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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Δημόπουλο Μελέτιο-Αθανάσιο
Κρεατσά Γεώργιο
Σφηκόπουλο Θωμά
Παπαγεωργίου Χαράλαμπο
Μπουρνόβα Ευγενία
Κιντή Βασιλική
Μαντζουράνη Ελένη
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:
Πρόεδρος:
• Μπερτσιμάς Δημήτριος, Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας του Πανεπιστημίου Μ.Ι.Τ., Η.Π.Α.
Αναπληρωτής Προέδρου:
• Παπαγεωργίου Χαράλαμπος, Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών.
Εξωτερικά Μέλη:
• Davis Jack, Καθηγητής Ελληνικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Cincinnati, Η.Π.Α.
• 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.
Εσωτερικά Μέλη:
• Κιντή Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της
Επιστήμης.
• 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.
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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 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.
Βασικοί του στόχοι από την πρώτη μέρα λειτουργίας του ήταν:
•

•

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

4.2 Στρατηγική έρευνας, ανάπτυξης και διεθνοποίησης του Ιδρύματος
•

•

•

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.
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.

1)
2)
3)
4)
5)

Αρχικοί τομείς που κρίνονται κατάλληλοι για το σχηματισμό κέντρων αριστείας είναι:
Κεντρο Βιοτεχνολογιας (ΔΕΠ απο Σχολες Υγειας και Θετικων Επιστημων κυριως).
Κεντρο Εθνικης Κληρονομιας (ΔΕΠ απο Φιλοσοφικη και Θεολογικη Σχολη κυριως).
Κεντρο Προσωπικης Ιατρικης (Personalized Medicine) (ΔΕΠ απο Ιατρικη Σχολη κυριως)
Κεντρο Εφαρμογων σε Mεγαλα Δεδομενα (Big data and analytics) (ΔΕΠ απο Σχολη Θετικων
επιστημων κυριως)
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.

4.4 Συναντήσεις/συνεργασίες με όργανα του Ιδρύματος
•

•

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.
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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4.5 Κοινωνική στρατηγική και συνεργασία με πολιτικούς/πολιτιστικούς φορείς
•
•

•
•
•

•

Δημιουργία ιστοσελίδας αποφοίτων
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.
β) προβλήματα με τα λοιπά όργανα του ΕΚΠΑ
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):
−
−

−

−
−

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: 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.
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.
Θέματα σχετικά με το υπό ίδρυση ΝΠΙΔ.
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.
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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

9

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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