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ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 18-01-2022 με αριθμό 2494 Ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Χ. ΣΠΙΡΤΖΗ, Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ, Α. ΒΑΓΕΝΑ, Σ. ΒΑΡΔΑΚΗ, Κ. ΒΕΤΤΑ,
Ο. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, Χ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, Γ. ΓΚΙΟΛΑ, Τ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ, Κ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ,
Χ. ΖΕΪΜΠΕΚ, Κ. ΖΟΥΡΑΡΙ, Ν. ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗ, Ε. ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ, Ν. ΚΑΣΙΜΑΤΗ,
Μ. ΚΑΤΣΗ, Χ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ, Β. ΚΟΚΚΑΛΗ, Κ. ΜΑΛΑΜΑ, Κ. ΜΑΡΚΟΥ, Κ. ΜΠΑΡΚΑ,
Α. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΠΑΠΠΑ, Π. ΠΟΛΑΚΗ, Γ. ΠΟΥΛΟΥ,
Γ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ, Ν. ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΥ, Ι. ΣΑΡΑΚΙΩΤΗ, Π. (Π.) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ,
Ν. ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΥ, Θ. ΤΖΑΚΡΗ, Μ. ΤΖΟΥΦΗ, Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, Γ. ΤΣΙΠΡΑ,
Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΥ, Ν. ΦΙΛΗ, Θ. ΦΩΤΙΟΥ, Δ. ΧΑΡΙΤΟΥ, Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ και
Γ. ΨΥΧΟΓΙΟΥ.
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά,
σας γνωρίζουμε ότι o Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτης Θεοδωρικάκος
απομάκρυνε τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην
ΑΣΟΕΕ) όταν ετέθη σε γνώση του η εκκρεμοδικία που είχε.
Ισχύουν τα εξής:
Mε τις διατάξεις του ν. 3387/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 224), ως τροποποιήθηκε και ισχύει,
συστάθηκε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Μελετών
Ασφάλειας» και διακριτικό τίτλο «ΚΕ.ΜΕ.Α.», με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας και την
εκπόνηση μελετών σε θέματα πολιτικής ασφάλειας. Σύμφωνα δε με τα οριζόμενα στο άρθρο
5 του εν λόγω νόμου, στο πλαίσιο λειτουργίας του προβλέπεται η σύσταση επταμελούς
Διοικητικού Συμβούλιου (Δ.Σ.) αποτελούμενου από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε
(5) μέλη που διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του
Πολίτη, μετά από επιλογή από επιστήμονες και προσωπικότητες με κύρος και εμπειρία σε
θέματα σχετικά με τους σκοπούς του ΚΕ.ΜΕ.Α..
Επιπλέον, το Δ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης του ΚΕ.ΜΕ.Α. και αποφασίζει
για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη διοίκηση και λειτουργία, τη διαχείριση της περιουσίας και
τη διάθεση των πόρων του ή με την εκπλήρωση των σκοπών αυτού. Ειδικότερα, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 6 του ανωτέρω νόμου:



Καθορίζει τη στρατηγική και τις ειδικότερες δράσεις.
Εποπτεύει, ελέγχει και κατευθύνει τους τομείς του.
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Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό πριν την υποβολή του
στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Προτείνει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, την πρόσληψη του αναγκαίου ειδικού
επιστημονικού προσωπικού.
Εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη.
Αναθέτει σε επιστημονικούς φορείς και μεμονωμένους επιστήμονες, του εσωτερικού ή
του εξωτερικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, την πραγματοποίηση ερευνών ή
εργασιών για θέματα που σχετίζονται με την αποστολή του ΚΕ.ΜΕ.Α..
Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κάθε είδους επιχορηγήσεων, δωρεών,
εισφορών τρίτων, κληρονομιών και κληροδοσιών.
Καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών του ΚΕ.ΜΕ.Α..

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να
ανανεώνεται, κατά τη διάρκεια δε της θητείας τους τα μέλη είναι ελευθέρως ανακλητά και η
αντικατάστασή τους, για το υπόλοιπο της θητείας, γίνεται με την ίδια διαδικασία. Τονίζεται δε
ότι οι προρρηθείσες αρμοδιότητες ασκούνται από τα μέλη του Δ.Σ. αμισθί.
Στο ανωτέρω πλαίσιο διορίστηκε -μεταξύ άλλων- το διαλαμβανόμενο στην εν θέματι
Ερώτηση πρόσωπο ως μέλος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α., με την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/4/102 από
05-11-2019 Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη (Φ.Ε.Κ.
Υ.Ο.Δ.Δ. - 934). Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ανατέθηκε στο εν λόγω μέλος, με την υπ’
αριθ. 1095/ 28-06-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. (Α.Δ.Α.: ΩΗ81ΟΡ9Δ-Χ9Φ), η
αρμοδιότητα παρακολούθησης της εσωτερικής λειτουργίας και η υποβοήθηση του Τομέα
Υποδομών Ζωτικής Σημασίας και του Τομέα Διοικητικής Υποστήριξης του Φορέα, χωρίς
καμμία αμοιβή.
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