Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου
Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής, ΑΠΘ
Μέλος Συμβουλίου ΑΠΘ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες:
1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος και διαμόρφωση της ιδιαίτερης
φυσιογνωμίας του. Ειδικότερα, το Συμβούλιο:
α) 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.
(Άρθρο 8 παρ. 10α.)
β) Καθορίζει, ύστερα από γνώμη των κοσμητειών των Σχολών και της
Συγκλήτου, τις κατευθύνσεις του 4ετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος
του Ιδρύματος, με βάση τις οποίες ο πρύτανης καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών
προγραμματικού σχεδιασμού. Επίσης, εγκρίνει τα σχέδια των εν λόγω συμφωνιών
και παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση των σχετικών συμφωνιών σε ετήσια
βάση. (Άρθρο 8 παρ. 10στ σε συνδυασμό με άρθρο 62 παρ. 1α, β.)
2. Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία
και την οικονομία, καθώς και για τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας.
(Άρθρο 8 παρ. 10ε.)
3. Συμμετοχή στον εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη του Ιδρύματος και
της χώρας, ως εξής:
Έκφραση γνώμης προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού για συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και κατάργηση ΑΕΙ και για
μεταβολή της έδρας τους, καθώς και για ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση,
μετονομασία και κατάργηση Σχολών ή και Τμημάτων και για μεταβολή της έδρας
τους, ύστερα από διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου. (Άρθρο 7 παρ. 6 και άρθρο 8
παρ. 20ιγ.)
4. Διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου αυτοδιοίκησης του Ιδρύματος.
Ειδικότερα, το Συμβούλιο:
α) Εγκρίνει την πρόταση για την έκδοση και την αναθεώρηση του Οργανισμού
του Ιδρύματος. Αναλυτικότερα, για τη θέση σε ισχύ του Οργανισμού απαιτείται
εγκριτικό ΠΔ, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας,
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από πρόταση του πρύτανη, η
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).
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οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου και εγκρίνεται από το
Συμβούλιο. (Άρθρο 8 παρ. 10γ, παρ. 18ε και παρ. 20ια, καθώς και άρθρο 5 παρ. 1.)
β) Εγκρίνει και αναθεωρεί τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.
Αναλυτικότερα, ο Κανονισμός εγκρίνεται με απόφαση του Συμβουλίου, η οποία
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του πρύτανη και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου
και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Άρθρο 8 παρ. 10δ,
παρ. 18ε και παρ. 20ιβ, καθώς και άρθρο 6 παρ. 1.)
5. Συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης Οργάνων Διοίκησης και επιλογή του
Γραμματέα του Ιδρύματος. Ειδικότερα:
α) Συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης του πρύτανη, ως εξής: i. Έκδοση
διεθνούς πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από τον πρόεδρο του Συμβουλίου,
τρεις μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος πρύτανη. ii. Συγκρότηση,
με απόφαση του Συμβουλίου, τριμελούς επιτροπής από καθηγητές πρώτης βαθμίδας
του Ιδρύματος, η οποία έχει την ευθύνη οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης του
πρύτανη. Η εν λόγω επιτροπή προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την
προσέλκυση υποψηφιοτήτων, συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες και εκθέτει στο
Συμβούλιο τα ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων κατά
αλφαβητική σειρά. iii. Επιλογή τριών ή δύο εκ των υποψηφίων, ανάλογα με το αν
είναι 15μελές ή 11μελές, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων
του συνόλου των μελών του, και πρόσκληση των υποψηφίων σε ανοικτή ακρόαση
ενώπιον της πανεπιστημιακής κοινότητας. iv. Απόφαση περί διορισμού του πρύτανη,
η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. v. Σε περίπτωση
παραίτησης ή έκλειψης για οποιονδήποτε λόγο του πρύτανη πριν από τη λήξη της
τετραετούς θητείας του, έκδοση της υπό (i.) πρόσκλησης εντός αποκλειστικής
προθεσμίας επτά (7) ημερών. (Άρθρο 8 παρ. 13 και 16α-δ.)
β) Έγκριση απόφασης του πρύτανη περί ορισμού αναπληρωτών του και
μεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων. (Άρθρο 8 παρ. 17.)
γ) Επιλογή, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του
συνόλου των μελών του, τριών ή δύο εκ των υποψηφίων κοσμητόρων, ανάλογα με
το αν είναι 15μελές ή 11μελές, και παύση του κοσμήτορα από τα καθήκοντά του,
λόγω ανεπάρκειας στην εκτέλεση των καθηκόντων του, με αιτιολογημένη απόφαση,
η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου των μελών του
(Άρθρο 8 παρ. 10ι, άρθρο 9 παρ. 2β και παρ. 3.)
δ) Επιλογή του γραμματέα του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση του
πρύτανη. (Άρθρο 28 παρ. 2.)
6. Έγκριση οικονομικών προϋπολογισμών και απολογισμών, καθώς και
μεταφοράς πόρων σε άλλο κωδικό. Ειδικότερα το Συμβούλιο:
α) Εγκρίνει τους καταρτιζόμενους από τον πρύτανη: ετήσιο τακτικό
οικονομικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος και τις τροποποιήσεις του, τον τελικό
οικονομικό απολογισμό του Ιδρύματος, καθώς και το τον προϋπολογισμό και τον
τελικό οικονομικό απολογισμό του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά
το Ίδρυμα. (Άρθρο 8 παρ. 10ζ και παρ. 18στ.)
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β) Εγκρίνει την, εκδιδόμενη ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου, απόφαση του
πρύτανη για μεταφορά, μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος, πόρων από οποιονδήποτε
κωδικό του ετήσιου προϋπολογισμού λειτουργικών εξόδων ή του ετήσιου
προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Ιδρύματος σε άλλο κωδικό του ίδιου
προϋπολογισμού. (Άρθρο 57 παρ. 3.)
7. Εποπτεία του ΝΠΙΔ, με τη μορφή ΑΕ, που συνιστάται, με σύμφωνη γνώμη
του, για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων
έρευνας του Ιδρύματος, επιλογή των μελών του ΔΣ και του διευθύνοντος
συμβούλου του και παύση τους από τα καθήκοντά τους. (Άρθρο 8 παρ. 10ια και
άρθρα 58-59.) 2 Αναλυτικότερα, το Συμβούλιο:
Σχετικά, θα πρέπει να επισημανθούν και οι ρυθμίσεις των παρ. 14-17 της μεταβατικής διάταξης
του άρθρου 80 Ν. 4009/2011, στις οποίες ορίζονται τα εξής: «14. Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά
Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 και τα
Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13 του ν.
1514/1985 καταργούνται από την παρέλευση δύο ετών από τη δημοσίευση των Οργανισμών των
οικείων ιδρυμάτων. Έως την κατάργησή τους σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο μπορούν να
συγχωνεύονται δι’ απορροφήσεως από τα Ν.Π.Ι.Δ. των οικείων ιδρυμάτων, που προβλέπονται
στο άρθρο 58, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με απόφαση του Συμβουλίου ή των Συμβουλίων των
οικείων ιδρυμάτων. 15. Τα ειδικά νομικά πρόσωπα για την αξιοποίηση και διαχείριση της
περιουσίας των Α.Ε.Ι., που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν.
1268/1982 και της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124), καταργούνται από την
παρέλευση δύο ετών από τη δημοσίευση των Οργανισμών των οικείων ιδρυμάτων. Έως την
κατάργησή τους σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο μπορούν να συγχωνεύονται δι’ απορροφήσεως
από τα Ν.Π.Ι.Δ. των οικείων ιδρυμάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 58, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα με απόφαση των Συμβουλίων των οικείων ιδρυμάτων. 16. Από την περάτωση της
συγχώνευσης που προβλέπεται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, το Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο
άρθρο 58 υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, σε όλα
τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις των απορροφούμενων νομικών προσώπων και η
μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες των απορροφούμενων νομικών
προσώπων συνεχίζονται από το Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 χωρίς καμία άλλη διατύπωση
και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της συγχώνευσης. Τα απορροφούμενα νομικά
πρόσωπα λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση. Τα απορροφούμενα νομικά πρόσωπα
μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στο Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται
στο άρθρο 58 και το τελευταίο καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε
κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου των
απορροφούμενων νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων περί δωρεών,
κληρονομιών και κληροδοσιών. Το με κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των ανωτέρω νομικών
προσώπων μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο
άρθρο 58 και αποτελεί προσωπικό του, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τη σχέση εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης. Το διοικητικό συμβούλιο
του Ν.Π.Ι.Δ, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από τη συγχώνευση, υποχρεούται στη διενέργεια
απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου
περιέρχονται στην κυριότητα του Ν.Π.Ι.Δ. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με πράξη του πρύτανη του
οικείου ιδρύματος. Απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά
κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία
βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι
απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές. Με πράξη του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. του
άρθρου 58 ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που αφορά συγχώνευση, και ιδίως τη μεταφορά και ένταξη του
προσωπικού. 17. α) Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. εξακολουθούν
να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Για την
εφαρμογή των διατάξεων αυτών, από τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπου γίνεται αναφορά σε τμήμα νοείται η σχολή και όπου
αναφέρονται ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και το Πρυτανικό
Συμβούλιο νοούνται ο αρμόδιος αναπληρωτής πρύτανη ή προέδρου Τ.Ε.Ι. και η Σύγκλητος ή η
Συνέλευση Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα. β) Από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1
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α) Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του προς τους Υπουργούς Οικονομικών και
Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να συσταθεί, με
ΠΔ που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των εν λόγω Υπουργών, το ως άνω ΝΠΙΔ.
(Άρθρο 58 παρ. 1α.)
β) Εκδίδει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του
διευθύνοντος συμβούλου και των λοιπών (έξι) μελών του ΔΣ του ίδιου ΝΠΙΔ,
συγκροτεί, ύστερα από πρόταση του πρύτανη, επιτροπή αξιολόγησης, αποτελούμενη
από τρεις καθηγητές πρώτης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης, και εκλέγει, μετά από
εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τα λοιπά μέλη
του ΔΣ. Επίσης, έχει την εξουσία να παύει από τα καθήκοντά του, για σοβαρό λόγο,
μέλος του ΔΣ και να προβαίνει στην αντικατάστασή του, τηρώντας την ως άνω
διαδικασία 3. Τέλος, με απόφασή του, είναι δυνατό να ανανεώνεται για μια φορά η
(3ετής) θητεία των μελών του ΔΣ. (Άρθρο 8 παρ. 10ια και άρθρο 58 παρ. 8δ, στ.)
γ) Εγκρίνει την απόφαση του πρύτανη για την παραχώρηση, στο ως άνω
ΝΠΙΔ, κατά χρήση (προς αξιοποίηση και διαχείριση) των παντός είδους ακίνητων και
κινητών περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος 4. (Άρθρο 58 παρ. 2.)
δ) Εγκρίνει τη λήψη χρηματοδοτήσεων οποιασδήποτε μορφής,
περιλαμβανομένων των δανείων, καθώς και την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών,
κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή
ιδιωτική, ημεδαπή ή αλλοδαπή, επ’ ονόματι του Ιδρύματος ή του ως άνω ΝΠΙΔ.
(Άρθρο 58 παρ. 4α.)
ε) Αποφαίνεται για το ύψος του ποσοστού επί των εισπράξεων, από την
αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Ιδρύματος, το οποίο θα περιέρχεται
στο ως άνω ΝΠΙΔ. (Άρθρο 59 περίπτωση γ.)
στ) Εγκρίνει την απόφαση του πρύτανη για ανάθεση στο ως άνω ΝΠΙΔ, με
αμοιβή, της επιμέλειας και της συντήρησης των περιουσιακών στοιχείων του
Ιδρύματος. (Άρθρο 58 παρ. 7α.)
ζ) Ορίζει, μετά από εισήγηση του πρύτανη, έναν από τους αναπληρωτές
πρύτανη ως πρόεδρο του παραπάνω ΝΠΙΔ. (Άρθρο 58 παρ. 8β.)
η) Αποτελεί τη ΓΣ του ίδιου ΝΠΙΔ και παρίσταται στις συνεδριάσεις της.
(Άρθρο 58 παρ. 9.)
του άρθρου 58, το Συμβούλιο του οικείου ιδρύματος αποφασίζει για την ανάθεση ή μη της
διαχείρισης του συνόλου των κονδυλίων έρευνας στο οικείο Ν.Π.Ι.Δ. και την κατάργηση του
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). Σε περίπτωση κατάργησης του Ε.Λ.Κ.Ε., το
με κάθε σχέση εργασίας προσωπικό του Ε.Λ.Κ.Ε. μετακινείται σε άλλες οργανικές μονάδες του
ιδρύματος. Το προσωπικό αυτό μπορεί, με αίτησή του, να αποσπάται στο Ν.Π.Ι.Δ. με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ύστερα από σύμφωνη γνώμη του
διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. και γνώμη του υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου του
ιδρύματος. γ) Έως την ίδρυση του Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 οι αμοιβές που
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 εισπράττονται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε..
3
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 8στ «σε περίπτωση παύσης, παραίτησης ή για
οποιονδήποτε λόγο έλλειψης μέλους ή απώλειας της ιδιότητας βάσει της οποία ορίστηκε κατά τη
διάρκεια της (3ετούς) θητείας του, αντικαθίσταται από νέο μέλος που ορίζεται για το υπόλοιπο της
θητείας του προκατόχου του, με την ίδια διαδικασία».
4
Μεταξύ αυτών δεν περιλαμβάνονται τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία που
χρησιμοποιούνται για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος
και έχουν αποκτηθεί με πόρους προερχόμενους από τον τακτικό προϋπολογισμό ή από το πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων.
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8. Συμμετοχή σε ακαδημαϊκά – φοιτητικά ζητήματα, ως εξής:
α) Έγκριση απόφασης του πρύτανη, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της
Συγκλήτου, περί οργάνωσης ή κατάργησης προγραμμάτων σπουδών. (Άρθρο 8 παρ.
18ιζ και παρ. 20ιδ.)
β) Ορισμός ή μη διδάκτρων και καθορισμός του ύψους τους για τα
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ιδρύματος, ύστερα από γνώμη του
κοσμήτορα της αντίστοιχης Σχολής. (Άρθρο 8 παρ. 10ιγ.)
γ) Προκειμένου περί προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης, απόφαση για
τον ορισμό ή μη διδάκτρων και για τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου
καταβολής τους, ύστερα από εισήγηση της κοσμητείας της Σχολής Δια Βίου
Μάθησης και γνώμη της Συγκλήτου. Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Άρθρο 43 παρ. 3.)
δ) Έγκριση, με τη σύμφωνη γνώμη και της Συγκλήτου, απόφασης του
πρύτανη, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της κοσμητείας της οικείας
Σχολής, περί ίδρυσης και λειτουργίας σε Σχολή επώνυμης έδρας διδασκαλίας και
έρευνας σε συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. (Άρθρο 47 παρ. 1.)
ε) Επεξεργασία προτάσεων του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας για τη
βελτίωση της σχετικής μέριμνας. (Άρθρο 50 παρ. 1β.)
στ) Ορισμός συνηγόρου του φοιτητή, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου
Φοιτητικής Μέριμνας. (Άρθρο 55 παρ. 1β.)
9. Διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος, ως εξής:
Απόφαση περί συγκρότησης της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)
του Ιδρύματος και, μετά από πρόταση του πρύτανη, απόφαση περί καθορισμού του
εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος και των
διαδικασιών υλοποίησής του. Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. (Άρθρο 14 παρ. 2 και 3.)
10. Συγκρότηση επιτροπών για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που
εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του. (Άρθρο 8 παρ. 10ιβ.)
11. Γενικές εποπτικές και εγκριτικές αρμοδιότητες:
α) Γενική εποπτεία και έλεγχος της λειτουργίας του Ιδρύματος σύμφωνα με τον
Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του. (Άρθρο 8 παρ. 10β.)
β) Έγκριση του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν γένει
λειτουργίας του Ιδρύματος. (Άρθρο 8 παρ. 10θ.)
γ) Έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού για την αξιοποίηση
της περιουσίας του Ιδρύματος. (Άρθρο 8 παρ. 10η.)
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