twn-e3wterikon-melon-toy-symboylioy-toy-ekpa.html) και παρατίθενται ως Παράρτημα 1 του 
παρόντος. Οι ανασυγκροτήσεις του ΣΙ και η παρούσα σύνθεσή του παρατίθεται στο Παράρτημα 2. 

2) Η θητεία του Συμβουλίου λήγει την 31η Αυγούστου 2016 οπότε και, όπως προβλέπεται από το Νόμο, 
το Συμβούλιο θα συντάξει την έκθεση πεπραγμένων επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων του

3) Η έκθεση δραστηριοτήτων της πρώτης διετίας του Συμβουλίου έχει ήδη δοθεί στις 2/11/2015 στους 
ορισθέντες από την ΑΔΙΠ εξωτερικούς αξιολογητές του Ιδρύματος και έχει ληφθεί υπόψιν από αυτούς 
κατά την έκθεσή τους για το ΕΚΠΑ. 

, 
καταγράφοντας  τόσο τους παράγοντες που δεν βοήθησαν στην εκπλήρωση ορισμένων εκ των 
καθηκόντων του, καθώς και αναφέροντας  λεπτομερώς τις ενέργειες όσων υπηρεσιών /φορέων/ 
ανεξάρτητων αρχών συνέδραμαν το έργο του. 

4) Το Συμβούλιο του ΕΚΠΑ, για να επιτελέσει καλύτερα το έργο του και ειδικότερα της  γενικής 
εποπτεία και ελέγχου της λειτουργίας του Ιδρύματος καθώς και της στρατηγική ανάπτυξης του 

mailto:council@uoa.gr�
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Ιδρύματος και διασύνδεσης του ΕΚΠΑ με την κοινωνία και την οικονομία, προέβη στη σύσταση 
επιτροπών ως κατωτέρω, οι οποίες αναφέρονται επειδή σχετίζονται με τις επιμέρους ερωτήσεις σας: 

• Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού 
• Επιτροπή Οργανισμού  
• Επιτροπή Οικονομικού Σχεδιασμού 
• Επιτροπή Δημιουργικών Ιδεών 
• Επιτροπή Χορηγιών 
• Επιτροπή ΜΟ.ΔΙ.Π. 
• Επιτροπή Αναμόρφωσης Παν/λης 
• Επιτροπή Ν.Π.Ι.Δ. 
• Επιτροπές Θεμάτων Σχολών (μία ανά Σχολή) 

 
5) Για την κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων των Συμβουλίων ΑΕΙ πραγματοποιήθηκαν τακτικές 
συναντήσεις  των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Συμβουλίων των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας με την Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Eπελέγη ένα τριμελές 
Συντονιστικό Όργανο των Συμβουλίων των Πανεπιστημίων της χώρας, για να επιλαμβάνεται των 
θεμάτων αρμοδιότητας των Συμβουλίων και το οποίο κατά τακτά χρονικά διαστήματα συναντιόταν με 
τον Υπουργό Παιδείας. Το τριμελές αυτό όργανο αρχικά αποτελείτο από τους κ.κ. Χαράλαμπο 
Παπαγεωργίου, Αναπλ. Πρόεδρο του Συμβουλίου ΕΚΠΑ, Βασίλειο Ταρλατζή, Αναπλ. Πρόεδρο του 
Συμβουλίου του ΑΠΘ και Χαράλαμπο Γώγο, Αναπλ. Πρόεδρο του Συμβουλίου του Παν/μίου Πατρών 
και διευρύνεται κατά περίπτωση. 
 
6) Αποφάσεις και αλληλογραφία σχετική με τις δραστηριότητες του Συμβουλίου Ιδρύματος υπάρχουν 
στην ιστοσελίδα του www.council.uoa.gr . 

 

Αναφορικά τώρα με τα συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία θέτετε στο έγγραφό σας, έχουμε να 
παρατηρήσουμε τα κάτωθι ανά ερώτημα: 

1. Πόσο έχει προχωρήσει η σύνταξη της στρατηγικής ανάπτυξης (σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 
επίπεδο) του Ιδρύματος σας (Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει 
σήμερα (μετά τους Νόμους 4076/2012, 4115/2013, 4132/2013 και 4142/2013, άρθρο 8 παρ. 10α.); 

Κατά το Νόμο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όπως αποτυπώνεται στα άρθρα στα οποία 
αναφέρεστε, το Συμβούλιο:  

Ι) Χαράσσει τη στρατηγική για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο και διαμορφώνει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του, 
μετά από εισήγηση της Συγκλήτου.

ΙΙ) Καθορίζει, 

 (Άρθρο 8 παρ. 10α. Ν. 4009/2011 όπως ισχύει)  

ύστερα από γνώμη των Κοσμητειών των Σχολών και της Συγκλήτου, τις κατευθύνσεις 
του 4ετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος του Ιδρύματος, με βάση τις οποίες ο πρύτανης 
καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού. Επίσης, εγκρίνει τα σχέδια των εν λόγω 



συμφωνιών και παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση των σχετικών συμφωνιών σε ετήσια βάση. 
(Άρθρο 8 παρ. 10στ σε συνδυασμό με το άρθρο 62 παρ. 1α, β. Ν 4009/2011 όπως ισχύει) 

Αναφορικά με το (Ι) ουδέποτε κατατέθηκε σχετική εισήγηση στρατηγικής από τη Σύγκλητο προς 
έγκριση από το Συμβούλιο.  

Επίσης, όσον αφορά το (ΙΙ) οι επιμέρους επιτροπές θεμάτων Σχολών του ΣΙ, λαμβάνοντας την  
πρωτοβουλία, συναντήθηκαν με τους Κοσμήτορες των Σχολών και συζήτησαν σχετικά. Ουδέποτε όμως 
έως σήμερα κατατέθηκε στο Συμβούλιο σχέδιο  4ετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος 
του Ιδρύματος από τη Σύγκλητο.  
Δεν γνωρίζουμε εάν έχουν κατατεθεί προς τη Σύγκλητο οι προτάσεις Κοσμητόρων.  
Δεν έχει κοινοποιηθεί κάποια πρόταση, έστω και ανεπίσημα, προς το Συμβούλιο. 

Δεδομένου ότι κατά το άρθρο 8 Ν.4009/2011 όπως ισχύει, παρατίθενται ως διακριτά θεσμικά όργανα του 
Ιδρύματος, όχι μόνο το Συμβούλιο αλλά και ο Πρύτανης και η Σύγκλητος, σε συνδυασμό με το γεγονός 
ότι ο Πρύτανης καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Συγκλήτου και προΐσταται αυτής, το ερώτημα για 
το αν έχει συζητηθεί το θέμα, εκτιμούμε ότι, για την πληρέστερη ενημέρωση της Επιτροπής σας, θα ήταν 
χρησιμότερο να το απευθύνετε στον Πρύτανη του ΕΚΠΑ.  

Το Συμβούλιο αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αντίστοιχο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής Μορφωτικών 
Υποθέσεων του Κοινοβουλίου προς τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο, αναφορικά με τις κατά το Νόμο 
αρμοδιότητες και σχετικές ενέργειες και αυτών των οργάνων, οι απαντήσεις των οποίων  προβλέπουμε ότι 
θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες - ιδίως συνδυαστικά με το παρόν ερωτηματολόγιο προς τα ΣΙ - σε όποια 
συζήτηση σχετικά με τη διοίκηση των ΑΕΙ. 

 

2. Ποιες ήταν οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το ΣΙ για τη σύνδεση του Ιδρύματος 
με την κοινωνία και την οικονομία (Άρθρο 8 παρ. 10ε.); 

Αναφορικά με τις πρωτοβουλίες για τη σύνδεση του ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία, 
καθώς και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας (άρθρο 8 παρ. 10 περ. ε’ όπως τροποποιήθηκε με το 
αρθ. 2 παρ. 7  Ν. 4076/2012) αναφέρουμε ενδεικτικά τις εξής προτάσεις/δράσεις του ΣΙ: 

• Πρόταση δημιουργίας Κέντρων Αριστείας στο ΕΚΠΑ. 
• Πρόταση - κοινή των Προέδρων ΣΙ ΕΚΠΑ και ΕΜΠ - προς τον τότε Υπουργό Παιδείας κ.Λοβέρδο, 

για σύσταση Γραφείου Καινοτομίας και Ανάπτυξης εντός του Ιδρύματος το οποίο θα 
λειτουργήσει στο ΝΠΙΔ κατά το Νόμο (άρθρο 60 Ν.4009/11). Η πρόταση για την ενσωμάτωση 
μονάδας ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, δωρεών και χορηγιών πραγματοποιήθηκε και εγγράφως 
από τους δύο Προέδρους προς τον Υπουργό μετά συνάντηση. 

• Διερεύνηση περαιτέρω ανάπτυξης και αξιοποίησης των διαδικτυακών μαθημάτων διδασκαλίας και 
προβολής του ακαδημαϊκού έργου που συντελείται στο ΕΚΠΑ, εκμεταλλευόμενοι την υποδομή της 
"open eclass" (δράση επιχορηγούμενη από το ΕΣΠΑ) με έμφαση στην ανάπτυξη μαθημάτων για τα 
οποία το ΕΚΠΑ μπορεί να διεκδικήσει μοναδικότητα ακόμη και διεθνώς, όπως Αρχαία Ελληνική 
Ιστορία και Φιλοσοφία, κ.α. και προσέλκυση χορηγιών ειδικά για το σκοπό αυτό.  

• Το ΣΙ από την αρχή είχε ως στόχο να ενισχύσει την αριστεία και να αναδείξει το ΕΚΠΑ μέσω αυτής. 
Για το λόγο αυτό θέσπισε δύο βραβεία Αριστείας για μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ σε μία προσπάθεια  να 



αναγνωρισθεί το έργο των εξαίρετων συναδέλφων του ΕΚΠΑ τόσο μέσα στην Πανεπιστημιακή 
κοινότητα όσο και στην ελληνική κοινωνία. Η απονομή των πρώτων βραβείων στον Καθηγητή 
Γ.Χρούσο και στον Επίκ.Καθηγητή Ι.Ανδρουλιδάκη πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαρτίου 2016 στην 
Αίθουσα Τελετών του ΕΚΠΑ παρουσία, μεταξύ άλλων, και εκπροσώπων του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου. Επίσης, έχει γίνει εκ νέου προκήρυξη για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τα 
βραβεία. 

• Διερεύνηση προβλημάτων ως προς την ανάπλαση της Παν/λης σε συνεργασία με τον Διευθυντή της 
Τεχνικής Υπηρεσίας από τον οποίο ζητήθηκε να καταγράψει τα προβλήματα με σημαντικότερο όλων 
την ασφάλεια του κοινού στους χώρους αυτούς. Εξετάστηκε η χρηματοδότηση από τα ΕΣΠΑ 
Περιφέρειας και το ΣΙ  απέστειλε ερώτημα στον τότε Πρύτανη ζητώντας σχετική ενημέρωση για τα 
προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων και τα ΕΣΠΑ Περιφέρειας που είχε λάβει το ΕΚΠΑ.  

 
Σημειώνεται 

 

όμως ότι το Συμβούλιο Ιδρύματος, για να μπορέσει να υποβάλει προτάσεις για τη σύνδεση 
του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία ζήτησε αμέσως με τη λήξη του έτους 2013 από τον 
τότε Πρύτανη, να υποβάλει ως όφειλε από το Νόμο (άρθρ. 8 παρ. 18(ζ) του Ν.4009/2011 ) στο 
Συμβούλιο Ιδρύματος προς έγκριση τον απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας 
του Παν/μίου για το έτος 2013. Με αυτό τον τρόπο οι έως τότε ενέργειες των Πρυτανικών Αρχών θα 
λαμβάνονταν υπόψιν με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των θετικών στοιχείων του ΕΚΠΑ για τη 
μελέτη και διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων από το ΣΙ.  Ουδέποτε κατατέθηκε ο εκ του Νόμου 
προβλεπόμενος απολογισμός εκείνου ή μεταγενέστερου έτους. 

3. Με ποιούς τρόπους και σε τί ύψος ήταν η οικονομική ενίσχυση που εξασφαλίσθηκε για το 
Ίδρυμα από εξωτερικές πηγές; Ποιά ήταν τα εμπόδια που συναντήσατε;  

Κατά το αρθρ. 58 παρ. 4: Το Συμβούλιο εγκρίνει τη λήψη χρηματοδοτήσεων οποιασδήποτε μορφής, 
περιλαμβανομένων των δανείων, και την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων 
χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή (δημόσια ή ιδιωτική, ημεδαπή η αλλοδαπή) επ’ ονόματι του 
Ιδρύματος, η οποία διενεργείται από το Ν.Π.Ι.Δ. του αρθ. 58 για την επίτευξη των σκοπών του.  

Παρόλο που η ίδρυση του ΝΠΙΔ δεν έχει έως σήμερα ολοκληρωθεί, 

• Έγιναν διερευνητικές συζητήσεις για πιθανή χρηματοδότηση δραστηριοτήτων του ΕΚΠΑ από 
κοινωφελή Ιδρύματα. Η περίοδος του τέλους 2013 ήταν ιδιαίτερα ταραχώδης για το ΕΚΠΑ και κατά 
τις συζητήσεις προέκυψε η αναβολή οποιασδήποτε χρηματοδότησης έως ότου υπάρξει 
αποτελεσματικός έλεγχος η/και ειδικές συνθήκες με τη δημιουργία του ΝΠΙΔ. 

• Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων του ΕΚΠΑ και του 
ΕΜΠ με τον Υπουργό Παιδείας κ. Λοβέρδο σχετικά με τη δημιουργία κέντρων αριστείας και την 
ένταξή τους στα εκ του Νόμου προβλεπόμενα ΝΠΙΔ. Επισημάνθηκε σε σχετικό κοινό έγγραφο 
επίσης η ανάγκη δημιουργίας νέων ερευνητικών ινστιτούτων με νομικό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου 
τα οποία θα διαθέτουν ένα μεγάλο ποσοστό των εσόδων τους για εκπαιδευτικούς  και ερευνητικούς 
σκοπούς του Πανεπιστημίου. 

• Για διεύρυνση της βάσης της χρηματοδότησης του ΕΚΠΑ από πολλαπλές πηγές εσόδων, εξ αρχής 
το ΣΙ ενέτεινε τις προσπάθειες για τη σύσταση ενός ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος  με 



την επωνυμία «Friends of the University of Athens» με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής με αποστολή την προβολή του έργου του ΕΚΠΑ και τη συγκέντρωση χορηγιών από 
άτομα και φορείς εκτός Ελλάδος. Κατά τη διαδικασία σύστασης προέκυψαν αντιρρήσεις των υπό 
εξέταση χορηγών ότι ελλείπει το κατάλληλο πλαίσιο ευνοϊκής γι αυτούς φορολόγησης αλλά και 
ελέγχου και ότι η δημιουργία του ΝΠΙΔ που ορίζει ο Νόμος θα ήταν μία λύση και ο έλεγχος 
αποτελεσματικότερος. Πραγματοποιήθηκε παρέμβαση μαζί με τα υπόλοιπα ΣΙ ΑΕΙ για ευνοϊκή για 
αυτούς φορολόγηση του ΝΠΙΔ ώστε να καθιστά εφικτές τις χορηγίες. Δυστυχώς η ίδρυση του ΝΠΙΔ 
δεν προχώρησε (βλ. και ερώτηση 5) οπότε όσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα της 
αλλοδαπής  δεν προχώρησαν σε δωρεές μέσω του Ιδρύματος αυτού. 

4. Σε τί βαθμό έχει προχωρήσει η διαμόρφωση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού; 

Σύμφωνα με την 5 παρ. 1 & 8 παρ. 10 περ. γ’ του Ν.4009/2011 το Συμβούλιο εγκρίνει την πρόταση του 
Πρύτανη για τον Οργανισμό του Ιδρύματος, η οποία (πρόταση Πρύτανη) διατυπώνεται μετά από γνώμη 
της Συγκλήτου.  

Επομένως, σύμφωνα με το Νόμο το Συμβούλιο δεν έχει την αρμοδιότητα διαμόρφωσης

Παρόλα αυτά όμως, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει ο Οργανισμός για το Ίδρυμα, το Συμβούλιο 
θέσπισε Επιτροπή Οργανισμού με αρμοδιότητες να εξετάσει όλες τις διεργασίες αναφορικά με τις 
προτάσεις από τους διάφορους φορείς για την έκδοση και αναθεώρηση του Οργανισμού και του 
Εσωτερικού Κανονισμού του ΕΚΠΑ. Επανειλημμένως τόσο σε συνεδριάσεις του όσο και με έγγραφά 
του προς τις Πρυτανικές Αρχές το ΣΙ ζήτησε την επίσπευση σύνταξης του Οργανισμού και του 
Εσωτερικού Κανονισμού.  

 αυτών. Ουδέποτε 
κατατέθηκε σχέδιο Οργανισμού ή/και Εσωτερικού Κανονισμού στο Συμβούλιο από την αρχή της 
λειτουργίας του έως σήμερα.  Οπότε, το ερώτημα αυτό πρέπει, για το ΕΚΠΑ, να απευθυνθεί στον Πρύτανη. 

Σημειώνεται ότι μέλη του ΣΙ συμμετείχαν, όταν μας ζητήθηκε από τον τότε Πρύτανη, σε Επιτροπή 
Οργανισμού που ο ίδιος συγκρότησε. Τα μέλη του ΣΙ προσκλήθηκαν σε 2-3 αρχικές συνεδριάσεις της εν 
λόγω Επιτροπής και συμμετείχαν σε αυτές με τις προτάσεις τους. Στη συνέχεια όμως δεν έλαβαν καμία 
άλλη πρόσκληση για τυχόν συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής και τελικώς  - εξ όσων πληροφορηθήκαμε 
ατύπως -  είχε συγκροτηθεί από τον Πρύτανη άλλη Επιτροπή χωρίς τη συμμετοχή μελών του ΣΙ. 

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση και ουδέποτε μας εστάλη σχέδιο, - ή έστω 
προσχέδιο - Οργανισμού η/και Εσωτερικού Κανονισμού παρ' όλες τις συνεχείς οχλήσεις του ΣΙ 
προς τους κατά περιόδους Πρυτάνεις οι οποίοι προΐσταντο του Ιδρύματος από την έναρξη της 
θητείας του ΣΙ έως σήμερα. 

 

Σημειώνεται ότι το θέμα της μη σύνταξης έως σήμερα Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού για ένα 
Ίδρυμα όπως το ΕΚΠΑ, τέθηκε υπόψιν των εξωτερικών αξιολογητών και κατέγραψαν και εκείνοι την 
ανάγκη άμεσης δημιουργίας του. 

5. Σε τί βαθμό έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την πληρέστερη αξιοποίηση των 
κληροδοτημάτων του Ιδρύματος (Άρθρο 8 παρ. 10ια και άρθρα 58-59); 



Η παρούσα ερώτηση, όπως ανακύπτει και από τα άρθρα στα οποία αναφέρεστε (άρθρο 8 παρ 10 (ια) και 
58-59 αφορά στην ίδρυση και εποπτεία του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και 
τη διαχείριση της περιουσίας του ΕΚΠΑ μέσω αυτού. 

Η Επιτροπή ΝΠΙΔ του Συμβουλίου, ανέλαβε να επεξεργαστεί το νομικό πλαίσιο, το φορολογικό 
σύστημα, καθώς επίσης και να μελετήσει τη βέλτιστη ένταξη των επιμέρους μονάδων του Ιδρύματος στο 
υπό δημιουργία ΝΠΙΔ αποφασίζοντας να προχωρήσει βάσει του πλαισίου που είχε καταθέσει το ΑΠΘ 
(λόγω συγκρίσιμου μεγέθους) στο Υπουργείο Παιδείας. Ουδέποτε όμως προχώρησε η εκ της Πολιτείας 
προβλεπόμενη σχετική νομοθετική ρύθμιση. 

Ανεξαρτήτως όμως της ίδρυσης ή μη του ΝΠΙΔ, όσον αφορά στα κληροδοτήματα, σημειώνεται ότι το ΣΙ 
ζήτησε επανειλημμένως, ήδη από το 2013, την καταγραφή της κινητής περιουσίας του ΕΚΠΑ, των 
κληροδοτημάτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που διαχειρίζεται η Εταιρεία Ακίνητης Περιουσίας 
του ΕΚΠΑ, καθώς και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται κάθε ακίνητο. 

 

6. Ποιά ήταν η εμπειρία σας από τη συνεργασία με τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο; Με ποιές 
διαδικασίες επιλύσατε τυχόν αδιέξοδα ή/και διαφωνίες που είχαν προκύψει. 

Το ΣΙ εξαρχής έκρινε ότι οι όποιες ασάφειες στις αρμοδιότητες των τριών οργάνων διοίκησης 
(Συμβουλίου-Πρύτανη-Συγκλήτου) θα μπορούσαν να εξαλειφθούν- ή έστω να περιορισθούν- με τη 
δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού και δια τούτο το ΣΙ ενέτεινε τις 
προσπάθειές του προς αυτήν την κατεύθυνση με συνεχείς οχλήσεις και έγγραφα του Προέδρου του προς 
τους Πρυτάνεις οι οποίοι προΐσταντο του Ιδρύματος από την έναρξη της θητείας του έως σήμερα. 

Επίσης, το ΣΙ έκρινε ότι η προκήρυξη της θέσεως Γραμματέα του Ιδρύματος ήταν ιδιαίτερης σημασίας 
για το ΕΚΠΑ, δεδομένου ότι η τελευταία εκλογή Γραμματέα για το ΕΚΠΑ έγινε μετά από απόφαση της 
Συγκλήτου στις 22/10/1999 και τελικώς, μετά από παρατάσεις της θητείας του, το 2010 η θέση 
προκηρύχθηκε και βγήκε άγονη με συνέπεια να μην υπάρχει εκλεγμένος Γραμματέας στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έκτοτε στο ΕΚΠΑ δεν έχει προκηρυχθεί θέση Γραμματέα. Το ΣΙ ζήτησε 
επανειλημμένως με αποφάσεις και έγγραφα την προκήρυξη της θέσης του Γραμματέα  η οποία έχει 
ιδιαίτερες ευθύνες και αρμοδιότητες στο Ίδρυμα. Δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση στις συνεχείς οχλήσεις 
από καμία από τις Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος από την έναρξη της θητείας του ΣΙ έως σήμερα. 

Τα μέλη του ΣΙ είχαν τακτικές συναντήσεις με αρκετά μέλη της Συγκλήτου για να συζητήσουν τα 
προβλήματα των Σχολών/Τμημάτων τους όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενες ερωτήσεις. Έκριναν 
μάλιστα ως ιδιαίτερα χρήσιμο να γίνονται συναντήσεις Συμβουλίου-Συγκλήτου για ανταλλαγή απόψεων 
επί θεμάτων στρατηγικής ανάπτυξης, εξωστρέφειας του Ιδρύματος, οικονομικής διαχείρισης, κ.ά. 

Υπήρξαν όμως και σημαντικά προβλήματα και δυσχέρειες στο έργο του ΣΙ όπως ενδεικτικά αναφέρονται 
παρακάτω: 

− η υποβολή αγωγής από τον πρώην Πρύτανη κ.Πελεγρίνη εναντίον του Συμβουλίου και καθενός εκ 
των μελών του χωριστά ζητώντας αποζημίωση σχεδόν 1.000.000 ευρώ. 

− καθυστέρηση ή μη απάντηση σε αιτήματα του ΣΙ από τις Πρυτανικές Αρχές ή προώθηση αυτών προς 
γνωμοδότηση στον Νομικό Σύμβουλο του ΕΚΠΑ, κ.ά., ακόμη και για ζητήματα όπως π.χ. 
"Χορήγηση καταλόγου εργαζομένων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ"! 



7) Ειδικότερα θα θέλαμε την άποψή σας για τα εξής θέματα: 

α) Ποιές θεωρείτε ότι ήταν οι σημαντικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την αναβάθμιση των 
σπουδών του Ιδρύματος; 

Σύμφωνα με το Νόμο, τα ακαδημαϊκά θέματα είναι κατ΄ εξοχήν αρμοδιότητα του Πρύτανη  και - κατά 
περίπτωση - της Συγκλήτου και των Κοσμητόρων για κάθε Ίδρυμα. Το Συμβούλιο δεν έχει 
αποφασιστικές αρμοδιότητες επί του προγράμματος σπουδών. Επομένως, αντίστοιχο ερώτημα για λήψη 
αποφάσεων θα πρέπει να απευθυνθεί στα αρμόδια όργανα. 

Σε κάθε περίπτωση, λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όλων των μελών του ΣΙ για τα ακαδημαϊκά 
θέματα, το Συμβούλιο μέσω των Επιτροπών Θεμάτων Σχολών οργάνωσε συναντήσεις με Κοσμήτορες 
Σχολών και Προέδρους Τμημάτων για να συζητήσει τα προβλήματα των Σχολών και ιδιαιτέρως όταν 
κλήθηκε από το Υπουργείο σε διατύπωση γνώμης επί του Σχεδίου Αθηνά, στον ορισμό Συνηγόρου του 
Φοιτητή κ.ά..  
Εάν η ερώτηση σας αφορά και όσα καταγράφονται στα άρθρα 8 παρ 10 (ιγ) και 43 παρ 3 του 
Ν.4009/2011 όπως ισχύει, σας ενημερώνουμε ότι δεν κατατέθηκε καμία σχετική εισήγηση/πρόταση προς 
το ΣΙ από τα κατά το Νόμο οριζόμενα αρμόδια όργανα.  

β) Ποιές ήταν οι δυσκολίες που δεν σας επέτρεψαν να πάρετε άλλες πρωτοβουλίες ή να υλοποιήσετε 
αποφάσεις που είχατε ήδη λάβει; 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

− Παρόλο που κατατέθηκαν σχέδια δημιουργίας του ΝΠΙΔ στο Υπουργείο Παιδείας από άλλα ΑΕΙ, 
βάσει των οποίων εργαζόταν το ΣΙ ΕΚΠΑ, ουδέποτε προχώρησε η εκ της Πολιτείας προβλεπόμενη 
σχετική νομοθετική ρύθμιση. Το ΝΠΙΔ, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, αποτελεί προϋπόθεση για 
πολλές από τις ενέργειες που άρχισαν αλλά δυστυχώς δεν περατώθηκαν. 

− Η διαφανείσα στάση της νέας κυβέρνησης από τις αρχές του 2015 κατά του θεσμού των Συμβουλίων, 
οι κατά περιόδους προτάσεις για νομοσχέδια τα οποία προέβλεπαν την κατάργηση του οργάνου, ή 
ενδεχομένως ορισμένων από τις αρμόδιότητές του, οι απαξιωτικές και προσβλητικές σε πολλές 
περιπτώσεις θέσεις και εξαγγελίες  μελών της Κυβέρνησης, ιδιαιτέρως με βολές κατά των 
εξωτερικών μελών των ΣΙ αλλά και ενός από τους βασικούς στόχους μας που ήταν η "Αριστεία", 
οδήγησαν στην παραίτηση του Προέδρου του και μελών του ΣΙ του ΕΚΠΑ, όπως συνέβη και σε άλλα 
ΑΕΙ. 

− Η καθυστέρηση έκδοσης Διαπιστωτικών Πράξεων ανασυγκρότησης του ΣΙ από το Υπουργείο 
Παιδείας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Διαπιστωτική Πράξη για την εκλογή νέου Προέδρου 
απεστάλη στο Υπουργείο στις 20/11/2015 και η σχετική Διαπιστωτική Πράξη δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 
της 10ης/3/2016.  

− Σημειώνεται ότι έως σήμερα δεν έχουν καταβληθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΕΚΠΑ 
έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εξωτερικών μελών του ΣΙ για τη συμμετοχή τους σε 
συνεδριάσεις του ΣΙ. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα μέλη του ΣΙ 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 και ζήτησαν εγγράφως από τον τότε Πρύτανη το 
συνολικό ποσό της αποζημίωσης να διατεθεί για σημαντικούς σκοπούς, όπως για υποτροφίες 
φοιτητών. 

− Η δικαστική αντιπαράθεση που αναφέρθηκε ανωτέρω. 



Ορισμένες όμως ενέργειες και προτάσεις του ΣΙ, όπως για παράδειγμα η σχετική πρόταση για δημιουργία 
κέντρων αριστείας, βρίσκονται σε εξέλιξη. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν προς το παρόν να αξιολογηθούν 
τα αποτελέσματα. 

To Συμβούλιο του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως προαναφέρθηκε, ως 
οφείλει κατά το Νόμο θα συντάξει έκθεση πεπραγμένων επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων του

 

, 
καταγράφοντας τόσο τους παράγοντες που δεν βοήθησαν στην εκπλήρωση ορισμένων εκ των 
καθηκόντων του, καθώς και αναφέροντας  λεπτομερώς τις ενέργειες όσων υπηρεσιών/φορέων/ 
ανεξάρτητων αρχών συνέδραμαν το έργο του. 

 

Με τιμή 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 

 

Γεώργιος Χ. Τσώκος 
Καθηγητής Πανεπιστημίου Harvard 
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8. Alfonso Martinez Diez, Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας, του 

Πανεπιστηµίου Complutense της Μαδρίτης. 

9. Βασίλης Τζέµος- ∆ιδάκτωρ ∆ηµοσίου και Ευρωπαϊκού ∆ικαίου 

(Freiburg),LL.M., Ειδικός Επιστήµονας στον Συνήγορο του Πολίτη 

10. ∆ηµήτρης Τζιόβας- University of Birmingham-Ιστορικός. 

11. Βούλα Τσούνα - University of California-Santa Barbara-Καθηγήτρια 

Αρχαίας Φιλοσοφίας. 

12. Ρωµύλος Κεδίκογλου - Επίτιµος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. 

13. Jack Davies-Καθηγητής Ελληνικής Αρχαιολογίας-University of 

Sinsinnati. 

14.  Αλέξανδρος Τουρκολιάς-∆ιευθύνων Σύµβουλος Εθνικής Τράπεζας. 

15. Θανάσης Βαλτινός-Συγγραφέας, Μέλος της Ακαδηµίας Αθηνών. 

16. Νικόλαος Χατζηλιάδης-Οµότιµος Καθηγητής Χηµείας Πανεπιστηµίου 

Ιωαννίνων. 

17. Κωνσταντίνος Σταµπόλης-Μέλος ΤΕΕ Ελ. Εταιρεία Προστασία 

Περιβάλλοντος. 

18. Πέτρος Τσιπούρας - University of Connecticut Medical School. 

19. Γεώργιος Τσώκος-Καθηγητής Παθολογίας Harvard University School of 

Medicine. 
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20. Αντώνιος Ζαµπέλης-Οικονοµολόγος Τραπεζικός. 

21. Αριστοτέλης Σκλαβούνος-Σύµβουλος Επιχειρήσεων. 

22. Κωνσταντίνος Φαρατζίδης, Καθηγητής Χειρουργικής, Πανεπιστήµιο 

Illinois, Chicago. 

23. ∆ηµήτριος Σκαρβέλης, Στρατηγός ε.α. 

24. Σταύρος Κατσανέβας, Καθηγητής εξέχουσας τάξης, Πανεπιστηµίου 

ParisVII, Denis Diderot – Αστροφυσικής και Κοσµολογίας. 

25. ∆ηµήτριος Νιάρχος, Ερευνητής Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών 

Επιστηµών «∆ηµόκριτος». 

26. Στυλιανός Θωµόπουλος, ∆/ντής Έρευνας – Ερευνητής Α΄ Ινστιτούτου 

Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος». 

27. Χρούσου Γεωργία, Καθηγητρία Οφθαλµολογίας του Πανεπιστηµίου 

Georgetown, Washinghton. 

28. Πέτρος ∆ούκας, τ. υφυπουργός Οικονοµικών 

29. Ζαφείρης Τζαννάτος, Ανώτερος Σύµβουλος στα Ηνωµένα Αραβικά 

Εµιράτα. 

30. Στέφανος Χρυσουλής, διδάκτωρ Γεωχηµείας, ιδιοκτήτης εταιρείας 

AMTEL. 

31. Στυλιανός Αντωναράκης, Καθηγητής Γενετικής Πανεπιστηµίου Γενεύης. 

32. Ευγενία Τσουµάνη – Σπέντζα, τ. βουλευτής επικρατείας. 

33. Λεωνίδας Μπαχάς, καθηγητής Χηµείας, Κοσµήτωρ της Σχολής Τεχνών 

και Επιστηµών, Πανεπιστηµίου Miami. 

34. Ανδρέας Κιντής, τ. Πρύτανης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 



Παράρτημα 2 

Διορισμός - Ανασυγκροτήσεις ΣΙ: 

Η με αριθμό Φ.120.61/9/11487/Β2/28−01−2013 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού ΠΑΙΘ περί 
συγκρότησης του Συμβουλίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ  37/1.2.2013/Υ.Ο.Δ.Δ. 

Μετά την παραίτηση του Θωμά Σφηκόπουλου, εσωτερικού μέλους του ΣΙ καθώς και του Αθανασίου-
Μελετίου Δημόπουλου, Αναπλ. Προέδρου του ΣΙ και την αμέσως εκλογή του Χαράλαμπου 
Παπαγεωργίου ως νέου Αναπλ. Προέδρου  του ΣΙ (στη συνεδρίαση της 12ης Οκτωβρίου 2013) έγινε η 
πρώτη ανασυγκρότηση του ΣΙ με την υπ'αρ. Φ.120.61/144/201216/Β2/ 31−12−2013 διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού ΠΑΙΘ (ΦΕΚ  10/15.1.2014/ Υ.Ο.Δ.Δ.). 

Το ΣΙ ανασυγκροτήθηκε μετά την παραίτηση του εξωτερικού μέλους του Σταύρου Κατσανέβα με την 
υπ'αρ.  Φ.120.61/16/108983/Β2/11-7-2014 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού ΠΑΙΘ (ΦΕΚ 
444/24.7.2014 τ' Υ.Ο.Δ.Δ.). 

Τέλος, με την υπ'αρ. 35894/Ζ1 της Αναπλ.Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 129/10.3.2016/Υ.Ο.Δ.Δ.) έγινε 
δεκτή η παραίτηση του Προέδρου και εξωτερικού μέλους Δημητρίου Μπερτσιμά και του εσωτερικού 
μέλους Βασιλικής Κιντή καθώς και δημοσιεύθηκε ο διορισμός του Γεωργίου Τσώκου ως Προέδρου του 
ΣΙ. 

Η παρούσα σύνθεση του ΣΙ: 

Τσώκος Γεώργιος, Καθηγητής Παθολογίας του Πανεπιστημίου του Harvard, Η.Π.Α.  (Πρόεδρος) 

Παπαγεωργίου Χαράλαμπος, Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών. (Αναπληρωτής Πρόεδρος) 

Νεχαμάς Αλέξανδρος, Καθηγητής  Φιλοσοφίας και Συγκριτικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου του 
Princeton Η.Π.Α.  

Εξωτερικά Μέλη:  

Davis Jack, Καθηγητής Ελληνικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Cincinnati, Η.Π.Α. 

Τουρκολιάς Αλέξανδρος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. 

Κρεατσάς Γεώργιος, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής. 

Εσωτερικά Μέλη: 

Μαντζουράνη Ελένη, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. 

Μπουρνόβα Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. 

Σιούτη Γλυκερία, Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής. 

 



Από:  "Maria Vardaki" <mvardaki@uoa.gr>
Θέμα:  Απάντηση απο το Συμβούλιο του ΕΚΠΑ σε ερωτηματολόγιο της Επιτροπής Μορφωτικών

Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
Ημερομηνία:  Τετ, Μάρτιος 30, 2016 11:53
Προς:  k.gavroglou@parliament.gr
Κοινοποίηση: tha_lagios@hotmail.com,"George Tsokos" <gtsokos@uoa.gr>

Αξιότιμε κ. Καθηγητά, 

Εκ μέρους του Προέδρου του Συμβουλίου του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή κ. Γ.Τσώκου, σας επισυνάπτω απαντητικό 
κείμενο στο ερωτηματολόγιο το οποίο μας απεστάλη, αρχικά, στις 15/3/2016 
εκ μέρους σας ‐ ως Προέδρου της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής 
των Ελλήνων ‐ από τον κ.Λάγιο και εν συνεχεία απεστάλη και από εσάς στις 
18/3. 

Παρακαλώ θερμά όπως: 

α) επιβεβαιώσετε τη λήψη του παρόντος e‐mail και του συνημμένου κειμένου 
και 
β) μου αποστείλει αρμόδιος συνεργάτης σας τον αριθμό πρωτοκόλλου τον οποίο 
θα λάβει η απάντηση μας ώστε, σε κάθε μεταγενέστερη αλληλογραφία μας ή για 
όποια άλλη νόμιμη χρήση του κειμένου αυτού από το ΣΙ, να μπορούμε να 
αναφερόμαστε σε αυτόν. 

Εάν θεωρείτε επιβεβλημένη την αποστολή του και εντύπως, παρακαλώ όπως μας 
ενημερώσετε σχετικώς. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων 
Με τιμή 
Μαρία Βαρδάκη 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Γραμματεία Συμβουλίου ΕΚΠΑ 
τηλ. 210 368 9724/9744 
fax. 210 368 9700 
website: www.council.uoa.gr 
e‐mail: mvardaki@uoa.gr 
        council@uoa.gr 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Συνημμένα:
999. ΕΚΠΑ_Απαντητικό έγγραφο σε ερωτηματα Κ.Γαβρόγλου_Μαρτιος 2016.pdf

Μέγεθος: 1.2 M
Τύπος: application/pdf

javascript:void(0)
javascript:void(0)


Από:  "Thanasis Lagios" <tha_lagios@hotmail.com>
Θέμα:  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ημερομηνία:  Τρι, Μάρτιος 15, 2016 8:37
Προς:  "gtsokos@uoa.gr" <gtsokos@uoa.gr>,"mvardaki@uoa.gr" <mvardaki@uoa.gr>

 
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,

εκ μέρους του Προέδρου της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, καθηγητή κ. Κ.
Γαβρόγλου, σας αποστέλλω επιστολή με ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία του Συμβουλίου Ιδρύματος στο
οποίο είστε Πρόεδρος.

Με εκτίμηση,

Θανάσης Λάγιος

Συνημμένα:
untitled[1.1].plain
Μέγεθος: 0.6 k
Τύπος: text/plain
Ερωτήματα προς Προέδρους_ΣΙ.pdf
Μέγεθος: 116 k
Τύπος: application/pdf

Πληροφορίες: Ερωτήματα προς Προέδρους_ΣΙ.pdf



 

 

 
 
 
 
 

 
Αγαπητέ κ.Πρόεδρε, 

 

Μέσα από τις παρακάτω ερωτήσεις

ήθελε να ενημερωθεί για τις απόψεις

οποίο είστε Πρόεδρος.  

Η όλη διαδικασία μαζί και με τις

βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ

Ανεξάρτητων Ελλήνων.  

Θα σας παρακαλούσα να μας στείλετε

σας θα μας βοηθήσουνστις συζητήσεις

διοίκηση των ΑΕΙ.   

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία

 

Με εκτίμηση, 

Καθηγητής Κώστας Γαβρόγλου 

Πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών

 

 

 

 
1. Πόσο έχει προχωρήσει η σύνταξη

επίπεδο) του Ιδρύματος σας
ποιότητας των σπουδών και
ισχύει σήμερα (μετά τους Νόμους

παρ. 10α.); 
 
2. Ποιες ήταν οι συγκεκριμένες

με την κοινωνία και την οικονομία
 

3. Με ποιους τρόπους και σε
Ίδρυμα από εξωτερικές πηγές

 

Αθήνα

ερωτήσεις, η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων του

απόψεις σας σχετικά με τη λειτουργία του Συμβουλίου

και με τις συγκεκριμένες ερωτήσεις έχουν την σύμφωνη

της ΝΔ, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, του

είλετε τις απαντήσεις σας εντός του Μαρτίου

συζητήσεις και προβληματισμούς που θα αναπτυχθούν

συνεργασία και είμαι στη διάθεση σας για οποιεσδήπ

 

Μορφωτικών Υποθέσεων 

 η σύνταξη της στρατηγικής ανάπτυξης (σε τοπικό
Ιδρύματος σας (Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011«Δομή, λειτουργία
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών

τους Νόμους 4076/2012, 4115/2013, 4132/2013 και

συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το ΣΙ για τη σύνδεση
την οικονομία (Άρθρο 8 παρ. 10ε.); 

και σε τι ύψος ήταν η οικονομική ενίσχυση που εξασφαλίσ
 πηγές; Ποια ήταν τα εμπόδια που συναντήσατε;

1 

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2016 

Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, θα 

Συμβουλίου Ιδρύματος στο 

την σύμφωνη γνώμη των 

του Ποταμιού, και των 

Μαρτίου 2016. Οι απαντήσεις 

αναπτυχθούν σχετικά με την 

οιεσδήποτε διευκρινίσεις. 

τοπικό, εθνικό και διεθνές 
, λειτουργία, διασφάλιση 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 
 4076/2012, 4115/2013, 4132/2013 και 4142/2013, Άρθρο 8 

τη σύνδεση του Ιδρύματος 

που εξασφαλίσθηκε για το 
 



 

 

 
 
 
 
 

4. Σε τι βαθμό έχει προχωρήσει

του Ιδρύματος (Άρθρο 8 παρ
 

5. Σε τι βαθμό έχουν προχωρήσει

κληροδοτημάτων του Ιδρύματος
 

6. Ποια ήταν η εμπειρία σας
διαδικασίες επιλύσατε τυχόν

 
7. Ειδικότερα θα θέλαμε την άποψη

• Ποιες θεωρείτε

αναβάθμιση

• Ποιες ήταν

πρωτοβουλίες

 
 

προχωρήσει η διαμόρφωση του Οργανισμού και του Εσωτερικού

 8 παρ. 10γ, παρ. 18ε και παρ. 20ια, καθώς και άρθρο

προχωρήσει οι διαδικασίες για την πληρέστερη

Ιδρύματος (Άρθρο 8 παρ. 10ια και άρθρα 58-59.);

σας από τη συνεργασία με τον Πρύτανη και τη
τυχόν αδιέξοδα ή/και διαφωνίες που είχαν προκύψει

την άποψη σας για τα εξής θέματα: 
θεωρείτε ότι ήταν οι σημαντικές αποφάσεις που

αναβάθμιση των σπουδών του Ιδρύματος;  

ήταν οι δυσκολίες που δεν σας επέτρεψαν

πρωτοβουλίες ή να υλοποιήσετε αποφάσεις που είχατε ήδη

2 

 Εσωτερικού κανονισμού 
και άρθρο 5 παρ. 1.); 

πληρέστερη αξιοποίηση των 
59.); 

και τη Σύγκλητο; Με ποιες 
προκύψει; 

που έχουν ληφθείγια την 

επέτρεψαν να πάρετε άλλες 
είχατε ήδη λάβει; 
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Παράρτημα 4 - Αποφάσεις Συμβουλίου με υποχρέωση ανάρτησης στη Διαύγεια (από την πλέον πρόσφατη) 

ΑΔΑ Ημ/νια 
Ανάρτησης Θέμα Τύπος Πράξης 

ΩΧ9746ΨΖ2Ν-94Β 23/06/2016 
11:31:57 

Έγκριση του Απολογισμού εσόδων και εξόδων και του Ισολογισμού 
χρηματικής διαχείρισης της Πανεπιστημιακής Λέσχης του ΕΚΠΑ οικον. 
έτους 2015 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΩΒΞ746ΨΖ2Ν-ΡΦΒ 17/06/2016 
12:13:18 

Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Πανεπιστημιακής 
Λέσχης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
οικονομικού έτους 2016 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Ω7ΔΧ46ΨΖ2Ν-ΨΟ4 20/05/2016 
11:28:56 

Έγκριση 3ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του ΕΚΠΑ οικον. 
έτους 2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

7Ι2Ζ46ΨΖ2Ν-3ΤΜ 17/05/2016 
14:12:01 

Έγκριση Απολογισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών οικον. έτους 2014. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6Γ9Θ46ΨΖ2Ν-40Η 13/05/2016 
10:34:22 

Έγκριση 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του ΕΚΠΑ οικον. 
έτους 2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΩΝΥΥ46ΨΖ2Ν-ΙΣ1 09/02/2016 
11:29:04 

Έγκριση 1ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οικον. έτους 2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΩΑ4646ΨΖ2Ν-ΛΩ3 23/12/2015 
09:31:51 

Έγκριση του Προϋπολογισμού της Πανεπιστημιακής Λέσχης του ΕΚΠΑ, 
οικ. έτους 2016, του συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισμού 
οικ. ετών 2016, 2017, 2018 και χαρακτηρισμός πιστώσεων ως δεκτικών 
έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΨΨΝΔ46ΨΖ2Ν-1ΑΟ 22/12/2015 
15:38:19 

Έγκριση προϋπολογισμού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών οικ. έτους 2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΩΨ4Ζ46ΨΖ2Ν-Τ57 26/11/2015 
13:33:04 

Aπόφαση για ανανέωση της θητείας του Επίκουρου Καθηγητή της 
Νομικής Σχολής κ. Ανδρέα Χέλμη ως Συνηγόρου του Φοιτητή για το 

ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 



ακαδημαϊκό έτος 2015-16 ΟΡΓΑΝΟΥ 

Β8ΞΠ46ΨΖ2Ν-4ΔΕ 26/11/2015 
09:59:57 

Αποδοχή παραίτησης της Βασιλικής Κιντή, Εσωτερικού μέλους του 
Συμβουλίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΕΚΠΑ) 

ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΩΦΤΩ46ΨΖ2Ν-ΧΓΤ 26/11/2015 
09:56:43 

Αποδοχή παραίτησης του Δημητρίου Μπερτσιμά από τη θέση του 
Προέδρου και του Εξωτερικού μέλους του Συμβουλίου του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) 

ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΩΗΡ046ΨΖ2Ν-ΡΟΓ 25/11/2015 
13:33:41 

Έγκριση 8ης τροποποίησης του Προϋπολογισμός του ΕΚΠΑ οικ. έτους 
2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

7Ζ3Α46ΨΖ2Ν-ΗΓΥ 25/11/2015 
13:27:47 

Έγκριση 2ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Παν/κής Λέσχης ΕΚΠΑ 
οικ. έτους 2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

67Υ646ΨΖ2Ν-ΤΟΔ 12/08/2015 
11:15:11 

Έγκριση 7ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οικον. έτους 2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

69ΣΦ46ΨΖ2Ν-ΩΜΒ 31/07/2015 
09:59:27 

Έγκριση 6ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οικον. έτους 2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

69ΞΜ46ΨΖ2Ν-ΠΙ6 16/07/2015 
13:01:14 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ  
ΛΕΣΧΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2014 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΩΨΩ546ΨΖ2Ν-ΞΩΥ 16/07/2015 
11:58:16 

Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Πανεπιστημιακής Λέσχης 
του ΕΚΠΑ οικονομικού έτους 2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΩΡΨΞ46ΨΖ2Ν-7Χ2 17/06/2015 
10:35:20 

Έγκριση 5ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του ΕΚΠΑ  οικον. 
έτους 2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 



ΒΖΖΟ46ΨΖ2Ν-0ΔΕ 14/05/2015 
12:07:31 

Έγκριση 4ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οικον. έτους 2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

7ΥΩΑ46ΨΖ2Ν-ΒΞ7 12/03/2015 
10:58:36 

Έγκριση προϋπολογισμού Πανεπιστημιακής Λέσχης του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οικονομικού έτους 2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΩΦΗΧ46ΨΖ2Ν-ΨΑΝ 11/03/2015 
14:28:33 

Έγκριση 3ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οικον. έτους 2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΩΘ4746ΨΖ2Ν-Σ0Ν 27/02/2015 
14:59:04 

Έγκριση Πράξης Πρύτανη περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταβίβασης σε 
αυτούς αρμοδιοτήτων και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης 
Πρύτανη 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

6Φ7846ΨΖ2Ν-ΧΔΝ 27/02/2015 
13:25:43 

Έγκριση 1ης και 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του 
Πανεπιστημίου οικον. έτους 2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΨΡΠΙ46ΨΖ2Ν-ΙΥ0 25/02/2015 
13:58:16 Διόρθωση Ημαρτημένων ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΒΧΑΔ46ΨΖ2Ν-ΔΤΓ 24/02/2015 
11:10:31 

Διορισμός Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΩΚ1Δ46ΨΖ2Ν-5ΙΣ 13/02/2015 
12:47:34 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ 
ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΩΧΥΩ46ΨΖ2Ν-ΤΝΝ 10/02/2015 
12:11:01 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ  
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΩΕΖΨ46ΨΖ2Ν-ΓΡ1 16/01/2015 
09:44:14 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 



ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΩΡ6Π46ΨΖ2Ν-ΦΔΖ 15/01/2015 
13:56:57 

Απόφαση Συγκρότησης-Ορισμού Τριμελούς Επιτροπής για τη 
διενέργεια των εκλογών και τη διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

68ΚΘ46ΨΖ2Ν-017 12/01/2015 
18:07:36 

Αποδοχή παραίτησης του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

7ΠΑΦ46ΨΖ2Ν-ΞΧΩ 02/01/2015 
13:11:23 

Έγκριση του Προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών οικον. έτους 2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΩΒΔΙ46ΨΖ2Ν-ΝΚ4 19/12/2014 
12:27:21 

Έγκριση 4ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του ΕΚΠΑ οικον. 
έτους 2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΩΗΡΧ46ΨΖ2Ν-Δ3Π 19/12/2014 
11:51:19 

Έγκριση 2ης τροποποίησης Προϋπολογισμός Παν/κής Λέσχης ΕΚΠΑ 
οικ. έτους 2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

7Κ4446ΨΖ2Ν-ΗΧΗ 09/12/2014 
13:43:55 

Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2013 του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

7ΒΗΣ46ΨΖ2Ν-0ΟΝ 02/12/2014 
14:00:04 

Έγκριση 1ης, 2ης και 3ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του 
ΕΚΠΑ οικον. έτους 2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Ω76Ρ46ΨΖ2Ν-Τ6Λ 02/12/2014 
09:34:34 

Έγκριση 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμός Παν/κής Λέσχης οικ. 
έτους 2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

7Ω1546ΨΖ2Ν-ΣΗ2 05/11/2014 
12:41:58 

Συγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 



ΒΤΨΘ46ΨΖ2Ν-19Κ 22/10/2014 
14:09:58 

Επιλογή υποψηφίων για τη θέση Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΒΤΒΛ46ΨΖ2Ν-Ε9Ν 22/10/2014 
13:55:54 

Επιλογή υποψηφίων για τη θέση Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

71ΘΛ46ΨΖ2Ν-ΠΓΚ 29/09/2014 
12:07:31 

Έγκριση Πράξης Πρύτανη περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταβίβασης σε 
αυτούς αρμοδιοτήτων και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης 
Πρύτανη. 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

ΩΗ6946ΨΖ2Ν-347 22/07/2014 
13:05:38 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ 
ΛΕΣΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Β8ΖΡ46ΨΖ2Ν-ΕΗΡ 21/07/2014 
11:41:27 

Εκλογή Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών - 
Απόφαση Διορισμού ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

Β2Ε146ΨΖ2Ν-8ΧΙ 05/07/2014 
13:05:15 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΒΙΥΚ46ΨΖ2Ν-ΚΤ5 02/06/2014 
08:24:05 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΥΤΑΝΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΒΙΦ146ΨΖ2Ν-ΨΘ0 05/05/2014 
11:46:44 

Συγκρότηση-Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια των 
εκλογών και τη διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 



ΒΙΦ146ΨΖ2Ν-ΓΙΥ 02/05/2014 
15:58:55 

Συγκρότηση-Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια των 
εκλογών και τη διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΒΙΗ546ΨΖ2Ν-ΨΝΜ 14/04/2014 
11:49:26 Έγκριση Προϋπολογισμού Παν/κής Λέσχης ΕΚΠΑ οικ.έτους 2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΒΙΞΒ46ΨΖ2Ν-Φ4Φ 21/03/2014 
11:08:52 

Έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του 
Πανεπιστημίου Αθηνών οικον. έτους 2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΒΙΞΒ46ΨΖ2Ν-ΧΕΟ 21/03/2014 
10:47:23 

Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού οικ.έτους 2014 με τους επιμέρους 
προϋπολογισμούς Τακτικού και Ιδίας Περιουσίας ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΒΙΨ646ΨΖ2Ν-0ΓΥ 20/01/2014 
11:35:29 

Επιλογή υποψηφίων για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

ΒΙΨΒ46ΨΖ2Ν-ΑΚ4 17/01/2014 
18:02:25 

Επιλογή υποψηφίων για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

ΒΙΨΒ46ΨΖ2Ν-9ΝΥ 17/01/2014 
17:58:58 

Επιλογή υποψηφίων για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

ΒΙΨΟ46ΨΖ2Ν-Κ6Δ 15/01/2014 
16:27:13 Αποδοχή παραίτησης 

ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΒΙΨΟ46ΨΖ2Ν-Υ4Ο 15/01/2014 
16:19:24 

Απόφαση Συμβουλίου Ιδρύματος - «Επιλογή υποψηφίων για τη θέση 
του Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών» 

ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 



ΒΙΨΟ46ΨΖ2Ν-ΟΤΔ 15/01/2014 
16:17:13 

Απόφαση Συμβουλίου Ιδρύματος - «Επιλογή υποψηφίων για τη θέση 
του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» 

ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΒΙΨΟ46ΨΖ2Ν-ΔΟΖ 15/01/2014 
16:14:13 

Απόφαση Συμβουλίου Ιδρύματος - «Επιλογή υποψηφίων για τη θέση 
του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» 

ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΒΙΨΟ46ΨΖ2Ν-Ζ9Ρ 15/01/2014 
16:11:08 

Απόφαση Συμβουλίου Ιδρύματος - «Επιλογή υποψηφίων για τη θέση 
του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» 

ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΒΙΨΟ46ΨΖ2Ν-432 15/01/2014 
16:05:42 

Απόφαση Συμβουλίου Ιδρύματος - «Επιλογή υποψηφίων για τη θέση 
του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» 

ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΒΙ6Τ46ΨΖ2Ν-ΤΗΙ 02/01/2014 
11:13:23 

Έγκριση 2ης και 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού του 
Πανεπιστημίου, οικ. έτους 2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΒΛΛΡ46ΨΖ2Ν-ΓΗΩ 11/10/2013 
12:51:01 Αποδοχή παραίτησης Μέλους Συμβουλίου Ιδρύματος 

ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΒΛ4546ΨΖ2Ν-ΓΨΛ 24/07/2013 
10:47:04 Περίληψη αποδοχής παραίτησης Μέλους του Συμβουλίου Ιδρύματος 

ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΒΛ4Α46ΨΖ2Ν-4ΩΥ 23/07/2013 
13:21:09 

Έγκριση προτάσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
2013-2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 



ΒΛ4Θ46ΨΖ2Ν-Χ58 16/07/2013 
12:03:58 

Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Πανεπιστημιακής Λέσχης 
οικον. έτους 2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΒΛ4Θ46ΨΖ2Ν-8Σ1 16/07/2013 
11:52:06 

Έγκριση Σχεδίου Ισολογισμού-Απολογισμού Πανεπιστημιακής Λέσχης 
οικον. έτους 2012 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΒΛ4Η46ΨΖ2Ν-63Π 11/07/2013 
10:39:48 Έγκριση Απολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2012 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΒΛ4Ω46ΨΖ2Ν-8Μ6 01/07/2013 
18:01:25 

Έγκριση 1ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 
οικον. έτους 2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
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