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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 
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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 

 



ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
 
 

1. Πέτρος Ιωσηφίδης- Department of Sociology, City University 

London-Καθηγητής Κοινωνιολογίας και ΜΜΕ. 

2. Βασίλης Κωστάκος, Department of Computer Science and 

Engineering,University of Oulu. 

3. ∆ιοµήδης Λογοθέτης - Virginia Commonwealth University, School of 

Medicine-∆ιευθυντής Τµήµατος Φυσιολογίας. 

4. Dimitris Bertsimas, Sloan School of Management, MIT. 

5. Αφροδίτη Μπαγδατλιάν, απόφοιτος Παντείου Πανεπιστηµίου 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών. 

6. Amikam Nachmani, Political Studies Dept., Bar Ilan University, Israel. 

7. Αλέξανδρος Νεχαµάς- Καθηγητής Φιλοσοφίας, Princeton University. 

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. 
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