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Προς: Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΠΒΕΑΑ)

Αξιότιμοι κ.κ. Πρόεδρε και Μέλη του Δ.Σ. του ΠΒΕΑΑ,
Πληροφορήθηκα ότι την 2α Ιουλίου 2021 ο κύριος Α. Κουνάδης, μέλος του Δ.Σ., απέστειλε
επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ, στην οποία ισχυρίζεται
μεταξύ άλλων, « ότι το υφιστάμενο Δ.Σ. δεν έχει νόμιμη συγκρότηση, ότι το ΙΙΒΕΑΑ δεν έχει
νόμιμη διοίκηση, ότι δεν προβλέπεται αντικατάσταση μέλους

του Δ.Σ. σε περίπτωση

έκλειψης, ότι η θητεία του παρόντος Δ.Σ. έχει ήδη λήξει από τον παρελθόντα Μάιο και ότι
τελικά οι αποφάσεις του Δ.Σ. είναι παράνομες και ακυρώσιμες».
Τα επιχειρήματα που επικαλείται δεν ισχύουν και αναλύονται ως ακολούθως:
Α) Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο προήλθε μετά την αύξηση των μελών του από 5 σε
7 με το άρθρο 19 του ν. 4598/2019, που τροποποίησε σχετικώς την αρχική ρύθμιση του
άρθρου 6 παρ.2 του Οργανισμού του ΙΙΒΕΑΑ (Π.Δ. 420/1991). Σε εφαρμογή αυτής της
διάταξης του νόμου 4598/2019 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Υ.Α. 82792/Ζ 1 της 24.5.2019 (ΥΟΔΔ
370/11.6.2019), που όρισε ως μέλη του Δ.Σ. α) τον Δ. Θάνο σε αντικατάσταση του
αποβιώσαντος Γ. Σκαλκέα και β) τους X. Μουτσόπουλο και Λ. Παπαδήμο που ορίστηκαν ως
πρόσθετα μέλη στο έως τότε πενταμελές Δ.Σ., βάσει της απόφασης της Ολομέλειας της
Ακαδημίας Αθηνών. Τα άλλα 4 μέλη του Δ.Σ. είχαν οριστεί με την Υ.Α. 152594/Ζ1 της
19.9.2016 (οι Α. Κουνάδης, Λ. Χριστοφόρου και X. Ρούσσος) και με την Υ.Α. 92613/Ζ1 της

2.6.2017 (ο Κ. Κριμπάς σε αντικατάσταση του θανόντος Κ. Στεφάνή, ο οποίος είχε οριστεί με
την παραπάνω Υ.Α. της 19.9.2016).
Όπως προέβλεπε ρητά η ως άνω απόφαση της 19.9.2016, η θητεία των οριζόμενων μελών
του Δ.Σ. είναι πενταετής, αρχομένης από την 22.11.2016. Συνεπώς η θητεία τους λήγει στις
19.11.2021. Η υπ’ αριθμ. Υ.Α. 92613/Ζ1 (ΥΟΔΔ 283/15.6.2017) που όρισε τον Κ. Κριμπά
τακτικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του Κ. Στεφάνή, προέβλεψε ρητά ότι η θητεία
του διαρκεί για το υπόλοιπο της θητείας του αντικαθιστάμενου μέλους, δηλαδή έως την
22.11.2021, σύμφωνα μετηνυπ’ αριθμ. ΥΑ 152594/Ζ1 (ΥΟΔΔ 500/23.9.2016).
Β) Ο ισχύων σήμερα νόμος 4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167) στο άρθρο 155 προβλέπει νέα
συγκρότηση του επταμελούς Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ. Περιλαμβάνει επίσης μεταβατική διάταξη,
η οποία ως νεότερη επικρατεί των προγενέστερων σχετικών ρυθμίσεων και προβλέπει
ότι «μέχρις ότου δημοσιευθεί η κυρωτική Υπουργική Απόφαση για το «εκλεγόμενο
βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου νέο Διοικητικό Συμβούλιο» (δημοσίευση που
δεν έχει λάβει χώρα ακόμη) ... « λειτουργεί ανασυγκροτούμενο το κατά το άρθρο 19 του
ν. 4598/2019 και την υπουργική απόφαση 8279/Ζ1 της 24.5.2019 (ΦΕΚ ΥΟΟΔ
370/11.6.2019) επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή
τούτου κωλυομένου για οποιονδήποτε λόγο από τον Αντιπρόεδρο».
Η διάταξη αυτή δεν θέτει ορισμένη προθεσμία λειτουργίας του υφιστάμενου Δ.Σ., επειδή
προβλέπει τη λήξη της όταν θα δημοσιευθεί η Υ.Α. που θα κυρώνει την εκλογή του νέου
Δ.Σ. Το νόημα της ισχύουσας μεταβατικής ρύθμισης είναι ότι η θητεία του υφιστάμενου
Δ.Σ. παρατείνεται και πέραν της κατά τα άνω προβλεπόμενης από την Υ.Α. της
19.9.2016 προθεσμίας της 22.11.2021 (η οποία και αυτή δεν έχει ακόμα παρέλθει).
Γ) Ως προς το ζήτημα της αντικατάστασης του θανόντος Κ. Κριμπά από τον X. Ζερεφό
πρέπει να παρατηρηθεί ότι η αντικατάσταση αυτή είναι καθ’ όλα νόμιμη. Η αναγκαιότητα
της αντικατάστασης είναι αυτονόητη. Δεν υπάρχει κενό δικαίου ως προς το σημαντικό για τη
λειτουργία του ΙΙΒΕΑΑ αυτό ζήτημα. Εφαρμόστηκε η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 β εδάφιο
3 του π.δ. 420/1991, που δεν είχε καταργηθεί και κατά την οποία « εάν κατά τη διάρκεια της
Θητείας τον διοικητικού συμβουλίου παραιτηθεί ή εκλείψει μέλος αυτού, αντικαθίσταται τούτο
με απόφαση της Τάξεως από άλλο μέλος και η θητεία του διαρκεί για το υπόλοιπο της θητείας
του αντικαθισταμένον».
Δ) Ως προς το νέο Δ.Σ., η επιστολή του κ. Κουνάδη περιέχει και μία ανακριβή αξίωση, να
εκλεγούν δηλαδή τα δύο μέλη του Δ.Σ. από την Ολομέλεια για τη συμπλήρωση του νέου Δ.Σ.
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Η αξίωση αυτή πρώτον παραγνωρίζει ότι η εκλογή των 5 μελών από την Α’ Τάξη για το νέο
Δ.Σ. που προηγείται

είναι παράνομη, διότι δεν τηρήθηκε η υποχρέωση να δοθεί

προτεραιότητα σε ιατρούς και βιολόγους. Και δεύτερον συνιστά παραβίαση της υποχρέωσης
συμμόρφωσης στην απόφαση 2092/2020 του Συμβουλίου της Επικράτειας (ΣτΕ), απόφαση
γνωστή σε όλα τα τακτικά μέλη της Ακαδημίας και ειδικά σε αυτά της Α’ Τάξης. Επομένως
πρόκειται για συνειδητή μη συμμόρφωση.
Κατά την απόφαση αυτή ο ισχύων νόμος ορίζει ότι η Α ’ Τάξη είναι υποχρεωμένη να εκλέξει
οπωσδήποτε ιατρούς ή βιολόγους, ότι η Τάξη αυτή δεν ενήργησε νόμιμα επειδή δεν τήρησε
την υποχρέωσή της αυτή, ότι τον έλεγχο της νομιμότητας της σχετικής απόφασης της Α ’
Τάξης ασκεί η Ολομέλεια, ως το εποπτεύον διοικητικό όργανο της Ακαδημίας και ότι
νομίμως η Ολομέλεια της Ακαδημίας απέχει από την εκλογή των δύο μελών του Δ.Σ., αφού η
προηγηθείσα εκλογή των πέντε μελών από την Α ’ Τάξη δεν ήταν νόμιμη. Επισημαίνω ότι τον
έλεγχο νομιμότητας ασκεί ευθέως και το εποπτεύον Υπουργείο.
Ειδικότερα, η απόφαση του ΣτΕ ορίζει ότι «Επειδή η “κατά προτεραιότητα” εκλογή ως
μελών του Δ.Σ. τον ΙΙΒΕΑΑ πέντε (5) ακαδημαϊκών ιατρών και βιολόγων μελών της Τάξεως
των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών, και μόνο αν αυτοί δεν επαρκούν η εκλογή
ακαδημαϊκών “συναφών” κλάδων, αποτυπώνει με την σαφή γραμματική της διατύπωση ερμηνευόμενη και σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 του
π.δ/τος 420/1991, με τις οποίες καθορίζονται οι σκοποί του Ιδρύματος και οι αρμοδιότητες του
διοικητικού συμβουλίου του- την οργανωτική επιλογή του νομοθέτη για την συγκρότηση του
Δ.Σ. του Ιδρύματος με κριτήριο την σύμπτωση ή την συνάφεια των επιστημονικών ιδιοτήτων
της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ. (πέντε εκ των συνολικά επτά μελών) με το επιστημονικό
αντικείμενο του Ιδρύματος. Συνεπώς, κατά την σαφή έννοιά της, η ανωτέρω διάταξη
επιτάσσει οι πέντε (5) θέσεις στο Α.Σ. του Ιδρύματος να καταλαμβάνονται οπωσδήποτε

από ακαδημαϊκούς ιατρούς ή βιολόγους της A r Τάξεως, και, μόνον αν αυτοί δεν επαρκούν,
από ακαδημαϊκούς συναφών κλάδων, χωρίς να ανακύπτει, εν τοις πράγμασι, ζήτημα
εκλογής. Ανάγκη επιλογής μεταξύ των μελών της Α ' Τάξεως ανακύπτει μόνο στην περίτττωση
που είτε οι ακαδημαϊκοί της Α ' Τάξεως με την ιδιότητα Ιατρού ή Βιολόγου είναι περισσότεροι
από πέντε (5), οπότε απαιτείται, κατ’ ανάγκη, η έκφραση προτίμησης σε συγκεκριμένα εξ αυτών
πρόσωπα, είτε οι ακαδημαϊκοί της Τάξεως με την ιδιότητα Ιατρού ή Βιολόγου είναι λιγότεροι
των πέντε (5), οπότε απαιτείται να διεξαχθεί εκλογή μεταξύ των υπολοίπων ακαδημαϊκών της
Τάξεως με συναφές αντικείμενο».
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Όσον αφορά τον ρόλο της Ολομέλειας της Ακαδημίας στη διαδικασία εκλογής των μελών
του Δ.Σ. και στον έλεγχο της νομιμότητας της σχετικής απόφασης της Α* Τάξης, η απόφαση
του ΣτΕ αναφέρει (παρ. 12 και 13), μεταξύ άλλων, ότι:
«...η εκλογή από την Ολομέλεια της Ακαδημίας των δύο (2) μελών του Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ έπεται
αναγκαστικός της διαδικασίας επιλογής των πέντε μελών του Δ.Σ. από την A ’ Τάξη της
Ακαδημίας.» [...] «Εξ άλλου, η ρητώς προβλεπόμενη στο άρθρο 3 τον π.δ/τος 420/1991
άσκηση εποπτείας της Ακαδημίας Αθηνών επί του ΙΙΒΕΑΑ συνεπάγεται, κατ’ ελάχιστόν, τον δια
την Ολομέλειας της Ακαδημίας, η οποία είναι το ανώτατο αντιπροσωπευτικό όργανο αυτής,
έλεγχο της τηρήσεως της νομιμότητας κατά την διαδικασία ανάδειξης των μελών του Δ.Σ. του
ΙΙΒΕΑΑ από την A ’ Τάξη της Ακαδημίας. Συνεπώς, προκειμένου η Ολομέλεια της Ακαδημίας
να ασκήσει την κατά το νόμο αρμοδιότητα της για την εκλογή των δύο μελών του Δ.Σ. του
ΙΙΒΕΑΑ, δικαιούται να ασκήσει, υπό την ιδιότητά του κατά τα ανωτέρω εποπτεύοντος
διοικητικού οργάνου, έλεγχο νομιμότητας της σχετικής αποφάσεως της A ’ Τάξεως της
Ακαδημίας και, εφόσον την κρίνει μη νόμιμη να την ακυρώσει, ώστε να επαναληφθεί νομίμως η
διαδικασία αναδείξεως των μελών του Δ.Σ. του Ιδρύματος από την A ’ Τάξη».
«Όμως, η κατά τον τρόπο αυτό ερμηνεία και εφαρμογή της ανωτέρω διατάξεως (παρ. 3 του
άρθρου 155 του ν. 4635/2019) από την A ’ Τάξη δεν είναι νόμιμη, εφόσον, σύμφωνα με όσα
κρίθηκαν ανωτέρω, η εν λόγω διάταξη επιτάσσει την υποχρεωτική κατάληψη της θέσεως
μέλους του Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ από ακαδημαϊκό της A ’ Τάξεως με την ιδιότητα Ιατρού ή
Βιολόγου. Υπό τα δεδομένα αυτά, ενόψει, δηλαδή του ότι η προαναφερθείσα διαδικασία
εκλογής της A ’ Τάξεως στηρίχΰηκε σε μη νόμιμη ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, δεν
παρήχθη δέσμευση της Ολομέλειας της Ακαδημίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εκλογής των μελών του Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ. Επομένους, νομίμως η Ολομέλεια της Ακαδημίας
απείχε από την διεξαγωγή, της προγραμματισθείσας για την συνεδρίαση της 21ης.11.2019,
εκλογής δύο μελών του Δ.Σ του ΙΙΒΕΑΑ, λόγω της έκφρασης, από μερίδα ακαδημαϊκών,
αμφιβολιών για τη νομιμότητα της αποφάσεως εκλογής της A ’ Τάξεως»
Από τα ανωτέρω επιβεβαιώνεται ότι δεν ευσταθούν οι ισχυρισμοί του Κου Κουνάδη.
Συνοψίζοντας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του

άρθρου του ν.

155 ν. 4635/2019

ορίζεται ότι «Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΙΒΕΑΑ είναι επταμελές και αποτελείται από
τακτικά μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Τα πέντε (5) μέλη εκλέγονται από την Τάξη των Θετικών
Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών μεταξύ των μελών της Τάξης, κατά προτεραιότητα ιατροί
και βιολόγοι και, αν αυτοί δεν επαρκούν, Ακαδημαϊκοί συναφών κλάδων. Τα λοιπά δύο μέλη
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του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών. Η θητεία
του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής με δυνατότητα επανεκλογής. Μετά την εκλογή των
επτά (7) μελών το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο,
Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Η εκλογή και η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
επικυρώνονται με απόφαση του Υπουργού, ο οποίος ελέγχει τη νομιμότητα των πράξεων
αυτών».
Επίσης στο ίδιο ως άνω άρθρο του ν. 4635/2019 ορίζεται ότι « ... Μέχρις ότου δημοσιενθεί η
κυρωτική υπουργική απόφαση για το εκλεγόμενο βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου
νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λειτουργεί ανασυγκροτούμενο το κατά το άρθρο 19 του
ν. 4598/2019 και την υπουργική απόφαση 82792/Ζ1 της 24.5.2019 (ΦΕΚ - τεύχ. ΥΟΔΔ
370/11.6.2019) επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή, τούτου
κωλυομένου για οποιονδήποτε λόγο, από τον Αντιπρόεδρο. Μετά τη δημοσίευση της παραπάνω
υπουργικής

απόφασης

για

το

νέο

Διοικητικό

Συμβούλιο,

το

άρθρο

19

του

ν. 4598/2019 καταργείται».
Όπως γνωρίζετε, από την ημέρα που δημοσιεύθηκε ο παραπάνω νόμος (ν. 4635/2019), δεν
κατέστη δυνατή η εφαρμογή του. Επιπλέον,

ο κύριος Κουνάδης προχώρησε

και στην

κατάθεση της από 6 /4/2020 αίτηση του και λοιπών άλλων 7 μελών ενώπιον του Συμβουλίου
της Επικράτειας επιδιώκοντας την ακύρωση

αφενός της υποτιθέμενης παράλειψης

οφειλόμενης νομίμου ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών να εκλέξει, κατ’ εφαρμογήν της
παρ. 3 του άρθρου 155 του ν. 4635/2019, δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, και αφετέρου της από
9.3.2020 απόφασης της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών να προβεί στην ακύρωση της
εκλογής πέντε (5) μελών του Δ.Σ. του ιδίου ως άνω Ιδρύματος από την Τάξη των Θετικών
Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών και να εκλέξει στη θέση τους νέα πέντε (5) μέλη και κάθε

άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως. Το

ΣτΕ

απέρριψε την αίτηση

εκδίδοντας την υπ’ αριθμ. 2092/2020 απόφαση, οι βασικές σκέψεις της οποίας
επισημάνθηκαν νωρίτερα.
Για τους λόγους που ανέφερα πιο πάνω,

θεωρώ ότι μετά την έκδοση της ως άνω

απόφασης του ΣτΕ τον Οκτώβριο του 2020 πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία
επιλογής των μελών του Δ.Σ. με την ορθή εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 155
του ν. 4635/2019 και σας ενημερώνω ότι θα προβώ στις κατάλληλες ενέργειες για τον
ορισμό των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Με τιμή
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

AKPiÉiSÉ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ρ Α ΡΘ ίΙΤ Α Μ Ε Ν Ο Σ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΟ?Ηξ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

-ταύρος Α λίξόπουλος
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