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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 
Fax:  210 368 9700 
e-mail: council@uoa.gr 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΣΙ) 
 

την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014 και ώρα  Ελλάδος 9:00 

Με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 
9:00 - Συζήτηση επί της παρουσίασης των ακαδημαϊκών και διοικητικών προσόντων των 

υποψηφίων από την Τριμελή Επιτροπή ανάδειξης Πρύτανη ΕΚΠΑ 
 
10:00 - Συνέντευξη ΣΙ με τον υποψήφιο Δουκουδάκη Αστέριο, Καθηγητή ΕΚΠΑ 
 
11:30 - Συνέντευξη ΣΙ με την υποψηφία Καραμαλέγκου Ελένη, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 
 
13:00 - 13:30 διάλειμμα 
 
13:30 - Συνέντευξη ΣΙ με την υποψηφία Κατσουγιάννη Ελένη-Κλεάνθη, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 
 
15:00 - Συνέντευξη ΣΙ με τον υποψήφιο Μαραβέγια Ναπολέοντα, Καθηγητή ΕΚΠΑ 
 
16:30 - Συνέντευξη ΣΙ με τον υποψήφιο Πατσούρη Ευστράτιο, Καθηγητή ΕΚΠΑ 

  

Η πρόσκληση στη συνεδρίαση, η οποία εστάλη (αρ.πρωτ.ΣΙ 503/30.6.14) προς τον Πρύτανη, 
Καθηγητή κ. Θ. Πελεγρίνη και τα Μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος, αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα των πρακτικών και επισυνάπτεται στο τέλος αυτών. 

Προεδρεύει ο Πρόεδρος του ΣΙ, Καθηγητής κ. Δ.Μπερτσιμά: 

 

Έλεγχος Απαρτίας από τον Πρόεδρο, Καθηγητή κ. Δ.Μπερτσιμά: 

Παρόντα Μέλη 

1. Μπερτσιμάς Δημήτριος (Πρόεδρος) 

2. Παπαγεωργίου Χαράλαμπος (Αναπλ. Πρόεδρος) 

3. Κιντή Βασιλική  

4. Κρεατσάς Γεώργιος  

5. Μαντζουράνη Ελένη  
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6. Μπουρνόβα Ευγενία  

7. Davis Jack  

8. Σιούτη Γλυκερία  

9. Τσώκος Γεώργιος 

Απουσίαζαν τα εξής Μέλη: 

− Νεχαμάς  Αλέξανδρος 

− Τουρκολιάς Αλέξανδρος  

− Σταύρος Κατσανέβας: Σημειώνεται ότι η αποδοχή παραίτησής του από εξωτερικό μέλος έχει 
αναρτηθεί στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΒΙΨΟ46ΨΖ2Ν-Κ6Δ) και ακολούθως αρμοδίως αποσταλεί με 
όλα τα δικαιολογητικά στο ΥΠΑΙΘ προς δημοσίευση από το Ε.Τ. αλλά έως σήμερα δεν μας 
έχει γνωστοποιηθεί το αντίστοιχο ΦΕΚ ούτε άλλως μας έχει γνωστοποιηθεί η ανασυγκρότηση 
Συμβουλίου από τον αρμόδιο Υπουργό.  

 

− Μέχρι σήμερα δεν έχει γνωστοποιηθεί στη Γραμματεία του Συμβουλίου εκλεγμένος 
εκπρόσωπος των φοιτητών του Ιδρύματος. 

Με το υπ'αρ. κεντρ. πρωτ. ΕΚΠΑ 1314015622/1.7.14 έγγραφό του ο Πρύτανης, Καθηγητής κ. Θ. 
Πελεγρίνης ενημέρωσε τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ότι, λόγω της μακράς συνεργασίας του με 
τους υποψηφίους, λόγοι ευπρέπειας δεν του επιτρέπουν τη συμμετοχή προκειμένου η κρίση του 
ΣΙ επ' αυτών να είναι, κατά το μέρος που τον αφορά, ανεμπόδιστος. 

 

Παρίσταται για την τήρηση πρακτικών της συνεδρίασης η διοικητική υπάλληλος της Γραμματείας 
του Συμβουλίου  κ. Μ. Βαρδάκη 

 

Διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας με 9 παρόντα Μέλη 

 

Αρχή Συνεδρίασης: 9:15 π.μ. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Μπερτσιμάς καλωσορίζει τα μέλη και προτείνει να δοθεί ένα χρονικό διάστημα 5 
λεπτών (5') σε κάθε υποψήφιο να παρουσιάσει τον εαυτό του και το όραμά του και να 
ακολουθήσουν ερωτήσεις από το ΣΙ.  
Μαντζουράνη: προτείνω να κατηγοριοποιηθούν οι ερωτήσεις σε ενότητες, π.χ. οικονομικά, 

διοικητικά, κ.ά. 

Κιντή: Θα ήθελα να θέσω το ερώτημα εάν θα μαγνητοφωνήσουμε όλη της διαδικασία. 

Αποφασίζεται να μην μαγνητοφωνηθεί. 

Παπαγεωργίου: Σχετικά με τα πρακτικά, θέτω θέμα επί της διαδικασίας: θα τηρηθούν αυστηρά 

πρακτικά από την κ. Βαρδάκη αλλά για τις τοποθετήσεις του κάθε μέλους αύριο, καθώς και τη 



 3 

δικαιολόγηση της ψήφου του, θα τα δώσει καθένας μας γραπτώς έως το πέρας της αυριανής 

συνεδρίασης. Δεν θα γίνει δεκτή αλλαγή/προσθήκη μετά το πέρας της αυριανής συνεδρίασης.  

Σιούτη: Εφόσον επιλέξαμε τα πρακτικά να μην ηχογραφούνται, πρέπει να μην είναι πολύ 

συνοπτικά αλλά να καταγράφονται κάποιες λεπτομέρειες της διαδικασίας.  

Παπαγεωργίου: Συμφωνώ αλλά επιμένω ότι όποιος επιθυμεί κάποια συγκεκριμένη 

δήλωση/τοποθέτησή του να καταχωρηθεί στα πρακτικά οφείλει να το καταθέσει εκείνη την ώρα 

και όχι μετά το πέρας της διαδικασίας. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για τη δικαιολόγηση ψήφου μας. 

Μαντζουράνη: Συμφωνώ, θα παραμείνουμε όλοι στην αίθουσα έως ότου καταθέσουν όλοι την 

δικαιολόγηση ψήφου τους στην κ. Βαρδάκη για τα πρακτικά. 

Δεν διατυπώνεται αντίρρηση 

 

Τσώκος: Σχετικά με την παρουσίαση αρχικά των υποψηφίων, να τους ζητήσουμε να μας πουν 

ποιά θεωρούν είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα του ΕΚΠΑ και πώς σκέφτεται ο καθένας να τα 

αντιμετωπίσει. 

Μαντζουράνη: Διαφωνώ με τις γενικές ερωτήσεις, ας κάνουν μία σύντομη δήλωση με ό,τι 

επιθυμούν και να κάνουμε μετά συγκεκριμένες ερωτήσεις. 

Μπερτσιμάς: Συμφωνώ, έχω ετοιμάσει κάποιες ερωτήσεις από τις οποίες, αν συμφωνείτε, 

μπορούμε να επιλέξουμε ορισμένες για τους υποψηφίους: 

Αποφασίζεται να τεθούν κατά βάση οι εξής ερωτήσεις στους υποψηφίους: 

 Τί σκοπεύετε να κάνετε παραλαμβάνοντας τα οικονομικά του ΕΚΠΑ; 

 Πώς κρίνετε τη διαχείριση του ζητήματος της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων; 

 Τι γνώμη έχετε για το σχέδιο Οργανισμού που κυκλοφορεί ή πώς μπορεί να προχωρήσει η 

κατάρτισή του; Τί θα περιμένατε να περιλαμβάνει οπωσδήποτε ο νέος Οργανισμός του 

Πανεπιστημίου; 

 Τί γνώμη έχετε για τη σχέση ΕΛΚΕ και ΝΠΙΔ;  

και επίσης: Ποιά είναι η άποψή σας σχετικά με τη διάθεση κονδυλίων από τον ΕΛΚΕ για μη-

ερευνητικούς σκοπούς; 

 Πώς σκοπεύετε να χειριστείτε το ζήτημα των «αιωνίων φοιτητών»; 

 Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της πανεπιστημιακής φύλαξης; 

 Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το ισχύον σύστημα εργολαβιών φύλαξης και καθαριότητας 

του πανεπιστημίου; 

 Πώς σκοπεύετε να οργανώσετε την ομάδα των Αναπληρωτών Πρύτανη; Ποιοί θα είναι οι 

δικοί σας Αναπληρωτές Πρύτανη; Πώς θα οργανώσετε τη διοίκηση της Πρυτανείας; 

Σιούτη:  Επί της διαδικασίας, εφόσον δεν έχει γίνει πράξη ανασυγκρότησης του ΣΙ από τον 

Υπουργό, ο κ. Κατσανέβας θα προσμετρηθεί κατά την ψηφοφορία για την επιλογή υποψηφίων για 
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τη θέση Πρύτανη. Τα 2/3 των μελών που απαιτούνται από το Νόμο είναι οκτώ (8) ψήφοι υπέρ 

κάποιου υποψηφίου για να επιλεγεί. 

 

10:00 - Εισέρχεται ο κ. Δουκουδάκης  

Ο Πρόεδρος κ. Μπερτσιμάς τον καλωσορίζει και τον ενημερώνει ότι έχει 5΄ για να παρουσιάσει 

τους στόχους του. Στη συνέχεια, τόσο ο ίδιος, όσο και τα μέλη του Σ.Ι. θα του απευθύνουν 

ερωτήσεις. Επειδή η συνάντηση γίνεται εντός επίσημης συνεδρίασης του ΣΙ, όπως είχε αναφερθεί 

στην έγγραφη πρόσκληση που του είχε απευθύνει το ΣΙ (επισυνάπτεται) τηρούνται πρακτικά της 

συνομιλίας. 

Δουκουδάκης: Παρουσίαση σπουδών του, ακαδημαϊκών, διοικητικών προσόντων και στόχων του.  

Μπερτσιμάς: Τι σκοπεύετε να κάνετε παραλαμβάνοντας τα οικονομικά του ΕΚΠΑ; 

Δουκουδάκης: Θα ορίσω ένα άτομο υπεύθυνο για τον ΕΛΚΕ και ένα άτομο για θέματα 

Ανάπτυξης. Η θέση του Αντιπρύτανη Οικονομικών έχει πολλές ευθύνες και χρειάζεται βοήθεια 

από ικανά στελέχη.  

Αναφέρεται σε στόχους του να βάλει δίδακτρα στα Μεταπτυχιακά προγράμματα, και συνεργασία 

με ΑΕΙ του εξωτερικού. Σχετικά με τον ΕΛΚΕ, υπάρχουν προγράμματα spin-off, πρέπει να 

επικεντρωθούμε σε καθαρά ερευνητικά προγράμματα και να γυρίσουμε στην κατάσταση που 

ήταν παλιά ο ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ.  

Μπερτσιμάς:  ΕΛΚΕ – ποιά η γνώμη σας για την ενσωμάτωση του στο υπό ίδρυση ΝΠΙΔ; 

Δουκουδάκης: Πρέπει να μελετηθεί το θέμα. Θεωρώ ότι χρειάζονται 1 – 2 χρόνια πριν ενταχθεί.  

Μπερτσιμάς: Ποιά η γνώμη σας για διάθεση κονδυλίων ΕΛΚΕ για μη ερευνητικούς σκοπούς; 

Δουκουδάκης: Δεν μου αρέσει τόσο η διάθεση κονδυλίων ΕΛΚΕ για μη ερευνητικούς σκοπούς. 

Όσο μπορούμε, αυτά τα έξοδα να μπουν στον τακτικό προϋπολογισμό. Υπάρχουν μεγάλες 

ανάγκες στο ΕΚΠΑ αυτή τη στιγμή.  

Μπερτσιμάς:  Τι έχετε να πείτε σχετικά με το  θέμα της διαθεσιμότητας των διοικητικών 

υπαλλήλων; 

Δουκουδάκης:  Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολλά άτομα στο ΕΚΠΑ, τα οποία εξυπηρετούν 

ερευνητικούς σκοπούς. Έγινε απογραφή Διοικητικών Υπαλλήλων τον Οκτώβριο. Έγιναν 

προτάσεις για αλλαγές. Ολοκληρώθηκε αυτό το έργο και δόθηκε στον Πρύτανη. Έγιναν αλλαγές 

προσώπων στις Δ/νσεις λόγω συνταξιοδοτήσεως. Ο όλος χειρισμός ήταν λανθασμένος και έγινε 

«πίσω από κλειστές πόρτες».  

Μαντζουράνη:  Επισημαίνω ότι οι Δ/ντές δεν άλλαξαν.  

Παπαγεωργίου:  Μας λέτε δηλαδή ότι έγινε αξιολόγηση προσωπικού; 

Δουκουδάκης: Έγινε η αξιολόγηση. Πρέπει να γίνει ανακατανομή υπαλλήλων.  
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Μαντζουράνη: Εάν έγινε αξιολόγηση τότε για ποιό λόγο γινόταν τόσους μήνες η αναφορά από 

όλα τα Όργανα ότι δεν έγινε αξιολόγηση; 

Μπερτσιμάς:  Σχετικά με το προσχέδιο του Οργανισμού που κυκλοφορεί, τί γνώμη έχετε; 

Υπάρχει κάποιο θέμα που λείπει και πρέπει να προστεθεί; 

Δουκουδάκης:  Το κείμενο που κυκλοφορεί είναι και Οργανισμός, αλλά και Εσωτερικός 

Κανονισμός ταυτόχρονα. Είναι γενικό και δεν έχω κάποια προσθήκη υπόψη μου που πρέπει 

οπωσδήποτε να γίνει. Είναι προσχέδιο και πιστεύω είμαστε πολύ μακριά από την αποπεράτωση 

αυτού. Παλαιότερα είχε κάνει η Επιτροπή υπό τον κ. Κρεατσά σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού 

και τον τροποποίησα.  

Μπερτσιμάς:   Φύλαξη – Τρομοκρατία. Πώς θα το αντιμετωπίσετε; 

Δουκουδάκης:  Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα να βρούμε 

φύλακες και από εταιρεία. Η επιχορήγηση του ΥΠΑΙΘ για φύλαξη είναι αρκετή. Να προσλάβει το 

ΕΚΠΑ τους φύλακες. Για το θέμα της τρομοκρατίας, αναπτύσσεται μία υπερβολική οικειότητα 

από τους φοιτητές και είναι λυπηρά τα φαινόμενα στη Σύγκλητο. Να περιφρουρηθεί η Σύγκλητος. 

Υπάρχει έξαρση γενικότερα της βίας. Εάν εμφανιστούν φοιτητές, η Σύγκλητος δεν θα γίνει, 1-2-3 

φορές θα αναβληθεί. Να βάλουμε κάποιους επίσης να περιφρουρούν το χώρο.  

Μπερτσιμάς:   Εάν σας απειλήσει φοιτητής, και ξέρετε ποιος είναι αυτός τί θα κάνετε; 

Δουκουδάκης:  Δεν υπάρχει διαδικασία. 

Σιούτη:  Εννοείτε δεν υπάρχει πειθαρχική διαδικασία; Υπάρχει από χρόνια σχετικός Νόμος.  

Δουκουδάκης:  Θα τον εφαρμόσω. Υπάρχει στο προσχέδιο του Οργανισμού σχετική πρόβλεψη. 

Μπερτσιμάς:  Σχετικά με την καθαριότητα τι άποψη έχετε; 

Δουκουδάκης:  Αν αναλύσετε πόσα χρήματα δίνονται από το Υπουργείο για τον σκοπό αυτό, 

είναι αρκετά. Αντιστοιχεί ανά καθαρίστρια ο μισθός Λέκτορα. Υπογράφει όμως κάθε μία π.χ. για 

1.500 Ευρώ και τα υπόλοιπα πηγαίνουν στους εργολάβους. Οι εταιρείες λυμαίνονται το χώρο. Να 

πάρουμε τις δικές μας καθαρίστριες απευθείας, έστω σε επίπεδο Κοσμητείας.  

Παπαγεωργίου: Έφερα στη Σύγκλητο όταν ανέλαβα Κοσμήτορας ΣΘΕ το θέμα εκμετάλλευσης 

των καθαριστριών από συγκεκριμένη εταιρεία και διατάχθηκε ΕΔΕ της οποίας προήδρευσα. Εδώ 

και πολλά χρόνια οι σχετικοί διαγωνισμοί είτε δεν τελεσφορούν, είτε αναβάλλονται με 

αποτέλεσμα να παραμένουν οι ίδιες εταιρείες. 

Δουκουδάκης:  Δεν υπάρχει διαφάνεια στον χειρισμό κονδυλίων καθαρισμού. Υπάρχουν 

προβλήματα στην έγκριση του προγράμματος από ΥΠΑΙΘ.  

Κιντή:  Επί δικής σας Αντιπρυτανείας φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα. Είναι σημαντικό να 

ξέρουμε ότι εσείς δεν συναινείτε σε κάποια πράγματα που έγιναν. 

Δουκουδάκης:  Δεν ήμουν ουσιαστικά Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Αν όμως 

παραιτούμην, θα διακυβευόταν όλο το σύστημα αξιολόγησης που είχα αρχίσει.  
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Μπερτσιμάς:  Αναπληρωτές Πρύτανη. Με πόσους και με ποιά άτομα/ονόματα σκέφτεστε να 

συνεργαστείτε; 

Δουκουδάκης:  Δεν έχω αποφασίσει. Θα ήθελα πέντε άτομα, 1 Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, 2 

Οικονομικών (έναν για τον ΕΛΚΕ και έναν στην Ανάπτυξη), 1 για Συντονιστή Νοσοκομείων, 1 

Φοιτητικών Θεμάτων. Θα στραφώ, εάν εκλεγώ, στους άλλους 2 συνυποψηφίους μου να μπουν 

στην Πρυτανεία.  

Παπαγεωργίου:  Πρόσληψη καθαριστριών και φυλάκων απευθείας από το ΕΚΠΑ είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να γίνει δεδομένου ότι εδώ και αρκετά χρόνια δεν υπάρχουν αντίστοιχοι διαγωνισμοί για 

το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ. Σε σχέση με το πρόσωπό σας, ο ίδιος ο κ. Πελεγρίνης αναφέρθηκε ότι 

είστε ξένο σώμα. Άρα, η διοικητική σας εμπειρία περιορίζεται κυρίως στην αξιολόγηση.  

Δουκουδάκης:  Κυρίως ναι,  αλλά και σε μεταπτυχιακά προγράμματα και στον Εσωτερικό 

Κανονισμό. Τελευταία, υπάρχει στροφή της Πρυτανείας σε συνεργασία μαζί μου σε πολλά 

θέματα.  

Τσώκος: Τί κάνατε ή δεν κάνατε σωστά, για να μη γίνει το κλείσιμο του Πανεπιστημίου επί ένα 

τρίμηνο το φθινόπωρο; 

Δουκουδάκης:  Έπρεπε να έχει γίνει καλύτερη συνεννόηση με το Υπουργείο και αξιολόγηση 

Υπαλλήλων.  

Μαντζουράνη: Μία διευκρίνιση επί του βιογραφικού σας: αναγράφεται ότι λάβατε το διδακτορικό 

σας το 1985 αλλά ότι πριν τη λήψη του διατελέσατε αρχικά Επίκουρος Καθηγητής (1979 – 1982) 

και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Case Western Reserve των Η.Π.Α. Πώς γίνεται αυτό; 

Δουκουδάκης:  Στην Ιατρική γίνεται αυτό στο εξωτερικό.  

Μαντζουράνη: Τι εννοείτε όταν είπατε πριν ότι θέλετε ο ΕΛΚΕ να λειτουργεί όπως παλιά; 

Δουκουδάκης:  Καλύτερα απ’ ό,τι λειτουργεί τώρα.  

Μαντζουράνη:  Πότε δημοσιοποιήθηκε έκθεση χρήσης των κονδυλίων του ΕΛΚΕ; Εγώ δεν έχω 

δει κάτι τέτοιο.  

Δουκουδάκης:  Ούτε εγώ.  

Μαντζουράνη  Τον τελευταίο ενάμισι χρόνο βγαίνουν ανακοινώσεις διαφόρων φορέων. Δεν είδα 

δημοσιευμένη καμμία θέση σας, ούτε αντίρρησή σας για κάποια δραστηριότητα της Πρυτανείας, 

ούτε όταν έκλεισε το ΕΚΠΑ, ούτε για την αξιολόγηση.  

Δουκουδάκης:  Υπήρχε στο  UOA Announcements για την αναγκαιότητα αξιολόγησης των 

υπαλλήλων και πρόσφατα για το θέμα Τόμπρα.  

Κιντή: Είδα ανακοίνωσή σας τον Αύγουστο 2013 ότι δεν περισσεύει κανείς διοικητικός 

υπάλληλος στο ΕΚΠΑ, η οποία χρησιμοποιήθηκε στο θέμα της διαθεσιμότητας των διοικ. 

υπαλλήλων. 
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Δουκουδάκης: υπάρχο υν δύο  έγγραφα, το  ένα αφο ρά την καταγραφή και το  δεύτερο  στο ιχεία 

αξιολόγησης διοικητικών υπαλλήλων  

Μαντζουράνη: Έγινε τόσο μεγάλο θέμα ότι δεν έχει γίνει αξιολόγηση υπαλλήλων κι εσείς είχατε 

στα χέρια σας τέτοια αξιολόγηση και δεν είπατε τίποτα; 

Δουκουδάκης: Υπάρχει αξιολόγηση, είναι ένα μεγάλο βιβλίο. Μου ζητήθηκαν τα στοιχεία που 

αφορούν την αξιολόγηση των υπαλλήλων και τα παρέδωσα.  

Μαντζουράνη:  Γιατί δεν δίνετε την αξιολόγηση των υπαλλήλων στη δημοσιότητα; 

Δουκουδάκης:  Αναφέρομαι σε αξιολογήσεις τμημάτων.  

Μπερτσιμάς: Δηλαδή τί αξιολόγηση είναι αυτή που έχετε; τίνων; 

Δουκουδάκης: Αξιολόγηση των δομών όχι των υπαλλήλων. Αξιολόγηση υπαλλήλων γίνεται από 

τον Πρύτανη. 

Κιντή: Μας είπατε ότι έγινε καταγραφή. Και υπάρχουν κάποιοι που βρήκατε ότι δεν δουλεύουν 

στο ΕΚΠΑ; 

Δουκουδάκης: Μου ζητήθηκαν τα στοιχεία που αφορούν την αξιολόγηση των υπαλλήλων και τα 

παρέδωσα. 

Μπερτσιμάς:   Είστε υπεύθυνος για τις αξιολογήσεις.  

Δουκουδάκης:  Αξιολόγηση μόνο Τμημάτων και Σχολών.  

Κιντή:  Σχετικά με τον οικονομικό έλεγχο του ΕΛΚΕ, πώς σκοπεύετε να τον κάνετε; Έχει να γίνει 

έλεγχος από ορκωτούς λογιστές από το 2009. Τι σκοπεύετε να κάνετε; πώς θα ξέρετε τι 

παραλαμβάνετε; 

Δουκουδάκης: Συμφωνώ. Πρέπει να γίνει έλεγχος πριν παραλάβω. 

Κιντή: Ένα παράδειγμα, έχει εκλεγεί Πρόεδρος στο Φαρμακευτικό για τρίτη συνεχή φορά. Δεν 

είναι παράνομο; 

Δουκουδάκης: Συμφωνώ, αλλά δεν έχω αρμοδιότητα. Πρέπει το θέμα να πάει στη Σύγκλητο. 

Μπερτσιμάς: Ενώ ο Πρύτανης σας είπε ξένο σώμα, γιατί δεν παραιτηθήκατε; 

Δουκουδάκης: Απάντησα με δική μου ανακοίνωση και αποφάσισα να μείνω για την αξιολόγηση 

και απέδειξα νομίζω, φέρνοντάς το εις πέρας, ότι μπορώ να ασχοληθώ για το καλό του Παν/μίου. 

Μπερτσιμάς: Τι επίδραση είχε στο Πανεπιστήμιο η αξιολόγηση, μια που με αυτό ασχοληθήκατε; 

Δουκουδάκης: Καταγραφή θετικών και αρνητικών στοιχείων. Έγινε αξιολόγηση δομών, 

Τμημάτων, κλπ. 

Κρεατσάς: Τι γνώμη έχετε για την Σχολή Υγείας που δημιουργήθηκε;  Για τις συγχωνεύσεις 

γνωστικών αντικειμένων και τη μείωση μελών ΔΕΠ; 

Δουκουδάκης: Η Κοσμητεία πρέπει να μελετήσει αυτά τα θέματα στο  πλαίσιο  της ευθύνης της 

κατά το Νόμο και να βγάλει αποφάσεις.  



 8 

Τσώκος: Σχετικά με τον δυσανάλογα μεγάλο αριθμό υποψηφίων διδακτόρων στην Ιατρική ποιά 

είναι η γνώμη σας; Πώς έχει την ίδια αξία με των άλλων Σχολών; 

Δουκουδάκης: Να γίνει Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών και να υπάρξει ομοιογένεια. 

Μαντζουράνη: Έχετε συγκροτήσει νέο Εσωτερικό Κανονισμό; Υπάρχει κάποιο προσχέδιο 

καταγεγραμμένο; Προσαρμόσατε το νέο Νόμο στο παλιό σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού; Ποιός 

σας τον ζήτησε; 

Δουκουδάκης: Όταν έγινε επιλογή καθηκόντων εμένα μού ανατέθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός. 

Χρειάστηκαν 8 μήνες για να πάρω στα χέρια μου τον παλιό εσωτερικό κανονισμό και εργάστηκα 

στη συνέχεια. Κατατέθηκε στον Πρύτανη τον Μάρτιο του 2013 και θα το έδινε ο Πρύτανης στην 

Επιτροπή του Οργανισμού με Πρόεδρο την κ. Μόζερ.  

Μπερτσιμάς: Είπατε ότι το Συμβούλιο και ο Πρύτανης πρέπει να συνεργασθούν. Ο Πρόεδρος του 

Συμβουλίου σας ζήτησε τον Εσωτερικό Κανονισμό και δεν μου τον στείλατε και εγώ τον βρήκα 

στο Internet. Πώς θα συνεργαστούμε; 

Δουκουδάκης: Πρέπει να τηρείται η ιεραρχία και να τη σεβόμαστε. Τον έστειλα στον Πρύτανη. 

Αυτός αποφασίζει. 

Παπαγεωργίου: Πώς  σας έγινε ανάθεση από τον Πρύτανη για τον Εσωτερικό Κανονισμό. 

Υπήρξε κάποιο επίσημο έγγραφο ανάθεσης; 

Δουκουδάκης: Προφορικά είπε ο Πρύτανης ότι θα αναλάβω εγώ.  

Μπερτσιμάς: Δηλαδή εσείς δεν έχετε καμία αρμοδιότητα να συνεργάζεστε με άλλα όργανα αλλά 

μόνο μέσω του Πρύτανη; Τότε γιατί είπατε ότι θα μου τον δίνατε; 

Δουκουδάκης: Υπάρχει όπως σας είπα συγκεκριμένη ιεραρχία. 

Κιντή: Η αξιολόγηση από εσάς πώς μπορεί να αξιοποιηθεί; Έρχονται αξιολογήσεις Τμημάτων. 

Εσείς τί θα κάνετε; Θα κάνετε κάποια σχετική εισήγηση με προτάσεις για το πώς πρέπει να 

αξιοποιηθεί η αξιολόγηση; 

Δουκουδάκης: Τα στέλνω στις Σχολές.  

 

Ο Πρόεδρος ευχαριστεί τον κ. Δουκουδάκη και εκείνος αποχωρεί. 

 

 

11:30- Εισέρχεται η κ. Καραμαλέγκου 

 

Ο Πρόεδρος κ. Μπερτσιμάς την καλωσορίζει και την ενημερώνει ότι έχει 5΄ για να παρουσιάσει 

τους στόχους της. Στη συνέχεια, τόσο ο ίδιος, όσο και τα μέλη του Σ.Ι. θα της απευθύνουν 

ερωτήσεις. Επειδή η συνάντηση γίνεται εντός επίσημης συνεδρίασης του ΣΙ, όπως είχε αναφερθεί 
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στην έγγραφη πρόσκληση που της είχε απευθύνει το ΣΙ (επισυνάπτεται) τηρούνται πρακτικά της 

συνομιλίας. 

 

Καραμαλέγκου:  Θα απαιτηθούν άμεσες λύσεις, όσο περισσότερο ενημερώνομαι για τα θέματα 

του ΕΚΠΑ τόσο πιο επιφυλακτική γίνομαι. Πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα κυρίως 

των οικονομικών. Να διεκδικήσουμε περισσότερα χρήματα. Αύξηση κρατικής χρηματοδότησης – 

Δωρεές – Χορηγίες – εν γένει εξεύρεση πόρων εκτός κρατικής χρηματοδότησης. Να είναι όμως 

συμβατές με τις αρχές του Παν/μίου. Το ΕΚΠΑ έχει παράδοση σε υπηρεσίες και χρειάζεται 

εκσυγχρονισμός αυτών. Όσον αφορά τα οικονομικά, διαφάνεια, απόλυτη γνώση του Πρύτανη και 

των συνεργατών του, ένας Πρύτανης πρέπει να γνωρίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με την 

οικονομική διαχείριση. 

Μπερτσιμάς: Αν είστε στις 1/9 Πρύτανης, τί ενέργειες θα κάνετε για τα οικονομικά του 

Πανεπιστημίου; 

Καραμαλέγκου: Θα ζητήσω πλήρη ενημέρωση από τον απερχόμενο Πρύτανη και την Επιτροπή 

του ΕΛΚΕ. Έχω τώρα κάποια γνώση των θεμάτων αλλά βέβαια όχι πλήρη, επίσης έγινε σύνοδος 

εκπροσώπων ΕΛΚΕ οπότε ενημερώθηκα λίγο καλύτερα για αυτά τα θέματα. 

Κιντή: Ποιά η γνώμη σας να μπουν ορκωτοί λογιστές; Από το 2009 δεν έχουν μπει ορκωτοί 

λογιστές στον ΕΛΚΕ. 

Καραμαλέγκου: Θα ζητούσα αμέσως να μπουν και ορκωτοί λογιστές για να ξέρω τι 

παραλαμβάνω. 

Μπερτσιμάς: Τί γνώμη έχετε για την ενσωμάτωση του ΕΛΚΕ στο ΝΠΙΔ;  

Καραμαλέγκου: Πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το θέμα, να δούμε αν το Παν/μιο θέλει να 

ενσωματωθεί ο  ΕΛΚΕ στο  ΝΠΙΔ ή να το  κρατήσο υμε εκτό ς.  Αυτή τη φο ρά δεν θα σας δώσω 

απάντηση γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα ώστε να δοθεί πρόχειρη απάντηση. 

Μπερτσιμάς: Ποιά είναι η άποψή σας σχετικά με τη διάθεση κονδυλίων από τον ΕΛΚΕ για μη 

ερευνητικούς σκοπούς; 

Καραμαλέγκου: Νομίζω από τον ΕΛΚΕ δεν μπορούν πόροι να διατίθενται για μη ερευνητικούς 

σκοπούς.  

Παπαγεωργίου: Στη Σύγκλητο ψηφίζονται αρκετά κονδύλια που δεν είναι για ερευνητικούς 

σκοπούς από τον ΕΛΚΕ. Είδατε ποτέ γραπτή εισήγηση για τη διάθεση των κονδυλίων; 

Καραμαλέγκου:  Υπάρχουν προσωπικές εισηγήσεις που καταγράφονται στα πρακτικά. Δεν έχω 

δει όμως όλα τα πρακτικά και από μία πρώτη άποψή μου, όχι, δεν είδα. 

Μαντζουράνη:  Υπάρχουν κονδύλια ΕΛΚΕ με κωδικούς για πρόσληψη προσωπικών δικηγόρων 

και άλλων περίεργων ειδικοτήτων. Τί θα κάνατε για αυτές τις περιπτώσεις; 



 10 

Καραμαλέγκου: Σε αυτά τα θέματα έχω μεγάλη ευαισθησία. Στο Τμήμα μου ό,τι χρήματα 

έρχονται τα φέρνω στη Γ.Σ. και όλοι ξέρουν πώς διατίθενται. Το πρώτο πιστεύω είναι η γνώση 

και η διαφάνεια. 

Σιούτη: Αν ανακαλύψετε παρανομίες τί θα κάνετε; 

Καραμαλέγκου: Θα δω αν υπάρχο υν παρανομίες. Θα κάνω ό,τι λέει ο Νόμος. Καταλογισμός 

ευθυνών και νομικές διαδικασίες.  

Μπερτσιμάς: Πώς βλέπετε τη συνεργασία σας με το Συμβούλιο αν εκλεγείτε; 

Καραμαλέγκου: Θα αλλάξει στο μέλλον. Έχω αποδείξει ότι ως θεσμικό όργανο συνεργάζομαι με 

όλους. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο Πρύτανης δεν μπορεί να μην συνεργάζεται με το 

Συμβούλιο. Από συζητήσεις που έχω κάνει, έχω καταλάβει κάποια πράγματα και έχω αποδεχθεί 

την ύπαρξη του Συμβουλίου. Χρειάζεται συνεργασία και συνέργεια. Σέβομαι τις διαφορετικές 

απόψεις. Όταν δεν υπάρχει συνεργασία, γι’ αυτό υπάρχουν πολλοί λόγοι: ο τρόπος που ενεργεί 

και σκέπτεται το άτομο που κατέχει το θεσμικό ρόλο και παίζει ρόλο η προσωπικότητα και η 

στάση των ατόμων.  

Μπερτσιμάς: Πείτε μας τι γνώμη σας για το θέμα της διαθεσιμότητας των διοικητικών 

υπαλλήλων. 

Καραμαλέγκου: Εύχομαι να λυθεί το θέμα μέχρι το Σεπτέμβριο. Έγιναν λάθη στο χειρισμό από 

την αρχή, το Υπουργείο εξήγαγε με λανθασμένο σκεπτικό δείκτες για το Παν/μιο, ενώ τα Παν/μια 

έβγαζαν έλλειμμα. Έγιναν διαπραγματεύσεις από το Υπουργείο και κάποιες συμφωνίες για 

τροποποίηση του Νόμου. Το Υπουργείο έβγαλε Νέα Εγκύκλιο με μείωση κατά 100 των 

διαθεσίμων. Παρέτεινε τον χρόνο για διαθεσιμότητα. Ο Υπουργός υποσχέθηκε με δηλώσεις του 

στο ΣΚΑΙ κανείς να μη χάσει τη δουλειά του (να μετακινηθούν σε άλλα Ιδρύματα στην Αττική). 

Και η ομάδα διαχείρισης του έργου ήταν σε επίπεδο Υπουργού ή Γ. Γραμματέα κατά τις 

συναντήσεις μας. Ποτέ δεν δεχτήκαμε να μιλήσουμε μόνο με τον κ. Λάσκαρη. Πρέπει να γίνει 

νομοθετική ρύθμιση να υπολογίζεται η προϋπηρεσία των υπαλλήλων στο φορέα. 

Μπερτσιμάς: Τί γνώμη έχετε για το σχέδιο Οργανισμού που κυκλοφορεί ή πώς μπορεί να 

προχωρήσει η κατάρτισή του; 

Καραμαλέγκου: Είμαι από τους πρωτεργάτες του προσχεδίου. Με το Υπουργείο συμφωνήσαμε να 

κάνουμε οργανόγραμμα. Αποτυπώνει το οργανόγραμμα τις δομές του ΕΚΠΑ και έτσι θα 

εκτιμήσουμε πόσο προσωπικό χρειάζεται ανάλογα με το οργανόγραμμα. Έγινε προσχέδιο 

Οργανισμού βιαστικά. Δε μπορούμε να κάνουμε Οργανισμό σε 2 μήνες. Για το προσχέδιο είχε 

γίνει προεργασία από την ομάδα με επικεφαλής την κ. Μόζερ, τη λάβαμε υπόψη μας και κάναμε 

ένα προσχέδιο, το οποίο βέβαια δεν εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο ξεκίνησε, βρήκαμε και 

πολλές αντιδράσεις από πλευράς φοιτητών και είπαμε στη Σύγκλητο να δοθεί στην παν/κή 
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κοινότητα να δούμε αντιδράσεις. Για το οργανόγραμμα έχουμε λάβει σχόλια από Κοσμήτορες και 

Προέδρους Τμημάτων. 

Μπερτσιμάς: Αναπληρωτές Πρυτάνεις, πόσους και ποιά άτομα σκέφτεστε; 

Καραμαλέγκου:  Θεωρώ ικανοποιητικό αριθμό τους τρεις (3). Μίλησα με κάποια πρόσωπα που 

έχω στο μυαλό μου και μια ομάδα ατόμων, περισσότερο ως συνεργάτες, να βοηθήσουν σε 

Επιτροπές. Εάν κάποιος από τους συνυποψηφίους μου για τη θέση Πρύτανη πληρούσε τις 

προϋποθέσεις μου δεν θα είχα αντίρρηση να τον συμπεριλάβω.  

Μπερτσιμάς: Για τα οικονομικά του Παν/μίου με ποιούς θα μπορούσατε να συνεργαστείτε; 

Καραμαλέγκου: Στα Οικονομικά, με Δημητρίου του Τμ. Οικονομικών Επιστημών, Λέκκα του 

Γεωλογικού, Σταυρακάκη του Τμ. Πληροφορικής, Χρυσανθάκη και Ζωγράφο αν δεν υπάρχει 

ασυμβίβαστο. Υπάρχουν επίσης πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοι στη Νομική. 

Μπερτσιμάς: Πώς θα λυθεί το θέμα των φοιτητών στη Σύγκλητο; 

Καραμαλέγκου: Εντάσσεται σε ευρύτερο θέμα των κάπως αυθαίρετων αποφάσεων των οργάνων 

των φοιτητών που παρακωλύει τα όργανα. Στη Σχολή μου, που έγινε κατάληψη χώρου, όλοι μαζί 

μιλήσαμε με τους φοιτητές. Απομονώσαμε τους φοιτητές αυτούς από τους άλλους φοιτητές. 

Κλειδώσαμε την αίθουσα για να μην μπορούν να μπουν και αν την έσπαγαν την πόρτα θα φώναζα 

την Αστυνομία.  

Μαντζουράνη: Θέλω να σας θυμίσω ότι στην περίπτωση της κατάληψης της Αίθουσας Δ1 της 

Σχολής μας είχατε την απόλυτη στήριξη όλων των Προέδρων και των περισσότερων μελών ΔΕΠ, 

οι οποίοι σας άσκησαν μεγάλη πίεση για κλήση του Εισαγγελέα, αφού δεν έφευγαν με διάλογο οι 

φοιτητές. Μόνο μετά από αυτό το γεγονός και την σχετική ρητή ανακοίνωση στους φοιτητές 

έληξε η κατάληψη. Αλλιώς ακόμη θα συζητούσαμε. 

Μπερτσιμάς: Ιδιωτική Αστυνομία θα βάζατε στο ΕΚΠΑ; 

Καραμαλέγκου: Δεν το έχω σκεφτεί. Δεν ξέρω αν αυτό θα έλυνε ή θα όξυνε το πρόβλημα και γι’ 

αυτό με βλέπετε επιφυλακτική. 

Μαντζουράνη:  Ποιά είναι η γνώμη σας για τα θέματα Φύλαξης και Καθαριότητας; 

Καραμαλέγκου: Φτάσαμε σε αδιέξοδο.  Έγινε πρόταση σε Προέδρους και Κοσμήτορες προχθές 

να κάνουν προκήρυξη τα ίδια τα Τμήματα ή σε επίπεδο Κοσμητείας, μεμονωμένα (τα χρήματα να 

δοθούν στα Τμήματα για την πληρωμή), κάτι με το οποίο εγώ δεν συμφωνώ.  

Παπαγεωργίου: Για 5 χρόνια ακυρώνονται διαγωνισμοί καθαριότητας. Πώς το εξηγείτε; Ο κ. 

Καλοκαιρινός έχει στείλει σχετικά έγγραφα ότι ουδέποτε ενημερώθηκε η Σύγκλητος για τα αίτια 

ακύρωσης του τελευταίου διαγωνισμού, ούτε καν ο ίδιος που ήταν Πρόεδρος της επιτροπής. 

Καραμαλέγκου: Να γίνει ουσιαστικός διαγωνισμός και να βρεθεί μια λύση. Το ΕΚΠΑ δεν μπορεί 

αυτή τη στιγμή να πείσει κάποιες εξωπανεπιστημιακές αρχές ότι πρέπει να βρεθεί λύση. 
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Σιούτη: Οι εξωπανεπιστημιακές αρχές ό,τι μπορούν κάνουν αλλά το πρόβλημα είναι ότι, όπως 

λέει η Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, όσα γίνονται δεν γίνονται με νόμιμο τρόπο. 

Καραμαλέγκου: Γι’ αυτό φτάσαμε σε αδιέξοδο. Παράλληλα όμως με το διαγωνισμό χρειαζόμαστε 

και μία άμεση λύση. 

Παπαγεωργίου: Τα τελευταία χρόνια ψηφίζετε στη Σύγκλητο συνεχώς παρατάσεις συμβάσεων  με 

εταιρείες καθαρισμού. 

Μαντζουράνη: Είναι ευθύνη της Συγκλήτου. Στη Σύγκλητο συνεχώς εγκρίνετε ενέργειες που 

ξέρετε ότι είναι παράνομες. Ενώ το Συμβούλιο έβγαζε ανακοίνωση για την καθαριότητα-φύλαξη 

με αναφορά σε έγγραφα αναρτημένα στη Διαύγεια, δεν βγήκε μια ανακοίνωση από μέλος της 

Συγκλήτου να καταδικάζει τις αποφάσεις της. 

Καραμαλέγκου: Παρόμοια παρέμβαση έχω κάνει κι εγώ στα Πρακτικά και μάλιστα υπέρ του 

Συμβουλίου.  

Παπαγεωργίου: Δεν έχω δει κάτι τέτοιο ούτε υπάρχει στο διαδίκτυο. Αν το έχετε να μου το 

στείλετε ή να το δούμε τώρα στον υπολογιστή εδώ. 

Κιντή: α) Πώς θα χειριστείτε το θέμα των αιώνιων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο; β) Θέμα 

διαθεσιμότητας. Δεν έγινε αξιολόγηση. Ο Πρύτανης είχε πει σε συνεδρίαση του ΣΙ ότι 150 

διοικητικοί δεν είναι απαραίτητοι και μπορούν να φύγουν και ενώ είναι γνωστό ότι 19 

Κοσμήτορες και Πρόεδροι υπέγραψαν ανάλογο κείμενο. Εσείς είστε ικανοποιημένη από το πώς 

χειρίστηκε το θέμα το Παν/μιο; 

Καραμαλέγκου:  α) Συζητήσαμε το θέμα στην ομάδα εργασίας για τον Οργανισμό, είπαμε να 

ξεκαθαρίσει το θέμα των αιώνιων φοιτητών και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Στο Νόμο υπάρχουν 

μεταβατικές διατάξεις. Εκεί υπάρχει ότι έχουν λόγο οι Οργανισμοί. Έχει προβλεφθεί κάτι σχετικό 

στον Οργανισμό για εύλογο χρόνο ώστε να λύσει το πρόβλημα.  

β) Έγινε κάποια αξιολόγηση δομών και ενώ τα έντυπα ήταν έτοιμα, ήρθε επιστολή από τον 

Φωτόπουλο να σταματήσει η αξιολόγηση και το δέχτηκε ο Πρύτανης. Αυτό ήταν πιστεύω το 

μεγαλύτερο λάθος των διοικητικών υπαλλήλων και φτάσαμε στο όριο για να κάνουμε 

αξιολόγηση. 

Μαντζουράνη:  Όταν το Συμβούλιο πρότεινε λύση, δεχτήκαμε έντονη κριτική από παντού για την 

ανακοίνωση που έβγαλε. Ποιά είναι η θέση σας; 

Καραμαλέγκου: Κάθε κίνηση έχει ένα timing. Ήταν σε έξαρση το θέμα των διοικητικών εκείνη 

την περίοδο και φάνηκε από το Συμβούλιο ότι υπήρχαν άχρηστοι. 

Παπαγεωργίου: Ο νόμος λέει για την επιλογή Πρύτανη ότι πρέπει να έχει αναγνωρισμένο κύρος 

στο εσωτερικό και διεθνώς. Πώς κρίνετε το δικό σας στο εξωτερικό; 

Καραμαλέγκου: Υπήρξα μέλος της επιτροπής κρίσεως διδακτορικών διατριβών στη Σορβόννη και 

στο Στρασβούργο που είναι  Παν/μια με υψηλό κύρος, έχω πάει και δώσει διαλέξεις, ημερίδες του 
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Τμ. Φιλολογίας, συμμετέχω σε 5μελείς επιτροπές, επίσης στη Γαλλία στο Υπουργείο 

Εκπαίδευσης έχω συνεργαστεί μαζί τους και μου έχουν ζητήσει συμβουλές. 

Παπαγεωργίου: Σχετικά με τις αναφορές (citations) θεωρείτε ότι είναι ένας δείκτης καταξίωσης; 

Καραμαλέγκου: Είναι τελείως διαφορετικά στο χώρο των θετικών επιστημών ή της ιατρικής από 

ότι στον δικό μας. Το google scholar δεν θα βγάλει πλήρη εικόνα στις δικές μας επιστήμες γιατί 

δεν υπάρχει συστηματική καταγραφή. 

Μαντζουράνη: Έχει δίκιο η κ. Καραμαλέγκου επί του θέματος, ότι δηλαδή πράγματι γενικά στις 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες δεν ισχύει το ίδιο σύστημα ετεροαναφορών με τις Θετικές. Σ’ εμάς 

είναι γεγονός ότι υφίσταται τέτοιο πρόβλημα.  

 

Ο Πρόεδρος ευχαριστεί την κ. Καραμαλέγκου και εκείνη αποχωρεί. 

13:00 - 13:30 διάλειμμα 
 

 

13:30- Εισέρχεται η κ. Κατσουγιάννη 

 

Ο Πρόεδρος κ. Μπερτσιμάς την καλωσορίζει και την ενημερώνει ότι έχει 5΄ για να παρουσιάσει 

τους στόχους της. Στη συνέχεια, τόσο ο ίδιος, όσο και τα μέλη του Σ.Ι. θα της απευθύνουν 

ερωτήσεις. Επειδή η συνάντηση γίνεται εντός επίσημης συνεδρίασης του ΣΙ, όπως είχε αναφερθεί 

στην έγγραφη πρόσκληση που της είχε απευθύνει το ΣΙ (επισυνάπτεται) τηρούνται πρακτικά της 

συνομιλίας. 

 

Κατσουγιάννη:  (Καταθέτει power point παρουσίαση τυπωμένη σε χαρτί σε κάθε μέλος του ΣΙ και 

στην κ. Βαρδάκη για τα πρακτικά). Η παρουσίασή της είναι επί αυτών και περιλαμβάνονται στο 

"Παράρτημα 2", αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των πρακτικών και δεν επαναλαμβάνεται. 

Προτείνει επίσης, νέο θεσμό τον «Συνήγορο του Καθηγητή». Σχετικά με Αναπληρωτές 

Πρυτάνεις: Έχω ομάδα συνεργατών που θα ήθελαν να συνεργαστούν, εάν αλλάξουν τα πράγματα.  

Σιούτη:  Από ό,τι κατάλαβα η εμπειρία σας είναι κυρίως σε ερευνητικά προγράμματα. Πώς αυτό 

δείχνει διοικητική εμπειρία; 

Κατσουγιάννη: Ο υπεύθυνος προγράμματος (συντονιστής) πρέπει να οργανώνει τη δουλειά, τους 

άλλους συνεργάτες και εταίρους, έχει παραδοτέα, κλπ. 

Μπερτσιμάς: Τί γνώμη έχετε για την ενσωμάτωση του ΕΛΚΕ στο ΝΠΙΔ; 

Κατσουγιάννη: Θα διευκόλυνε να μπει ο  ΕΛΚΕ στο  ΝΠΙΔ,  αλλά κυρίως πρέπει να σταθεί ο 

ΕΛΚΕ στα πόδια του.  

Μπερτσιμάς: Η γνώμη σας για διάθεση κονδυλίων ΕΛΚΕ για μη ερευνητικούς σκοπούς; 
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Κατσουγιάννη: Παλιότερα το 15% της παρακράτησης "έφευγε" από τους χρηματοδότες (μέλη 

ΔΕΠ του προγράμματος) και  "χανόταν". Μοίραζαν σε άσχετους κονδύλια για εξοπλισμό. Η 

τελευταία Πρυτανεία επέστρεψε μερικά χρήματα στους χρηματοδότες μέσω των Τμημάτων. 

Πρέπει να σεβόμαστε αυτούς που φέρνουν τα προγράμματά το υς και τα χρήματα στο ν ΕΛΚΕ. 

Πιστεύω με απόφαση Πρυτανικού να είναι δυνατόν ένα ποσό να διατίθεται για μη ερευνητικούς 

σκοπούς αλλά όχι μεγάλο. 

Σιούτη: Για την έρευνα πχ. Σχολών που δεν έχουν προγράμματα πρέπει να διατίθεται; 

Κιντή: Το θέμα είναι ότι ένα ποσό δεν πηγαίνει για ερευνητικούς σκοπούς αλλά π.χ. για 

καθαριότητα ή άλλες δαπάνες. 

Παπαγεωργίου:  Από τις ανακοινώσεις της Συγκλήτου το τελευταίο εξάμηνο, ποιές σας έκαναν 

εντύπωση σχετικά με τα οικονομικά και πώς τις κρίνετε;  

Κατσουγιάννη: Ήμουν σε εκπαιδευτική άδεια. Για τον καθαρισμό όμως είδα και φαίνεται ότι 

κάποια πράγματα δεν έγιναν σωστά. 

Τσώκος: Πολλά διδακτορικά δίνονται, π.χ. στην Ιατρική. Τί θα κάνετε γι’ αυτό; 

Κατσουγιάννη: Θα το εξετάσω.  

Παπαγεωργίου:  Στην ομάδα συνεργατών είναι ο κ. Πολυμενέας. Σας μίλησε για την Εταιρεία 

Ακίνητης Περιουσίας στο Δ.Σ. της οποίας είναι μέλος; Ξέρετε τα προβλήματα; Ξέρετε τα κτίρια; 

Ξέρετε π.χ. πόσα ακίνητα έχει το ΕΚΠΑ; 

Κατσουγιάννη:  Δεν ξέρω. Ξέρει όμως ο κ. Πολυμενέας. Ο Πρύτανης πρέπει να έχει συνεργάτες 

όχι να ξέρει τα πάντα. Πρέπει να γίνει επαγγελματική διαχείριση. Γι’ αυτό έχω συνεργάτη τον κ. 

Πολυμενέα. 

Κιντή: Θέμα αιώνιων φοιτητών. Τί θα κάνετε; 

Κατσουγιάννη: Απαράδεκτο, όπως στο Μεταπτυχιακό δεν είχαμε ανώτατο όριο φοίτησης αλλά 

όταν είδαμε να καθυστερούν θέσαμε όριο. Να έχουμε κατανόηση αλλά μέχρι ενός σημείου. 

Μαντζουράνη: Τί θα κάνετε με τη θέση του Γραμματέα του ΕΚΠΑ που είναι τόσα χρόνια κενή; 

Κατσουγιάννη: Πρέπει να πληρωθεί με άτομο που ξέρει από διοίκηση. 

Μαντζουράνη: Σχετικά με το προσχέδιο του Οργανισμού. Έχετε κάποιες παρατηρήσεις επί του 

οργανογράμματος; 

Κατσουγιάννη: Δεν είναι εύκολο να το βρει κανείς. Το είδα πολύ πρόσφατα  αλλά δεν έχω 

προλάβει ακόμα να σχηματίσω γνώμη. 

Μαντζουράνη: Για μεγάλο χρονικό διάστημα παραμένουν προϊστάμενοι κατ' 

ανάθεση/αναπλήρωση. Πώς κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνεται η επιλογή προϊσταμένων 

διοίκησης, Διευθυντών και Γενικών Διευθυντών; 

Κατσουγιάννη: Να επιλέγεται στο πλαίσιο αξιολόγησης όποιος εργάζεται συστηματικά και δεν 

υπάρχει κάτι που να έχει καταλογιστεί εις βάρος του. 
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Τσώκος: Σχετικά με τη βία και την τρομοκρατία στο ΕΚΠΑ τί θα κάνετε; 

Κατσουγιάννη: Ξεκινάμε συζητώντας, κοιτάμε πώς θα απομονώσουμε ορισμένους. 

Κιντή: Για τη βία στη Σύγκλητο; 

Κατσουγιάννη: 1ο) Θα δώσουμε εντολές στους φύλακες και 2ο) να κλειδωθούν οι πόρτες και να 

κάνουμε μέχρι και συνεδριάσεις μέσω διαδικτύου.  

Μπουρνόβα:  Όσα αναφέρατε πριν συνδέονται με τη λειτουργία του Τμήματος, αναφέρατε 

πρόγραμμα σπουδών, υποχρεώσεις διδασκόντων έναντι φοιτητών, Κοσμητεία και λειτουργία 

Τμήματος. Έχω δύο ερωτήσεις:  

α) Θα εφαρμόσετε το 15% για όλους και όσοι δεν τα έχουν καταβάλει θα τους στείλετε στη 

Δικαιοσύνη (για άτομα) - και για όσους καλύπτονται σε εταιρείες; 

β) Στη διοίκηση του ΕΚΠΑ μας λείπουν συγκεκριμένες δεξιότητες (χειριστές Η/Υ, Ταμίες, 

λογιστές, κλπ). Πώς θα το χειριστείτε; 

Κατσουγιάννη:  α) Να γίνει χρηματοοικονομική μελέτη, να δούμε τι θα παρακρατείται από τα 

μπλοκάκια. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι σε συνάντηση που έγινε στην Οδοντιατρική με 

άλλους συνυποψηφίους μου, ήμουν η μόνη που δεν υποσχέθηκε κατάργηση του 10-15% 

παρακράτηση από επαγγελματική δραστηριότητα και άρση του πλαφόν για αμοιβές των 

καθηγητών πέραν του διπλάσιου του μισθού τους. β) Αναδιάρθρωση ΕΛΚΕ, Γραμματειών κλπ. 

Να γίνουν ηλεκτρονικές κάποιες υπηρεσίες.  

Μπουρνόβα:  Πώς θα αντιμετωπίσετε δυναμικές μειοψηφίες; Πώς θα κερδίσετε την στήριξη της 

κοινωνίας; 

Κατσουγιάννη: Μιλάω με όλους, νομίζω με τη συζήτηση αλλάζουν νοοτροπία. 

Μαντζουράνη.:  Τί θα κάνετε σχετικά με τα προβλήματα και τις καταγγελίες για το Ευγενίδειο;  

Κατσουγιάννη:  Δεν γνωρίζω. Πρέπει να ενημερωθώ. Αν πειστώ ότι υπάρχουν παρανομίες, θα 

κάνω ό,τι προβλέπει ο Νόμος. 

Τσώκος: Τί σημαίνει να φέρεις πρόγραμμα εκτός ΕΛΚΕ;  

Κατσουγιάννη:  Δεν ξέρω αν είναι νόμιμο.  

Τσώκος: Τί θα κάνετε για την διαχείριση του ΕΛΚΕ; 

Κατσουγιάννη:  Θα ζητήσω να μάθω τι παραλαμβάνω.  

Μπερτσιμάς: Το ΣΙ έβγαλε ανακοίνωση ότι στον ισολογισμό παρατηρούνται οικονομικά 

ελλείμματα εκατομμυρίων. Τί θα κάνετε γι αυτό; 

Κατσουγιάννη: Αν "μπήκαν στην τσέπη κάποιου" πρέπει να υπάρξει τιμωρία. Ίσως όμως έχει 

γίνει λάθος ή ήταν με καλή πρόθεση. 

 

Ο Πρόεδρος ευχαριστεί την κ. Κατσουγιάννη και εκείνη αποχωρεί. 
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15:00- Εισέρχεται ο κ. Μαραβέγιας 

 

Ο Πρόεδρος κ. Μπερτσιμάς τον καλωσορίζει και τον ενημερώνει ότι έχει 5΄ για να παρουσιάσει 

τους στόχους του. Στη συνέχεια, τόσο ο ίδιος, όσο και τα μέλη του Σ.Ι. θα του απευθύνουν 

ερωτήσεις. Επειδή η συνάντηση γίνεται εντός επίσημης συνεδρίασης του ΣΙ, όπως είχε αναφερθεί 

στην έγγραφη πρόσκληση που του είχε απευθύνει το ΣΙ (επισυνάπτεται) τηρούνται πρακτικά της 

συνομιλίας. 

 

Ο κ. Μαραβέγιας στη σύντομη δήλωσή του αναφέρει τις εξής θέσεις του:  

Να εφαρμοστεί άμεσα ο νόμος για ίδρυση ΝΠΙΔ και να περιληφθεί ο ΕΛΚΕ στο ΝΠΙΔ και η 

Ακίνητη Περιουσία και θα συνεργασθώ με ανθρώπους της αγοράς..  

Υπάρχει χαμηλή χρηματοδότηση. Θα πρέπει να ανακτήσουμε τους πόρους από το νέο ΕΣΠΑ.  

Διαχείριση των πόρων με απόλυτη διαφάνεια. 

Η διοίκηση πρέπει να γίνεται με καθαρά αξιοκρατικό τρόπο 

Άμεση εφαρμογή του Νόμου σε φαινόμενα ανομίας. Παντού είσοδοι με φοιτητική ταυτότητα. 

Συνεργασία με Έλληνες Καθηγητές του εξωτερικού και με άνοιγμα στην κοινωνία. Ενθάρρυνση 

καινοτομίας. Συνεργασία με Συμβούλιο Ιδρύματος και η πρώτη μου κίνηση αν εκλεγώ Πρύτανης 

θα είναι μία κοινή συνέντευξη τύπου με το ΣΙ.  

Συνεργάστηκα με Διαμαντοπούλου και διαδέχθηκα τον Λουκά Τσούκαλη στην ΑΔΙΠ.  

Οι φοιτητές θα πρέπει να εντάσσονται στο παν/κό σύστημα, να συμμετέχουν στα μαθήματα με πιο 

θεσμικό τρόπο και να περιορισθούν τα φαινόμενα ανομίας. 

Να ανεβάσουμε το κύρος του Παν/μίου. 

Σιούτη: Θα επιτρέπατε πολιτική εκδήλωση πολιτικών νεολαιών; 

Μαραβέγιας: Κατηγορηματικά όχι. Έχω εφαρμόσει ανάλογη τακτική στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.  

 

Προσέρχεται ο κ. Τουρκολιάς 

Επανέλεγχος απαρτίας: 10 μέλη παρόντα 

 

συνεχίζεται η συζήτηση: 

Σιούτη:  Αν γίνει εκδήλωση χωρίς άδεια, τί θα κάνετε; 

Μαραβέγιας: Θα καλέσω τα όργανα της τάξης. 

Μπερτσιμάς: Το όνομά σας είχε συνδεθεί με τους Αναπλ. Πρύτανη τους οποίους πρότεινε ο  κ. 

Πελεγρίνης, ο οποίος δεν είχε καμία διάθεση συνεργασίας με το ΣΙ. 
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Μαραβέγιας: Αυτό συνέβη πολύ παλιά και τότε, εγώ τουλάχιστον δεν είχα αντιληφθεί 

προβλήματα στις σχέσεις Πρύτανη και ΣΙ. Και η πρόταση δεν ήρθε από τον κ. Πελεγρίνη αλλά 

από τον κ. Σφηκόπουλο ο οποίος μου ζήτησε να συνεισφέρω στο θέμα των κληροδοτημάτων. 

Μπερτσιμάς: Για τα οικονομικά θέματα του ΕΚΠΑ τί ενέργειες θα κάνετε; 

Μαραβέγιας: Θα ζητήσω να γίνει έλεγχος, όπως έκανα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Να βρω 

κατάλληλους ανθρώπους. Όχι συνεργασία με την παλαιά διοίκηση. Να βρω ειδικούς και εκτός 

ΕΚΠΑ.  

Τουρκολιάς: Οι δηλώσεις δεν είναι αρκετές για να πείσουν για διαφάνεια ατόμων και 

διαδικασιών. Τί ακριβώς σημαίνει διαφάνεια για εσάς; Θα προχωρήσετε σε πράξεις; Δεν μπορείτε 

να λέτε ότι δεν ξέρατε για την διαφωνία του Συμβουλίου με τον Πρύτανη. Απαιτώ να υπάρχει ένα 

αξιακό σύστημα. Έχετε για παράδειγμα ένα προϋπολογισμό με έξοδα – έσοδα: τί αποφάσεις που 

θα μειώσουν το κόστος θα λάβετε; Τα ελλείμματα είναι χρόνια στο ΕΚΠΑ. 

Μαραβέγιας:  Μετέχω στην ΑΔΙΠ και είμαι Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων 

Νήσων. Είμαι διατεθειμένος να πάρω μέτρα, μείωσα αισθητά το κόστος στο ΤΕΙ και κάναμε και 

προσλήψεις έκτακτων. Ενώ το κόστος είχε υπολογισθεί στα 2 εκατομ., το μείωσα στις 900 χιλ. 

ευρώ. Προφανώς πρέπει να γίνει εξορθολογισμός στο ΕΚΠΑ. 

Τουρκολιάς: Τί άλλες πηγές εισοδημάτων θα βρείτε; 

Μαραβέγιας: Είπα μερικά στην αρχή. Θα πρέπει να ανακτήσουμε τους πόρους από το νέο ΕΣΠΑ, 

Χορηγίες, αύξηση εκπαιδευτικών διαδικασιών (δίδακτρα ή θερινά σχολεία) κ.ά. Αλλά για να 

γίνουν αυτά πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι στην κοινωνία. Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες προς 

την κοινωνία (π.χ. e-learning). 

Τουρκολιάς: Συμφωνίες για σύνδεση Πανεπιστημίου με Βιομηχανία. Τί θα κάνετε; 

Μαραβέγιας: Θα φτιάξω Action Plan. Αν η βιομηχανία είναι διατεθειμένη να μας χρηματοδοτήσει 

δεν βλέπω γιατί όχι. 

Τουρκολιάς: Πρέπει να γίνει ορθολογική εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του ΕΚΠΑ, που 

τώρα είναι με απόδοση μηδαμινή. Πώς βλέπετε την πρακτική εκμετάλλευσης κτηρίων ως πηγή 

εισοδήματος; Τι θα κάνετε; 

Μαραβέγιας: Θα προσλάβω συμβούλους που ξέρουν τη δουλειά τους από την αγορά μέσω του 

ΝΠΙΔ. Δεν μπορούμε μόνοι μας εμείς οι καθηγητές να το κάνουμε. 

Τουρκολιάς: Γιατί οι προηγούμενοι Πρυτάνεις δεν έλυσαν το πρόβλημα της ακίνητης περιουσίας; 

Μαραβέγιας: Το κράτος, έστω και με "δανεικά χρήματα", χρηματοδοτεί το Παν/μιο. Οι Πρυτάνεις 

κατά διαστήματα έμπαιναν στη λογική "η πολιτεία δεν ανταποκρίνεται" και δεν έκαναν τίποτα 

άλλο. Οι πρυτάνεις προσπάθησαν να αλλάξουν τους σκοπούς των κληροδοτημάτων αλλά δεν 

επέμειναν ιδιαίτερα. Η διαχείριση της χορηγίας να μείνει στους χορηγούς.  
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Κιντή: Στο προσχέδιο Οργανισμού αναφέρεται ότι κάθε διαφωνία μεταξύ Συμβουλίου και 

Πρύτανη να πηγαίνει στη Σύγκλητο. Πώς είναι δυνατόν να πηγαίνουν όλα στη Σύγκλητο και μετά 

να ακυρώνονται από αυτήν; 

Μαραβέγιας: Από ό,τι ξέρω ο Οργανισμός είναι ακόμα στα σπάργανα, θα τον βελτιώσουμε ώστε 

μικρές ομάδες ατόμων (όργανα) να έχουν την εξουσιοδότηση να πράξουν. Ο Νόμος δίνει στον 

Πρύτανη πολλές εξουσίες. 

Τουρκολιάς:  Πιστεύετε ότι ο Νόμος είναι υπέρ της Παιδείας; 

Μαραβέγιας: Προφανώς και έπρεπε να είχε εφαρμοστεί νωρίτερα.  

Τουρκολιάς: Η εικόνα του Πανεπιστημίου προς τα έξω δεν είναι ικανοποιητική. Η εσωτερική 

αντιπαράθεση του καθηγητικού κατεστημένου είναι βασική αιτία. Το πιστεύετε αυτό; 

Μαραβέγιας: Πίσω από πράξεις φοιτητών κρύβονται καθηγητικά συμφέροντα. Θα πολεμήσουμε 

τις παλιές νοοτροπίες. 

Τσώκος: Πέρσι έγινε το κλείσιμο του Πανεπιστημίου. Τί θα κάνετε αν αναλάβετε 1/9 και στις 6/9 

αρχίσουν απεργίες; 

Μαραβέγιας: Αν αναλάμβανα την 1η Σεπτεμβρίου και στις 6/9 έκλειναν τις πύλες, θα καλούσα 

την Αστυνομία. Να εφαρμοστεί ο Νόμος. 

Τουρκολιάς: Σας λένε γίνονται ατασθαλίες/κακοδιαχείριση στον ΕΛΚΕ. Τί θα κάνετε; 

Μαραβέγιας: Θα καλούσα Εισαγγελέα. 

Μαντζουράνη: Κύριε συνάδελφε, έχω καταγράψει όλες τις απαντήσεις σας γιατί βάσει αυτών 

δεσμεύεστε ενώπιον του ΣΙ και θα συνεχίσω να τις καταγράφω. Τώρα, θα ήθελα την άποψή σας 

για την οικογενειοκρατία. Όσοι είχαν/έχουν πρόσβαση στην Πρυτανεία διόριζαν γιους, κόρες, 

γαμπρούς, δικούς τους δικηγόρους κ.ά, συνταξιούχοι υπάλληλοι είναι σε Δ.Σ. Θέλουμε να μας 

διαβεβαιώσετε: αυτοί θα απολυθούν αμέσως; 

Μαραβέγιας: Πρέπει να πληρωθεί άμεσα η θέση του Γραμματέα του Πανεπιστημίου, σε 

συνεργασία με το Σ.Ι. Ο Γραμματέας ασκεί διοίκηση σε καθημερινή βάση και απαλλάσσει τον 

Πρύτανη από μικρά θέματα. Πάντως, οι παρατρεχάμενοι θα φύγουν.  

Τουρκολιάς: Καθηγητές έφτιαξαν εταιρείες για σκοπούς τους οποίους θα μπορούσαν να 

εξυπηρετούσαν στο Τμήμα τους. Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Θα 

πρέπει να ελέγξετε τις διαδικασίες.  

Μαραβέγιας:  Πρέπει να γίνουν προγράμματα σπουδών που να συνδέονται με τις ανάγκες και 

απαιτήσεις της οικονομίας. 

Μπερτσιμάς: Ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού κ. Σκαλτσούνης εξελέγη για τρίτη συνεχή φορά 

Πρόεδρος. Τί θα κάνετε; 

Μαραβέγιας: Θα τον παύσω, απλά. Είναι θέμα Νόμου αυτό. 



 19 

Μαντζουράνη: Με τις εκλογές Κοσμήτορα Φιλοσοφικής και Θεολογικής που εκκρεμούν, τί θα 

κάνετε;  

Μαραβέγιας: Θα κάνω αμέσως προκήρυξη εκλογών 

Μπερτσιμάς: Πόσους Αναπλ. Πρύτανη θα προτείνετε αν εκλεγείτε; Θα συνεργαστείτε με μέλη 

προηγούμενης διοίκησης; 

Μαραβέγιας: Θα πρότεινα 3-4 Αναπλ. Πρύτανη. Δεν θα συνεργαστώ με μέλη προηγούμενης 

διοίκησης. 

Κιντή: Σχετικά με τη Νομική Υπηρεσία του ΕΚΠΑ, πρέπει να υπάρχει καθηγητής της Νομικής 

Σχολής ως Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας. 

Μαραβέγιας: Αν δίνει κύρος στο Πανεπιστήμιο, ναι. Αυτό δίνει μεγάλο κύρος.  

Μαντζουράνη: Θα ενισχύσετε την έρευνα στη Φιλοσοφική και σε άλλες Σχολές που δεν έχουν 

πόρους; 

Μαραβέγιας: Εάν επιτρέπει ο ΕΛΚΕ, θα το κάνω.  

Μπουρνόβα: Θα εφαρμόσετε το 15% για όλους και όσοι δεν τα έχουν καταβάλει θα τους στείλετε 

στη Δικαιοσύνη (για άτομα) - και για όσους καλύπτονται σε εταιρείες; 

Μαραβέγιας: Προφανώς δεσμεύομαι ότι θα το κάνω.  

 

Ο Πρόεδρος ευχαριστεί τον κ. Μαραβέγια και εκείνος αποχωρεί 

 

16:30- Εισέρχεται ο κ. Πατσούρης 

 

Ο Πρόεδρος κ. Μπερτσιμάς τον καλωσορίζει και τον ενημερώνει ότι έχει 5΄ για να παρουσιάσει 

τους στόχους του. Στη συνέχεια, τόσο ο ίδιος, όσο και τα μέλη του Σ.Ι. θα του απευθύνουν 

ερωτήσεις. Επειδή η συνάντηση γίνεται εντός επίσημης συνεδρίασης του ΣΙ, όπως είχε αναφερθεί 

στην έγγραφη πρόσκληση που του είχε απευθύνει το ΣΙ (επισυνάπτεται) τηρούνται πρακτικά της 

συνομιλίας. 

 

Πατσούρης:  Υπάρχει σήμερα ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη συνεργασίας του Πρύτανη με όλα τα 

όργανα διοίκησης καθώς χειροτερεύει η κατάσταση σε όλους τους τομείς. Οι βασικοί λόγοι που 

έβαλα υποψηφιότητα είναι η ανάγκη για επίτευξη οικονομικής ανάρρωσης του ΕΚΠΑ και η 

δυνατότητα απορρόφησης κονδυλίων από κάθε οικονομική πηγή με διαφάνεια και σύμφωνα με το 

Νόμο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των έως τώρα προσπαθειών μου είναι ο αγώνας για ένα 

μεγάλο ερευνητικό έργο, δημιουργία Ερευνητικού Κέντρου, της Σχολής Υγείας, που στο μέλλον 

θα πάρουμε 20 εκατομ. ευρώ από τη ΓΓΕΤ.  
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Κιντή: Στις συνελεύσεις της Ιατρικής Σχολής μαθαίνω ότι συμμετέχουν φοιτητές ενώ αυτό δεν 

επιτρέπεται. 

Πατσούρης: Στις 4 συνεδριάσεις Κοσμητείας που έκανα εγώ ποτέ δεν μετείχαν φοιτητές. Στην 

Γ.Σ. Ιατρικής παρίστανται, αλλά μιλάνε μόνο στο τέλος. Στη Σύγκλητο υπάρχουν μεγάλα 

προβλήματα και γίνονται έκτροπα. Ακραία φαινόμενα όπως η κατάληψη της Νομικής καθώς 

επίσης τότε που στην Ιατρική είχε αναρτηθεί πανό για αυτοδιαχειριζόμενο χώρο. Απείλησα τους 

καταληψίες να φέρω αστυνομία και μίλησα μαζί τους και μετά τρεις εβδομάδες κατέβηκε.  

Σιούτη: Το κυλικείο της Νομικής έχει γίνει αυτόνομο στέκι. Τι θα κάνετε; 

Παπαγεωργίου: Ο κ.Πρύτανης πρότεινε στη Σύγκλητο να παραχωρηθεί χώρος στη Νομική σε 

ομάδα φοιτητών να δημιουργήσουν αυτοδιαχειριζόμενο κυλικείο. Υπήρξε έντονη συζήτηση και 

αντιρρήσεις. Ο κ. Πατσούρης δεν ήταν τότε μέλος της Συγκλήτου. 

Σιούτη: Εσείς τί θα κάνετε αν μπουν εξωπανεπιστημιακά στοιχεία στη Σύγκλητο; 

Πατσούρης: Μια-δυό φορές θα διακόψω τη Σύγκλητο και μετά θα φωνάξω την Αστυνομία.  

Μαντζουράνη: Είστε στη Σύγκλητο με αυξημένες αρμοδιότητες Κοσμήτορα, σε μια Σύγκλητο 

που είναι μέσα φοιτητές, διοικητικοί και βλέπετε τα έκτροπα. Γιατί οι Πρόεδροι και οι 

Κοσμήτορες τα βλέπουν και δεν υπάρχει αντίδραση; 

Πατσούρης: Δεν λαμβάνει η Σύγκλητος αποφάσεις υπό βία. 

Μαντζουράνη: Σε αυτό θα διαφωνήσω μαζί σας. Έχετε λάβει αποφάσεις χωρίς να γνωρίζετε τι 

έγινε. 

Παπαγεωργίου: Βγαίνει η ημερήσια διάταξη, διακόπτεται η Σύγκλητος και μετά ανακοινώνεται 

από το γραφείο Πρύτανη ότι πέρασαν όλα τα θέματα από τη Σύγκλητο. Ποιά είναι η γνώμη σας; 

 

Ο κ. Πατσούρης δεν απάντησε στις ερωτήσεις αυτές. 

 

Μπερτσιμάς:  Για Αναπληρωτές Πρύτανη ποιούς σκέφτεστε; 

Πατσούρης: Να έχουν ίδιο όραμα με τον Πρύτανη και το Σ.Ι. Μίλησα με αρκετούς, αλλά κρατούν 

επιφυλάξεις. Βλέπω τρεις-τέσσερις και συζητώ μαζί τους αλλά δεν έχω κάποια τελική δέσμευση. 

Μπερτσιμάς: Με την παρούσα Πρυτανεία θα συνεργαστείτε; 

Πατσούρης: Όχι. Και είναι κρίμα, γιατί υπάρχει εμπειρία.  

Μπερτσιμάς: Ο κ. Σκαλτσούνης του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής σας εξελέγη τρίτη 

συνεχή φορά Πρόεδρος. Τί έχετε κάνει γι’ αυτό; Δεν είναι παράνομο; 

Πατσούρης: Μίλησα με τον κ. Σκαλτσούνη. Μου είπε ότι υπάρχει γνωμοδότηση που του το 

επιτρέπει.  

Παπαγεωργίου:  Ναι, υπάρχει γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Αργυρού που το επιτρέπει, αλλά 

μετά βγήκε ο Νόμος Ν. 4186/2013 που το απαγορεύει. Και μάλιστα ο κ. Πρύτανης τον διόρισε 
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τον Ιανουάριο του 2014, κατόπιν δηλαδή της δημοσίευσης του Νόμου (ΦΕΚ 193/17.9.13 τ.Β')). 

Με τα νέα αυτά δεδομένα τί θα κάνετε για το θέμα αυτό; 

Πατσούρης: Μου είπε ο κ. Σκαλτσούνης ότι θα παραιτηθεί.  

Τουρκολιάς: Περί οικονομικών, ποιές συγκεκριμένες δράσεις θα βελτιώσουν την κατάσταση; 

Πατσούρης: Τα προβλήματα είναι τα διαφυγόντα κέρδη και η αδιαφορία για εκμετάλλευση της 

περιουσίας. Χρειάζεται αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός του ΕΛΚΕ και των πόρων της ακίνητης 

περιουσίας και αξιοποίηση της δυναμικής του ΕΚΠΑ (μέλη ΔΕΠ), διασύνδεση της αγοράς με την 

επιστημονική δραστηριότητα, παροχή υπηρεσιών σε εργαστήρια και κλινικές. 

Μπερτσιμάς.: Υπάρχει διαφθορά στο ΕΚΠΑ; 

Πατσούρης: Η λέξη διαφθορά είναι πολύ βαριά. Πρέπει να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για να 

τη χρησιμοποιήσει κανείς. 

Κιντή: Αν εκλεγείτε τι θα κάνετε, όταν αναλάβετε, στο θέμα των οικονομικών; 

Πατσούρης: Θα γίνουν έλεγχοι με μηχανισμούς που προβλέπει το Κράτος.  Ο Αναπλ. Πρύτανης 

Οικονομικών είναι κομβικό στέλεχος γιατί για έναν γιατρό δεν είναι όλα τα οικονομικά 

κατανοητά. 

Κιντή: Δηλαδή ο Αναπλ. Πρύτανη Οικονομικών θα είναι υπεύθυνος: Αν παρανομήσει τί θα 

κάνετε; 

Πατσούρης: Ο Πρύτανης δεν καλύπτει παρανομίες.  

Τουρκολιάς:  Τί θα κάνετε με την ακίνητη περιουσία; Το ΕΚΠΑ έχει 1.590 ακίνητα και εισόδημα 

κάτω από ένα εκατομμύριο; Γιατί; 

Πατσούρης: Τα αίτια θα διερευνηθούν. 

Τουρκολιάς: Πόσο καιρό είστε Κοσμήτορας; Γιατί θέλετε να γίνετε Πρύτανης; 

Πατσούρης: Γιατί θα μπορούσα να προχωρήσω πιο αποφασιστικά  σε τομές ως Πρύτανης. 

Μαντζουράνη: Γιατί βάλατε υποψηφιότητα για Κοσμήτορας, ενώ ξέρατε ότι το καλοκαίρι θα 

προκηρυχθεί θέση Πρύτανη;  

Πατσούρης: Γιατί είναι ανασταλτικό το ότι έβαλα υποψηφιότητα για Κοσμήτορας; 

Μαντζουράνη: Βεβαίως όχι, αλλά δεν απαντάτε την ερώτησή μου. 

Μπερτσιμάς: Πείτε μας 1-2 επιτεύγματα σας. 

Πατσούρης: Ανέλαβα διευθυντής Εργαστηρίου Παθολογίας και έφερα 8 εκατομμύρια. Ως 

Αναπληρωτής Πρόεδρος είχα την διοίκηση του Αρεταίειου και Αιγινήτειου και κατάφερα να τα 

σώσω από την οικονομική καταστροφή. Ως Κοσμήτορας αγωνίζομαι και αισιοδοξώ να πάρουμε 

20 εκατομμύρια ευρώ από ΓΓΕΤ.  

Μπερτσιμάς: Πο ιά η σχέση σας ως Κοσμήτορας με την Ιατρική Σχολή και ιδιαίτερα με τον 

Πρόεδρο, τον κ. Δημόπουλο; 

Πατσούρης: Έχουμε καλή συνεργασία και όποτε διαφωνούσα δεν έκανα κλεφτοπόλεμο.  
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Παπαγεωργίου: Ένα παράδειγμα; 

Πατσούρης: Ο μεγάλος αριθμός εκλογών που γινόταν.  

Τουρκολιάς: Έχω καταλήξει ότι α) στο ΕΚΠΑ διαμορφώνεται μία κατάσταση ώστε να μη 

λαμβάνονται αποφάσεις από τα συλλο γικά ό ργανα,  β) η δο μή είναι αναποτελεσματική και γ) 

υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης στο προσωπικό του Ιδρύματος. 

Πατσούρης: Ποτέ δεν αποφασίζει μόνος του κάποιος, αλλά αν έχει τις προϋποθέσεις της ισχύος 

της θέσης Πρύτανη είναι πιο εύκολο να δράσει. Χρειάζεται ένας οργανωμένος πυρήνας ώστε να 

αντιμετωπίσει κανείς τις αντιδράσεις. 

Μαντζουράνη: Γιατί συμμετέχουν στο Δ.Σ. του Ευγενιδείου άτομα που συνετέλεσαν στην 

κατάρρευση του Πανεπιστημίου, και μάλιστα συνταξιούχοι και η Σύγκλητος το δέχεται αυτό; 

Επίσης, δεν υπάρχει νομικός σύμβουλος στη Σύγκλητο ή δικηγόρος. Πού ρωτούν για νομικά 

θέματα οι Συγκλητικοί; 

Πατσούρης: Το Ευγενίδειο έχει πολλές δυνατότητες που δεν αξιοποιούνται δυστυχώς. 

Προσωπικά, όταν έχω κάποιο θέμα συνήθως ρωτώ τον κ. Χρυσανθάκη. 

 

Ο Πρόεδρος ευχαριστεί τον κ. Πατσούρη και εκείνος αποχωρεί. 

 

Λήξη της Συνεδρίασης 

 

* * *  
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Παράρτημα 1  

 
 

1)  Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης 

 

 

2)  Προσκλήσεις υποψηφίων κκ. 

• Δουκουδάκη,  

• Καραμελέγκου 

• Κατσουγιάννη 

• Μαραβέγια 

• Πατσούρη 

 



* Η αίθουσα συνεδρίασης θα ανακοινωθεί σύντομα 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον Αθηνών 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Πρόεδρος: Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς 
 

 
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 
                        

 
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2014 

Αρ. Πρωτ. 503 
 

ΠΡΟΣ:  Μέλη Συμβουλίου Ιδρύματος  

              Πρύτανη ΕΚΠΑ, Καθηγητή κ. Θ. Πελεγρίνη 

              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Στη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ιδρύματος την 

Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014 και ώρα  Ελλάδος 9:00* 
 

Με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 
9:00 - Συζήτηση επί της παρουσίασης των ακαδημαϊκών και διοικητικών προσόντων των 

υποψηφίων από την Τριμελή Επιτροπή ανάδειξης Πρύτανη ΕΚΠΑ 
 
10:00 - Συνέντευξη ΣΙ με τον υποψήφιο Δουκουδάκη Αστέριο, Καθηγητή ΕΚΠΑ 
 
11:30 - Συνέντευξη ΣΙ με την υποψηφία Καραμαλέγκου Ελένη, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 
 
13:00 - 13:30 διάλειμμα 
 
13:30 - Συνέντευξη ΣΙ με την υποψηφία Κατσουγιάννη Ελένη-Κλεάνθη, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 
 
15:00 - Συνέντευξη ΣΙ με τον υποψήφιο Μαραβέγια Ναπολέοντα, Καθηγητή ΕΚΠΑ 
 
16:30 - Συνέντευξη ΣΙ με τον υποψήφιο Πατσούρη Ευστράτιο, Καθηγητή ΕΚΠΑ 

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Ιδρύματος 

 

 

Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς  
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Πανεπιστήμιον Αθηνών 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Πρόεδρος: Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς 
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Πληροφορίες: Μ.Βαρδάκη                        

30 Ιουνίου 2014 
Αρ.πρωτ. 505 

Προς:  Καθηγητή κ. Αστέριο Δουκουδάκη, υποψήφιο για τη θέση Πρύτανη ΕΚΠΑ 
 
 
Αγαπητέ κ.Δουκουδάκη, 
 
Μετά την από 20/6/2014 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής για την διενέργεια εκλογών και ανάδειξης 
Πρύτανη ΕΚΠΑ, το Συμβούλιο Ιδρύματος κατά τη διάρκεια τακτικής του συνεδρίασης θα καλέσει 
όλους τους υποψηφίους κατ' αλφαβητική σειρά σε κατ' ιδίαν συνάντηση με στόχο την άμεση γνωριμία 
με κάθε υποψήφιο/ υποψηφία για τη θέση Πρύτανη του Ιδρύματος και συζήτηση των απόψεων και 
θέσεών του/της για τη βέλτιστη λειτουργία του Πανεπιστημίου μας. 
 
Για το λόγο αυτό, σας καλώ σας καλώ την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ Ελλάδος σε 
συνάντηση με τα μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος. 
 
Ο τόπος συνεδρίασης θα σας γνωστοποιηθεί τηλεφωνικώς μόλις οριστικοποιηθεί. 
 
Κατά τις συναντήσεις αυτές, κάθε υποψήφιος/υποψήφια θα ξεκινήσει με μία ολιγόλεπτη (5-10 λεπτών) 
παρουσίαση των ακαδημαϊκών, διοικητικών προσόντων του/της καθώς και του στόχου του/της για το 
ΕΚΠΑ, αλλά και όποιου άλλου θέματος θα επιθυμούσε να θέσει στο Συμβούλιο Ιδρύματος και στη 
συνέχεια θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση. 

 
 
 

Με εκτίμηση 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος 
Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς 

 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
 - Γραμματεία Συμβουλίου Ιδρύματος 

mailto:council@uoa.gr�
http://www.council.uoa.gr/�


 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Πρόεδρος: Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς 
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30 Ιουνίου 2014 
Αρ.πρωτ. 506 

Προς:  Καθηγήτρια κ. Ελένη Καραμαλέγκου, υποψηφία για τη θέση Πρύτανη ΕΚΠΑ 
 
 
Αγαπητή κ. Καραμαλέγκου 
 
Μετά την από 20/6/2014 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής για την διενέργεια εκλογών και ανάδειξης 
Πρύτανη ΕΚΠΑ, το Συμβούλιο Ιδρύματος κατά τη διάρκεια τακτικής του συνεδρίασης θα καλέσει 
όλους τους υποψηφίους κατ' αλφαβητική σειρά σε κατ' ιδίαν συνάντηση με στόχο την άμεση γνωριμία 
με κάθε υποψήφιο/ υποψηφία για τη θέση Πρύτανη του Ιδρύματος και συζήτηση των απόψεων και 
θέσεών του/της για τη βέλτιστη λειτουργία του Πανεπιστημίου μας. 
 
Για το λόγο αυτό, σας καλώ σας καλώ την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014 και ώρα 11:30 π.μ Ελλάδος σε 
συνάντηση με τα μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος. 
 
Ο τόπος συνεδρίασης θα σας γνωστοποιηθεί τηλεφωνικώς μόλις οριστικοποιηθεί. 
 
Κατά τις συναντήσεις αυτές, κάθε υποψήφιος/υποψήφια θα ξεκινήσει με μία ολιγόλεπτη (5-10 λεπτών) 
παρουσίαση των ακαδημαϊκών, διοικητικών προσόντων του/της καθώς και του στόχου του/της για το 
ΕΚΠΑ, αλλά και όποιου άλλου θέματος θα επιθυμούσε να θέσει στο Συμβούλιο Ιδρύματος και στη 
συνέχεια θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση. 

 
 
 

Με εκτίμηση 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος 
Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς 

 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
 - Γραμματεία Συμβουλίου Ιδρύματος 
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30 Ιουνίου 2014 
Αρ.πρωτ. 507 

Προς:  Καθηγήτρια κ. Κατσουγιάννη Ελένη-Κλεάνθη, υποψηφία για τη θέση Πρύτανη ΕΚΠΑ 
 
 
Αγαπητή κ. Κατσουγιάννη 
 
Μετά την από 20/6/2014 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής για την διενέργεια εκλογών και ανάδειξης 
Πρύτανη ΕΚΠΑ, το Συμβούλιο Ιδρύματος κατά τη διάρκεια τακτικής του συνεδρίασης θα καλέσει 
όλους τους υποψηφίους κατ' αλφαβητική σειρά σε κατ' ιδίαν συνάντηση με στόχο την άμεση γνωριμία 
με κάθε υποψήφιο/ υποψηφία για τη θέση Πρύτανη του Ιδρύματος και συζήτηση των απόψεων και 
θέσεών του/της για τη βέλτιστη λειτουργία του Πανεπιστημίου μας. 
 
Για το λόγο αυτό, σας καλώ σας καλώ την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014 και ώρα 13:30 Ελλάδος σε 
συνάντηση με τα μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος. 
 
Ο τόπος συνεδρίασης θα σας γνωστοποιηθεί τηλεφωνικώς μόλις οριστικοποιηθεί. 
 
Κατά τις συναντήσεις αυτές, κάθε υποψήφιος/υποψήφια θα ξεκινήσει με μία ολιγόλεπτη (5-10 λεπτών) 
παρουσίαση των ακαδημαϊκών, διοικητικών προσόντων του/της καθώς και του στόχου του/της για το 
ΕΚΠΑ, αλλά και όποιου άλλου θέματος θα επιθυμούσε να θέσει στο Συμβούλιο Ιδρύματος και στη 
συνέχεια θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση. 

 
 
 

Με εκτίμηση 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος 
Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς 

 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
 - Γραμματεία Συμβουλίου Ιδρύματος 
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30 Ιουνίου 2014 
Αρ.πρωτ. 508 

Προς:  Καθηγητή κ. Ναπολέοντα Μαραβέγια, υποψήφιο για τη θέση Πρύτανη ΕΚΠΑ 
 
 
Αγαπητέ κ. Μαραβέγια, 
 
Μετά την από 20/6/2014 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής για την διενέργεια εκλογών και ανάδειξης 
Πρύτανη ΕΚΠΑ, το Συμβούλιο Ιδρύματος κατά τη διάρκεια τακτικής του συνεδρίασης θα καλέσει 
όλους τους υποψηφίους κατ' αλφαβητική σειρά σε κατ' ιδίαν συνάντηση με στόχο την άμεση γνωριμία 
με κάθε υποψήφιο/ υποψηφία για τη θέση Πρύτανη του Ιδρύματος και συζήτηση των απόψεων και 
θέσεών του/της για τη βέλτιστη λειτουργία του Πανεπιστημίου μας. 
 
Για το λόγο αυτό, σας καλώ σας καλώ την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014 και ώρα 15:00 Ελλάδος σε 
συνάντηση με τα μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος. 
 
Ο τόπος συνεδρίασης θα σας γνωστοποιηθεί τηλεφωνικώς μόλις οριστικοποιηθεί. 
 
Κατά τις συναντήσεις αυτές, κάθε υποψήφιος/υποψήφια θα ξεκινήσει με μία ολιγόλεπτη (5-10 λεπτών) 
παρουσίαση των ακαδημαϊκών, διοικητικών προσόντων του/της καθώς και του στόχου του/της για το 
ΕΚΠΑ, αλλά και όποιου άλλου θέματος θα επιθυμούσε να θέσει στο Συμβούλιο Ιδρύματος και στη 
συνέχεια θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση. 

 
 
 

Με εκτίμηση 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος 
Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς 

 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
 - Γραμματεία Συμβουλίου Ιδρύματος 

mailto:council@uoa.gr�
http://www.council.uoa.gr/�


 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον Αθηνών 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Πρόεδρος: Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς 

 
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                        

30 Ιουνίου 2014 
Αρ.πρωτ. 509 

Προς:  Καθηγητή κ. Ευστράτιο Πατσούρη, υποψήφιο για τη θέση Πρύτανη ΕΚΠΑ 
 
 
Αγαπητέ κ. Πατσούρη, 
 
Μετά την από 20/6/2014 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής για την διενέργεια εκλογών και ανάδειξης 
Πρύτανη ΕΚΠΑ, το Συμβούλιο Ιδρύματος κατά τη διάρκεια τακτικής του συνεδρίασης θα καλέσει 
όλους τους υποψηφίους κατ' αλφαβητική σειρά σε κατ' ιδίαν συνάντηση με στόχο την άμεση γνωριμία 
με κάθε υποψήφιο/ υποψηφία για τη θέση Πρύτανη του Ιδρύματος και συζήτηση των απόψεων και 
θέσεών του/της για τη βέλτιστη λειτουργία του Πανεπιστημίου μας. 
 
Για το λόγο αυτό, σας καλώ σας καλώ την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014 και ώρα 16:30 Ελλάδος σε 
συνάντηση με τα μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος. 
 
Ο τόπος συνεδρίασης θα σας γνωστοποιηθεί τηλεφωνικώς μόλις οριστικοποιηθεί. 
 
Κατά τις συναντήσεις αυτές, κάθε υποψήφιος/υποψήφια θα ξεκινήσει με μία ολιγόλεπτη (5-10 λεπτών) 
παρουσίαση των ακαδημαϊκών, διοικητικών προσόντων του/της καθώς και του στόχου του/της για το 
ΕΚΠΑ, αλλά και όποιου άλλου θέματος θα επιθυμούσε να θέσει στο Συμβούλιο Ιδρύματος και στη 
συνέχεια θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση. 

 
 
 

Με εκτίμηση 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος 
Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς 

 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
 - Γραμματεία Συμβουλίου Ιδρύματος 
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Παράρτημα 2  

 
 

 

Διαφάνειες παρουσίασης της υποψηφίας κ. Κατσουγιάννη
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