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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ  18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΒΈΤΟΥΣ 2015-2016 

 

Θέμα 1o Βασικές Αρχές Δεοντολογίας και Βιοηθικής. 

Εγκρίθηκε ομόφωνα το κάτωθι κείμενο: 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Η επιστημονική έρευνα, πυλώνας απαραίτητος στη λειτουργία του Πανεπιστημίου, 

αποτελεί κοινωνικό αγαθό και στοιχείο διάκρισης των Ανώτατων Ιδρυμάτων. Η 

βιοηθική και δεοντολογία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της έρευνας, από τη 

σύλληψη μιας ιδέας έως τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της, συνιστούν δε ένα 

ευρύτατο θέμα που απασχολεί τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και οργανισμούς. H 

αλματώδης ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και τεχνολογίας επιβάλλει να 

προστατεύονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, από το διεθνές δίκαιο και 

τους διεθνείς αναγνωρισμένους κανόνες βιοηθικής και δεοντολογίας, πολλές 

σημαντικές κατακτήσεις. Η επιτροπή Δεοντολογίας και Βιοηθικής του ΕΚΠΑ οφείλει να 

ελέγχει εάν τα ερευνητικά προγράμματα, πέραν της επιστημονικής τους επάρκειας, 

εξασφαλίζουν εγγυήσεις ώστε να μη θίγονται νομικά κατοχυρωμένα αγαθά όπως ο 

σεβασμός της ανθρώπινης αξίας, το δικαίωμα στην υγεία, ο σεβασμός της ιδιωτικής 

ζωής, των προσωπικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και του 

περιβάλλοντος.  

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Επιτροπή Δεοντολογίας-Βιοηθικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (Ethics Committee of UoA) είναι διεπιστημονική, συγκροτήθηκε από τη 

Σύγκλητο στη συνεδρία της 20ης-10-2015 και αποτελείται από τα εξής μέλη:  

1.  Γεώργιο Ζωγράφο, Καθηγητή Ιατρικής Σχολής - Αναπληρωτή Πρύτανη ως 

Πρόεδρο  

2.  Γεώργιο Κόλλια, Καθηγητή Ιατρικής Σχολής - Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών  

3.  Χάιδω Σπηλιοπούλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής  

4.  Σοφία Κίτσιου -Τζέλη, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής  

5.  Δήμητρα Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής  

6.  Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, Καθηγητή Νομικής Σχολής  

7.  Κωνσταντίνο Κορναράκη, Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Θεολογίας  

8.  Ευάγγελο Πρωτοπαπαδάκη, Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος Φιλοσοφίας-

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σκοπός της Επιτροπής είναι να ορίσει το πλαίσιο των αρχών βιοηθικής και 

δεοντολογίας του ΕΚΠΑ προκειμένου να εξυπηρετήσει γενικά τις δραστηριότητες και 

ειδικότερα τις ερευνητικές δράσεις των μελών, των συνεργαζόμενων ερευνητών, των 

υποψηφίων διδακτόρων και των μεταπτυχιακών σπουδαστών.  

Οι αρχές αυτές θα ισχύουν για όλες τις δραστηριότητες που διεξάγονται στο Ίδρυμα. 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και εισήγηση επί θεμάτων 

δεοντολογίας και βιοηθικής στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων και συναφών 
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δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

2. Γνωμοδοτεί σε θέματα που προκύπτουν και άπτονται της Δεοντολογίας και της 

Βιοηθικής Ερευνών του ΕΚΠΑ. 

3. Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας σε θέματα 

ηθικού προβληματισμού και γενικότερα στην βιοηθική της έρευνας. 

4. Συντονίζει και συνεργάζεται με τις ανάλογες επιτροπές ανά Σχολή και Τμήμα, όπου 

υπάρχουν. 

5. Παρακολουθεί και εισηγείται στον Πρύτανη προτάσεις, που υποβάλουν οι Σχολές 

του Ιδρύματος στους διαφόρους οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

6. Προστατεύει την ανεξαρτησία των ερευνητών και μεριμνά για την τήρηση των 

αρχών επιστημονικής δεοντολογίας στην έρευνα. 

7. Δύναται να δημιουργήσει ιστοσελίδα της Επιτροπής Δεοντολογίας – Βιοηθικής του 

ΕΚΠΑ για να  μπορούν να ενημερώνονται τα μέλη ΔΕΠ. 

8. Επιλύει διαφορές και ζητήματα που δημιουργούνται στις Σχολές και Τμήματα και 

αφορούν την επιστημονική δεοντολογία. 

9. Επικοινωνεί και ανταλλάσει απόψεις με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και άλλους 

συναφείς οργανισμούς. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει όταν υπάρχουν θέματα μετά εισήγηση του Προέδρου της. 

2. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της, τις απόψεις των ενδιαφερομένων μελών. 

3. Η Επιτροπή αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε 

περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου λαμβάνεται διπλή. 

4. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι αιτιολογημένες και γνωστοποιούνται στους 

ενδιαφερόμενους. 

5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής διαβιβάζονται στον Πρύτανη και τηρούνται σε ιδιαίτερο 

βιβλίο. 

6. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά που επικυρώνονται από τα μέλη της 

Επιτροπής στην επόμενη συνεδρία. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ  

Η διεξαγωγή έρευνας στο ΕΚΠΑ διέπεται από τις πιο κάτω αρχές.  

Οι ερευνητές: 

 Οφείλουν να ακολουθούν την ισχύουσα νομοθεσία, και να ενημερώνονται για τις 

κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά στην έρευνα. 

 Έχουν προσωπική ευθύνη για τις πράξεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, τις διεθνείς διακηρύξεις για τη βιοηθική και τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

 Λαμβάνουν συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης από όλους τους συμμετέχοντες στη 

μελέτη, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα της ελεύθερης ανάκλησης της συγκατάθεσής 

τους. 

 Διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

 Οφείλουν να σέβονται φυλετικές, έμφυλες, θρησκευτικές, πολιτικές και πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες των συμμετεχόντων. 

 Να μην επηρεάζονται οι ίδιοι ή τα αποτελέσματα της μελέτης από κοινωνικούς, 

πολιτικούς ή οικονομικούς παράγοντες. 

 Οφείλουν να μην αποκρύπτουν ή αλλοιώνουν τα αποτελέσματα της μελέτης. 

 Οφείλουν να τηρούν πλήρη αρχεία για την εξέλιξη και τα αποτελέσματα ενός 
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προγράμματος, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος, με ταυτόχρονη σε κάθε 

περίπτωση διασφάλιση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

 Οι ερευνητές, μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ, που θα διευθύνουν ερευνητικά προγράμματα, 

οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και επιβαλλόμενα επιστημονικά μέτρα για 

την προστασία της υγείας των εργαζομένων στα προγράμματα από ατυχήματα ή άλλες 

παρενέργειες που μπορεί να προκύψουν κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες της 

έρευνας. 

 Οφείλουν να τηρούν τους γενικούς και ειδικούς κανόνες ασφαλείας του ΕΚΠΑ, στους 

χώρους της έρευνας. 

 Απαιτείται να τηρούν τις αρχές της χρηστής, διαφανούς και αποτελεσματικής 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης. 

 Κατά τη σύναψη συμφωνίας χρηματοδότησης, οι ερευνητές δεν πρέπει να δέχονται 

όρους που διακυβεύουν την ελευθερία τους, το κύρος και τα συμφέροντα του 

Πανεπιστημίου κατά το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και τη δημοσίευση της έρευνάς τους. 

 Οι ερευνητές οφείλουν να αναφέρουν σε κάθε δημοσίευση τον φορέα που 

υπηρετούν με τον πλήρη ελληνικό και ξενόγλωσσο τίτλο του ΕΚΠΑ. 

 Οι ερευνητές ως κριτές οφείλουν να απέχουν από την λήψη αποφάσεων στις οποίες 

ανακύπτει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων ή κανόνων δεοντολογίας. 

 Οι σχέσεις μεταξύ ερευνητών πρέπει να διέπονται από τις κάτωθι αρχές: 

- Οι ερευνητές έχουν υποχρέωση αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ τους.  

-Από τους ερευνητές οι μεν νεότεροι οφείλουν να σέβονται και να αναγνωρίζουν την 

εμπειρία των παλαιότερων, οι δε εμπειρότεροι ερευνητές οφείλουν να σέβονται τη 

προσωπικότητα, να αξιολογούν δίκαια τις ικανότητες των νεοτέρων και να τους μυούν 

στη μεθοδολογία και το ήθος της έρευνας, αποβλέποντας στη πρόοδο της ερευνητικής 

δραστηριότητας. 

 Οι ερευνητές κατά τη διεξαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας οφείλουν να 

λαμβάνουν υπόψη τους και να μη θίγουν καθ' οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα 

διανοητικής  ιδιοκτησίας τρίτων, την οποία πρέπει να αποδίδουν στο δημιουργό της. 

- Οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει επίσημα ή ανεπίσημα γνώση της προόδου ή του 

προϊόντος των ερευνών πριν από την ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση των 

αποτελεσμάτων τους, οφείλει να τηρεί πλήρη εχεμύθεια και να απέχει από ενέργειες 

που αποσκοπούν στην εκμετάλλευση της γνώσης ή του προϊόντος της έρευνας προς 

ίδιον ή αλλότριο όφελος. 

- Οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ αποκτούν πνευματική ιδιοκτησία επί του αντικειμένου της 

έρευνας που διεξάγουν και των προϊόντων της ανάλογα με το βαθμό συμβολής τους. 

-Επίσης, το ΕΚΠΑ αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων έρευνας, εφόσον 

διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτούνται από αυτό ή γίνονται με την 

χρήση του ονόματός του. 

- Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν 

να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση 

εκμετάλλευσης. 

 Η έρευνα με αντικείμενο τον άνθρωπο πρέπει να διενεργείται με απόλυτο σεβασμό 

στην βιοηθική, σωματική και πνευματική υπόστασή του. Οι ερευνητές δεσμεύονται 

από τις γενικά αναγνωρισμένες αρχές: 

- της αξίας του ανθρώπου και της προστασίας των του ανθρώπου δικαιωμάτων,  
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- της ελευθερίας και της ισότητας,  

- της προστασίας της δημόσιας υγείας,  

- της προστασίας του παιδιού και των ευαίσθητων ομάδων, 

- των προσωπικών δεδομένων. 

ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑ 

Σε περιπτώσεις διεξαγωγής εξωτερικά χρηματοδοτούμενης έρευνας, στην οποία 

γίνεται χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του ΕΚΠΑ, καθώς και όταν 

απασχολείται προσωπικό του ΕΚΠΑ, απαιτείται άδεια του οικείου οργάνου. Επίσης, δεν 

πρέπει λόγω της διεξαγωγής της έρευνας να παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές και 

λοιπές διαδικασίες και λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις. 

Απαραίτητη προϋπόθεση χρήσης εγκαταστάσεων του ΕΚΠΑ είναι ο επιστημονικός 

υπεύθυνος να είναι μέλος ΔΕΠ του ΕΚΠΑ σύμφωνα με τις εκάστοτε ρυθμίσεις του 

νόμου, περιλαμβανομένων των ομοτίμων καθηγητών, εφόσον μετέχουν κατά το 

πρόγραμμα της Σχολής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εάν η έρευνα διεξάγεται σε 

χώρους εκτός ΕΚΠΑ οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι κατάλληλες και εί δυνατόν 

πιστοποιημένες. 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

Ειδικές έρευνες, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με την ελληνική και την 

ευρωπαϊκή νομοθεσία ακολουθώντας τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες, είναι ιδίως 

όσες αναφέρονται ακολούθως. 

•  Συμμετοχή ατόμων 

Συμμετοχή ατόμων με ειδικές ανάγκες που δεν μπορούν να δώσουν από μόνα τους τη 

συναίνεση τους 

Συμμετοχή ατόμων μεταξύ 16-18 ετών 

Συμμετοχή ατόμων κάτω των 16 ετών 

Συμμετοχή ανηλίκων 

Συμμετοχή ενηλίκων εθελοντών 

Συμμετοχή ειδικής ομάδας ασθενών 

•  Ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες 

Έγκλειστοι φυλακών  

Τρόφιμοι ψυχιατρικών δομών (ψυχιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, οικοτροφεία, 

ξενώνες κ.λπ.) 

Ομάδες με ιδιαίτερα φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτισμικά χαρακτηριστικά  

•  Χρήση ανθρωπίνων βιολογικών δειγμάτων 

Χρήση γενετικού υλικού του ανθρώπου 

Χρήση βλαστικών κυττάρων του ανθρώπου  

Χρήση εμβρυϊκού ιστού 

Χρήση εμβρύων του ανθρώπου 

Χρήση ωαρίων του ανθρώπου 

Χρήση σπερματικών κυττάρων του ανθρώπου 

•  Κλινικές Μελέτες 

•  Χρήση φαρμακευτικής αγωγής 

Χρήση εικονικών φαρμάκων (placebo) 

Γνωστές παρενέργειες φαρμάκων που θα χρησιμοποιηθούν 

•  Διαχείριση προσωπικών δεδομένων 
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Διαχείριση ιατρικών δεδομένων 

Διαχείριση βιοχημικών δεδομένων 

Διαχείριση γενετικών δεδομένων 

Διαχείριση δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν ανώνυμα 

•  Η κλωνοποίηση του ανθρώπου 

Προσπάθεια κλωνοποίησης του ανθρώπου για αναπαραγωγή 

Δημιουργία εμβρύων του ανθρώπου (όλα τα στάδια) 

Επέμβαση για μόνιμη αλλοίωση στο γονιδίωμα του ανθρώπου (αλλοίωση που θα 

κληροδοτείται) 

•  Χρήση ζώων, με την επιφύλαξη τήρησης της νομοθεσίας 

Δημιουργία ή χρήση διαγονιδιακών οργανισμών 

Χρήση βλαστικών κυττάρων από ζώα 

Επέμβαση για μόνιμη αλλοίωση σε γονιδίωμα ζώου (αλλοίωση που θα κληροδοτείται) 

•  Χρήση γενετικά τροποποιημένων μικροοργανισμών/οργανισμών 

Χρήση γενετικά τροποποιημένων φυτών 

Γενετική τροποποίηση μικροοργανισμών ή/και φυτών 

Απελευθέρωση στο περιβάλλον γενετικά τροποποιημένων μικροοργανισμών ή/και 

οργανισμών ή/και φυτών 

•  Χρήση ραδιενεργών υλικών 

Για την υποβοήθηση των ειδικών στοιχείων της Σχολής Επιστημών Υγείας 

παρατίθενται οι παρακάτω Συνθήκες και Πρωτόκολλα. Ενδεικτικά: 

Διεθνείς συμβάσεις και διακηρύξεις καθώς και εθνικά νομοθετικά κείμενα μεταξύ των 

οποίων το Σύνταγμα της Ελλάδας, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η Σύμβαση του ΟΗΕ 

για τη Βιοποικιλότητα (Σύμβαση του Rio de Janeiro), με το Πρωτόκολλο για τη 

Βιοασφάλεια (Πρωτόκολλο της Καρθαγένης), η Σύμβαση του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για τη Βιοϊατρική (Σύμβαση του Oviedo), με τα Πρωτόκολλά της για τη 

Βιοϊατρική Έρευνα και την Κλωνοποίηση στον Άνθρωπο, η Σύμβαση του Συμβουλίου 

της Ευρώπης και η Οδηγία 95/46 της Ε.Ε. για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, οι διακηρύξεις της UNESCO για τη Βιοβιοηθική, για το Γονιδίωμα του 

ανθρώπου και για τα Γενετικά Δεδομένα, η Διακήρυξη του Ελσίνκι για τους 

βιοϊατρικούς πειραματισμούς, η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και η Οδηγία 

της Ε.Ε. 86/609 για τα σπονδυλωτά ζώα εργαστηρίου, οι νόμοι 3418/2005 περί 

ιατρικής δεοντολογίας, 3089/2002 και 3305/2005 για την ιατρικώς υποβοηθούμενη 

αναπαραγωγή, η υπουργική απόφαση ΔΥΓ/89292 του 2003 που ενσωματώνει την 

οδηγία 2001/20 της Ε.Ε. για τις κλινικές μελέτες φαρμάκων, οι Αρχές Δεοντολογίας 

για τη Βιοϊατρική Έρευνα του Συμβουλίου Διεθνών Οργανώσεων Επιστημών Υγείας 

(CIOMS) καθώς και κάθε διακήρυξη και επίσημο κείμενο που άπτεται των θεμάτων 

βιοηθικής και δεοντολογίας ερευνών. 

Π.Δ. 56/2013 (ΦΕΚ 106/Α/30-04-2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2010/63/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας 

Σεπτεμβρίου 2010 (L 276/33/20.10.2010) «σχετικά με την προστασία των ζώων που 

χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς».  
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Διεθνείς Συνθήκες και Πρωτόκολλα  σχετικά με την ερευνητική δεοντολογία και 

βιοηθική στην υγεία 

Έτος Οργανισμός Τίτλος 

1947 War crimes tribunal at Nuremberg Nuremberg Code 

1948 United Nations General Assembly Universal Declaration of Human Rights 

1964 World Medical Association (WMA) Declaration of Helsinki (1) 

1975 WMA Declaration of Helsinki (2) Tokyo 

1983 WMA Declaration of Helsinki (3) Venice 

1989 WMA Declaration of Helsinki (4) Hong Kong 

1991 CIOMS/WHO International Guidelines for Ethical 

Review of Epidemiological Studies 

1993 CIOMS/WHO International Ethical Guidelines for 

Biomedical Research Involving Human 

Subjects (Under revision in 2001-2) 

1995 WHO Guidelines for Good Clinical Practice for 

Trials on Pharmaceutical Products 

1996 WMA Declaration of Helsinki (5) South Africa 

1996 International Conference on 

Harmonised Tripartite Guideline  

Guideline for Good Clinical Practice 

Harmonisation (ICH) 

1997 Council of Europe Convention for the Protection of Human 

Rights and Dignity of the Human Being 

with regard to the Application of Biology 

and Medicine 

1997 UNESCO  Universal Declaration on the Human 

Genome and Human Rights 

2000 European Union Charter of Fundamental Rights of the 

European Union 

2000 UNAIDS Ethical Considerations in HIV Preventive 

Vaccine Research 

2000 WHO Operational Guidelines for Ethics 

Committees that Review Biomedical 

Research 

2000 WMA Declaration of Helsinki (6) Edinburgh 

2001 European Parliament and Council Directive 2001/20/EC on the 

approximation of the European Union: 

the laws, regulations and administrative 

provisions of the member States relating 

to the implementation of good clinical 

practice in the conduct of clinical trials 

on medicinal products for human use 

2008 WMA Declaration of Helsinki (7) Seoul 

2013 WMA Fortaleza Brazil 

2013 WMA Declaration of Helsinki Working Group 

Η Επιτροπή Δεοντολογίας-Βιοηθικής του Ε.Κ.Π.Α αναμένει από τους 

Κοσμήτορες των Σχολών και τους Προέδρους των Τμημάτων τις Αρχές 

Βιοηθικής- Δεοντολογίας που διέπουν το γνωστικό τους αντικείμενο προκειμένου 

να καταγραφεί το συνολικό πόνημα. 
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Θέμα 2o Διδακτική και Παιδαγωγική Επάρκεια.  

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη κ. Κων. Μπουραζέλης, εκ μέρους της Επιτροπής για τα 

θέματα της Παιδαγωγικής -Διδακτικής Επάρκειας -που συγκροτήθηκε στη 

σύσκεψη της 8
ης

 -3-2016 των Πρυτανικών Αρχών / Κοσμητόρων και Προέδρων- 

ενημέρωσε τη Σύγκλητο για τα συμπεράσματα της Επιτροπής στη συνάντηση που 

έγινε στις 16-3-2016 και ανέφερε τα εξής: 

«Πήραν μέρος: Κων. Μπουραζέλης, Μιχ. Σπουρδαλάκης, Ελ. Καραμαλέγκου, Θάλ. 

Δραγώνα, Νικ. Γελαδάς, Μαρ. Φουντοπούλου, Γ. Τόμπρας. 

Υιοθετήθηκε από όλους τους συμμετάσχοντες η άποψη ότι για τη διδασκαλία 

οποιουδήποτε επιστημονικού κλάδου σε σχολικό επίπεδο απαιτείται και ειδική 

παιδαγωγική-διδακτική προετοιμασία του αντίστοιχου διδακτικού προσωπικού. 

Ταυτόχρονα, έγινε δεκτό ότι η όποια μέθοδος ακολουθηθεί προς αυτό τον στόχο 

πρέπει να συνδυάζει την αυτονομία αποφάσεων του αντίστοιχου επιστημονικού 

Τμήματος με τη δυνατότητά του να επιλέγει μια λύση εξυπηρέτησης του παραπάνω 

στόχου. Συμφωνήθηκε ότι πλήρης αντιμετώπιση του προβλήματος θα μπορούσε να 

γίνει μόνο στο πλαίσιο ειδικής προετοιμασίας-σπουδών μετά την αποφοίτηση των 

φοιτητών από τις βασικές πανεπιστημιακές σπουδές. 

Πάντως, επί του παρόντος και με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο υπάρχουν οι 

ακόλουθες δυνατότητες αντιμετώπισης του αντίστοιχου προβλήματος των αποφοίτων 

μας: 

I. Της ένταξης μαθημάτων παιδαγωγικού χαρακτήρα στο προπτυχιακό πρόγραμμα 

σπουδών όσων Τμημάτων το προκρίνουν, όπως έχει ήδη συμβεί με διάφορα Τμήματα. 

Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να παρακολουθηθεί και να ελεγχθεί η υπηρεσιακή 

προώθηση των αποφάσεων αυτών του ΕΚΠΑ στο επίπεδο των αρμοδίων υπηρεσιών 

του ΥΠ.Π.Ε.Θ. όπου παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις. Θα χρειασθεί πιθανότατα 

η νομοθετική έγκριση (τροπολογία) για όσα προγράμματα κινήθηκαν προς αυτή την 

κατεύθυνση αλλά για διάφορους λόγους με χρονική καθυστέρηση.  

II. Της έκδοσης ειδικού Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής-Διδακτικής Επάρκειας βάσει 

ξεχωριστού κύκλου σπουδών σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. 

1. Ίδρυση παράλληλου προπτυχιακού ειδικού προγράμματος σε συνεργασία με ειδικό 

Τμήμα Παιδαγωγικής όπως συμβαίνει με το εγκριθέν πρωτόκολλο συνεργασίας 

Οικονομικού Τμήματος και ΦΠΨ, το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση τώρα στη 

Σύγκλητο. [Βλέπε θέμα 4ο εκτός Ημερήσιας Διάταξης] 

2. Ίδρυση ειδικού μεταπτυχιακού προγράμματος για την έκδοση τέτοιου 

Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής-Διδακτικής Επάρκειας, το οποίο θα έπρεπε όμως ν' 

αποτελεί προϊόν συνεργασίας και πάλι ειδικού Παιδαγωγικού Τμήματος με το 

ενδιαφερόμενο επιστημονικό Τμήμα (προεργασία τα σχετικά, Χημικού και Βιολογικού, 

αιτήματα Σχολής Θετικών Επιστημών με αρ. πρωτ. 884/1516019285 & 

885/1516019286/9-3-16). 
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Η Επιτροπή καταθέτει αυτές τις διαπιστώσεις ως προς τις υπάρχουσες δυνατότητες και 

προτρέπει τα Τμήματα να επιλέξουν ποιά λύση του προβλήματος θεωρούν 

προσφορότερη για τα εκάστοτε δεδομένα τους» 

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των ανωτέρω και ανέθεσε στον αρμόδιο Αναπληρωτή 

Πρύτανη κ. Κων. Μπουραζέλη την προσπάθεια συντονισμού των Τμημάτων 

βάσει των ανωτέρω.  

 

Θέμα 3o Απόδοση τίτλων Σχολών, Τμημάτων κ.λπ. στην Αγγλική γλώσσα. 

Αναβλήθηκε 

 

Θέμα 4o Διαμαρτυρία για την κατάργηση του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών 

στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης. 

Εξουσιοδοτήθηκε  ο κ. Κων. Μπουραζέλης ως αρμόδιος Αναπληρωτής Πρύτανη 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων να εκφράσει εκ μέρους της 

Συγκλήτου τη διαμαρτυρία του ΕΚΠΑ για την κατάργηση του Τμήματος 

Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης. 

 

Θέμα 5o Ορισμός του αρμόδιου Αναπληρωτή Πρύτανη Ερευνητικής 

Πολιτικής και Ανάπτυξης ως Προέδρου του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας. 

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: Ω08Ρ46ΨΖ2Ν-ΚΞΩ 

 

Θέμα 6o Χρηματοδότηση του τακτικού προϋπολογισμού από τον Ε.Λ.Κ.Ε. 

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: ΩΕΟΤ46ΨΖ2Ν-ΖΒΣ 

 

Θέμα 7o Γνωστοποίηση υπόδειξης αιρετών εκπροσώπων στο Τεχνικό 

Συμβούλιο. 

Αποφασίστηκε  ΑΔΑ: ΩΡΠ646ΨΖ2Ν-008 

 

Θέμα 8o Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Πανεπιστημίου στο Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». 

Αντικαταστάθηκε ο καθηγητής κ. Αθ. Τσακρής από τον κ. Ιωάννη Μπολέτη 

καθηγητή Νεφρολογίας της Ιατρικής Σχολής, με αναπληρωτή την καθηγήτρια της 

ίδιας Σχολής κ. Μαρία Τσολιά. 

 

Θέμα 9o Επικαιροποίηση δωρεάς εκ μέρους του κ. Αθ. Μαρτίνου για 

αποκατάσταση του Α΄ ορόφου του κτηρίου επί των οδών Ακαδημίας 

47 και Σίνα. 

Εγκρίθηκε. 
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Θέμα 10ο Απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας κ. Jean Pierre Sodini μετά από απόφαση της 

Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής. 

Απονεμήθηκε. 

 

Θέμα 11ο Απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος 

Μουσικών Σπουδών στον Γάλλο Ακαδημαϊκό και καθηγητή κ. Jean 

Claude Risset. 

Απονεμήθηκε. 

 

Θέμα 12o Ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου στον κ. Ν. Μύρτου μέλος 

Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. 

Εγκρίθηκε. 

 

Θέμα 13o Ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου στον κ. Αλ. Πίνο μέλος 

Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. 

Εγκρίθηκε. 

 

Θέμα 14o Έγκριση επικαιροποιημένων μητρώων εκλεκτόρων της Νομικής 

Σχολής 

Εγκρίθηκαν. ΑΔΑ: ΩΨ2Κ46ΨΖ2Ν-Γ9Φ 

 

Θέμα 15o Έγκριση επικαιροποιημένων μητρώων εκλεκτόρων του Τμήματος 

Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στα γνωστικά 

αντικείμενα: α) Εξελικτική Ψυχολογία και β) Ηθική. 

Εγκρίθηκαν. ΑΔΑ: 6ΣΛΔ46ΨΖ2Ν-ΝΛΥ 

 

Θέμα 16o Έγκριση επικαιροποιημένων μητρώων εκλεκτόρων του Τμήματος 

Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής στο 

γνωστικό αντικείμενο «Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία». 

Εγκρίθηκαν. ΑΔΑ: 6Ψ4646ΨΖ2Ν-0Ψ0 

 

Θέμα 17o Έγκριση μητρώων εκλεκτόρων του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά 

στην Εκπαίδευση» και κατάργηση του παλαιού μητρώου στο 

γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά». 

ΑΔΑ: ΩΝΔΣ46ΨΖ2Ν-ΨΣΝ 

 

Θέμα 18o Έγκριση μητρώων εκλεκτόρων του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της 
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Γεωγραφίας» και κατάργηση του παλαιού μητρώου στο γνωστικό 

αντικείμενο «Διδακτική της Γεωγραφίας και των Επιστημών της 

Γης». 

ΑΔΑ: ΩΨΣΚ46ΨΖ2Ν-ΣΙ9 

 

Θέμα 19o Έγκριση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος 

Θεολογίας. 

Εκφράστηκε σύμφωνη γνώμη προς τον Πρύτανη για την έγκριση του 

αναμορφωμένου ΠΠΣ του Τμήματος Θεολογίας. 

 

Θέμα 20o Έγκριση νομιμότητας απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών περί εγγραφής στο Τμήμα για το 

ακαδημαϊκό έτος 2015-16 με τις ειδικές κατηγορίες  

Εγκρίθηκε η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

 

Θέμα 21o Μετεξέλιξη του Κέντρου Σχολικής Επαγγελματικής και Κοινωνικής 

Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία του Τμήματος Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας σε Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής και 

Συμβουλευτικής της Οικογένειας. 

Εγκρίθηκε. 

 

Θέμα 22o Τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού της Β΄ Μαιευτικής-

Γυναικολογικής Κλινικής με την προσθήκη Μονάδας 

«Ενδοκρινολογίας και μεταβολισμού της φυσικής δραστηριότητας 

και του Αθλητισμού». 

Εγκρίθηκε. 

 

Θέμα 23o Ταμειακή διευκόλυνση, μέχρι του ύψους της προβλεπόμενης 1ης 

δόσης χρηματοδότησης, από το υπόλοιπο ταμειακών διαθεσίμων του 

ΕΚΠΑ 

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: ΩΥ5Χ46ΨΖ2Ν-ΦΚ2 

 

Θέμα 24o Ενίσχυση του Ταμείου Αρωγής Φοιτητών με 30.000€ από τον 

τακτικό προϋπολογισμό 

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: ΩΖΗ746ΨΖ2Ν-ΗΤΩ 

 

Θέμα 25o Έγκριση 4
ου

 πρακτικού διαγωνισμού (αρ. διακ. 5/2014) για 

«προμήθεια αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη εκπαιδευτικών 

αναγκών των Τμημάτων: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, 

Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, 

Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 

Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης» 
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Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 7ΘΟΜ46ΨΖ2Ν-ΔΛ7 

 

Θέμα 26o Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών 

έτους 2015 κατά προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας 

HELLAMCO AE-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ στο πλαίσιο 

του διαγωνισμού (αρ. διακ. 7/2015) για «Προμήθεια εκπαιδευτικού-

εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΕΚΠΑ»  

Εγκρίθηκε ΑΔΑ: ΩΝΒΤ46ΨΖ2Ν-Μ56 

 

Θέμα 27o Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών 

έτους 2015 κατά προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας Π. 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ στο πλαίσιο του διαγωνισμού (αρ. διακ. 

7/2015) για «Προμήθεια εκπαιδευτικού-εργαστηριακού εξοπλισμού 

για τις ανάγκες του ΕΚΠΑ» 

Εγκρίθηκε ΑΔΑ: 6ΡΘΜ46ΨΖ2Ν-Θ08 

 

Θέμα 28o Έγκριση 6ου & 7ου πρακτικού διαγωνισμού (αρ. διακ. 2/2014) για 

«Προμήθεια αντιδραστηρίων για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών 

των Τμημάτων: Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, 

Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, ΠΤΔΕ και ΤΕΦΑΑ του 

ΕΚΠΑ» 

Εγκρίθηκε ΑΔΑ: ΩΟΥΘ46ΨΖ2Ν-ΑΝΗ 

 

Θέμα 29o Κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας 

για την εκμίσθωση διαμερίσματος Α΄ ορόφου στο ακίνητο επί της 

οδού Κ. Παλαμά 4 στο Π. Ψυχικό ιδιοκτησίας κληρονομίας Μ. 

Ζαούση. 

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: ΩΩ5046ΨΖ2Ν-ΧΥΓ 

 

Θέμα 30o Αίτημα του Εργαστηρίου του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος 

Φ.Π.Ψ. για διάθεση του υπολοίπου ποσού από το 1/10 των εσόδων 

2012 της κληρονομίας Κ. Κριεζή 

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 66ΦΟ46ΨΖ2Ν-ΝΕΣ 

 

Θέμα 31o Αίτημα της κ. Β. Σχοινά μεταπτυχιακής υποτρόφου από τα έσοδα 

της κληρονομίας Αντ. Παπαδάκη για παράταση της υποτροφίας της. 

Εγκρίθηκε. 

 

Θέμα 32o Κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου διαγωνισμού του έργου 

ανακαίνιση χώρου πλυντηρίων στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, 

προϋπολογισμού 202.712,00€ στην εταιρεία «ZISS 
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CONSTRUCTIONS ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε», αντί 66.895,00€ 

με ΦΠΑ (Α.Μ. 10684). 

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: ΩΜΚ246ΨΖ2Ν-Φ2Π  

 

Θέμα 33o Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την 

προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης και συσκότισης, 

καθώς και οθόνης προβολής σε αίθουσες του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

προϋπολογισμού 69.188,60€ στο μειοδότη «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» αντί 51.514,55€ με ΦΠΑ (Α.Μ. 10693). 

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: ΩΘ8346ΨΖ2Ν-Μ5Γ 

 

Θέμα 34o Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την 

προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συσκευών αυτοματισμού 

γραφείου για τις ανάγκες της μηχανοργάνωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

προϋπολογισμού 56.272,50€ στην εταιρεία «HIPAC AEBE 

Συστημάτων Οργάνωσης & Πληροφορικής», αντί 38.828,03€ (Α.Μ. 

10736). 

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 6ΩΦΝ46ΨΖ2Ν-ΑΛΔ  

 

Θέμα 35o Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού του έργου 

Ανακαίνιση του κτηρίου επί της οδού Θόλου αρ. 16 στην Πλάκα, 

προϋπολογισμού 73.800,00€ στον μειοδότη «Γεωργάκης Ι. 

Σπυρίδων» αντί 67.158,00€ με ΦΠΑ (Α.Μ. 10740). 

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 7ΞΗ146ΨΖ2Ν-0ΝΨ 

 

Θέμα 36o Έγκριση 1
ου

 πρακτικού δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας-Σχεδιασμός και 

εφαρμογή διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας στο 

ΕΚΠΑ, προϋπολογισμού 207.410,00€ με ΦΠΑ. -Έγκριση συνέχισης 

της διαδικασίας διαγωνισμού (Α.Μ. 3787) 

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 76ΑΚ46ΨΖ2Ν-Ψ96 

 

Θέμα 37o Έγκριση 1
ου

 πρακτικού δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσιών συντηρήσεις, επισκευές και επεμβάσεις στις εγκαταστάσεις 

κλιματισμού πανεπιστημιακών κτηρίων στη ΣΕΦΑΑ, 

προϋπολογισμού 97.086,88€. -Έγκριση συνέχισης της διαδικασίας 

διαγωνισμού (Α.Μ 10598) 

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 7ΡΕΧ46ΨΖ2Ν-Π37 

Θέμα 38o Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσιών αποκατάσταση 

τοιχοποιίας όμορων κτηρίων επί της οδού Γαλβάνη αρ. 19, 

προϋπολογισμού 4.862,19€. -Απ’ ευθείας ανάθεση στην εταιρεία 
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«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», αντί 4.521,84€ με 

ΦΠΑ. -Έγκριση δαπάνης (Α.Μ 10323). 

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 780446ΨΖ2Ν-ΧΝΔ 

 

Θέμα 39o Έγκριση μελέτης του έργου επείγουσες εργασίες επισκευών και 

διαμορφώσεων χώρων στο κτήριο του Ν. Χημείου, προϋπολογισμού 

72.787,71€. -Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου. -Έγκριση 

δαπάνης (Α.Μ 10758). 

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 7Υ5946ΨΖ2Ν-ΔΔΕ 

 

Θέμα 40o Έγκριση μελέτης της παροχής υπηρεσιών επείγουσες εργασίες προς 

άρση της επικινδυνότητας σε κτήρια της Πανεπιστημιούπολης μετά 

από βανδαλισμούς και βλάβες, προϋπολογισμού 24.599,07€.- Απ’ 

ευθείας ανάθεση στον «Μιχαήλ Δ. Φουντούκο» αντί 22.139,16€ με 

ΦΠΑ. Έγκριση δαπάνης (Α.Μ 10760). 

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 66ΚΚ46ΨΖ2Ν-50Σ 

 

Θέμα 41o Έγκριση μελέτης έλεγχος των ηλεκτρονικών μερών του εγκεφάλου 

και των περιφερειακών των δύο μονάδων ΣΗΘ στην 

Πανεπιστημιούπολη, προϋπολογισμού 3.690,00€. -Απ’ ευθείας 

ανάθεση στην εταιρεία «WATT», αντί 3.690,00€ με ΦΠΑ. -Έγκριση 

δαπάνης (Α.Μ 10761). 

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: ΩΧ8846ΨΖ2Ν-54Ι 

Θέμα 42o Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσιών επείγουσες εργασίες 

αποκατάστασης τμήματος Φέροντος Οργανισμού στο Χωρέμειο 

Ερευνητικό Εργαστήριο προϋπολογισμού 18.830,19€- Απ’ ευθείας 

ανάθεση στον Γ. ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟ, αντί 16.570,57€ με ΦΠΑ.-

Έγκριση δαπάνης (Α.Μ 10764) 

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 66ΡΧ46ΨΖ2Ν-ΧΔΒ 

 

Θέμα 43o Έγκριση του 1
ου

 Α.Π.Ε. του έργου καθαίρεση και απομάκρυνση 

προϊόντων κατεδαφίσεων του κτηρίου επί της οδού Γαλβάνη αρ. 19, 

ιδιοκτησίας Πανεπιστημίου Αθηνών, εργολαβίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΖΗΡΙΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», συνολικής δαπάνης 26.062,62€ ίσης με τη 

συμβατική δαπάνη του έργου (Α.Μ. 10323). 

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: ΩΚΦΛ46ΨΖ2Ν-7ΦΔ 

 

Θέμα 44o Έγκριση του 1
ου

 και τελικού Α.Π.Ε. του έργου επεμβάσεις και 

επισκευές των H/Μ εγκαταστάσεων στο Γουδή, εργολαβίας «Ε. 

ΛΑΡΟΣ», συνολικής δαπάνης  200.287,37€ έναντι της εγκεκριμένης 

202.261,20€ (Α.Μ. 10594) 

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 720Τ46ΨΖ2Ν-ΛΚΙ 
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Θέμα 45o Έγκριση του 2
ου

 Α.Π.Ε. του έργου διαμόρφωση εργαστηρίων και 

χώρου computer room στο Α΄ επίπεδο στο παλαιό κτήριο του 

Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, εργολαβίας «Ε. 

Ζησιμόπουλος», συνολικής δαπάνης 82.507,63€ δηλαδή ίσης με την 

εγκεκριμένη δαπάνη του 1
ου

 Α.Π.Ε του έργου. - Παράταση της 

σύμβασης με αναθεώρηση (Α.Μ. 10516). 

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 6ΞΩΗ46ΨΖ2Ν-ΕΞ1 

 

Θέμα 46o Υποβολή πρότασης του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 

προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και 

Δια Βίου Μάθηση με τίτλο «Πρακτική άσκηση Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης» και ορισμός ιδρυματικού υπευθύνου. 

Εγκρίθηκε  ΑΔΑ: Ψ49Σ46ΨΖ2Ν-ΝΜΠ 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέμα 1o Ενίσχυση της εκπαιδευτικής εκδρομής στην Κύπρο.  

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: ΩΘΞΖ46ΨΖ2Ν-ΓΤΝ 

 

Θέμα 2o Κατανομή εξήντα θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Τμήματα. 

Αποφασίστηκε η κατανομή των εξήντα (60) θέσεων διδακτικού προσωπικού ανά 

Τμήμα ως κάτωθι: 
ΤΜΗΜΑ /ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ  

Θεολογίας 1 

Κοινωνικής Θεολογίας 1 

Νομικής 2 

Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης 2 

Οικονομικών Επιστημών 3 

Ε.Μ.Μ.Ε. 2 

Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών 

Σπουδών 

1 

Φιλολογίας 1 

Ιστορίας & Αρχαιολογίας 2 

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας  2 

Ψυχολογίας 2 

Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 1 

Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 2 

Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας 1 

Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 1 

Ισπανικής Γλώσσας& Φιλολογίας 1  

Μουσικών Σπουδών 1 

Θεατρικών Σπουδών 1 

Σλαβικών Σπουδών 2 

Φυσικής    2 

Χημείας 3 
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Μαθηματικών 2 

Βιολογίας 2 

Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος 2 

Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 3 

Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης 1 

Ιατρικής 3 

Οδοντιατρικής 2 

Φαρμακευτικής 3 

Νοσηλευτικής 2 

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 2 

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 2 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  2 

ΣΥΝΟΛΟ 60 

 

Θέμα 3o Έγκριση 3
ου

 πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού για 

προμήθεια Απορρυπαντικών καθαρισμού και υλικών καθαρισμού για 

τις ανάγκες του ΕΚΠΑ. 

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 7Ξ0Β46ΨΖ2Ν-ΟΒΧ 

 

Θέμα 4o Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 

και Ψυχολογίας. 

Εγκρίθηκε το υποβληθέν Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών και του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του 

ΕΚΠΑ για την πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των 

φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και 

αποφασίσθηκε να υποβληθεί θετική πρόταση προς τον Υπουργό Παιδείας για την 

έκδοση σχετικής διαπιστωτικής απόφασης, κατά τα οριζόμενα στην περ. α της 

παρ. 3 του άρθρ. 2 ν. 3848/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρ. 36 

παρ. 22 περ. β του ν. 4186/2013. 

 

Θέμα 5o Επιστροφή χρημάτων από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 

Έρευνας στην Κληρονομία Ζαχ. Ζαΐμη. 

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: ΩΤΖΚ46ΨΖ2Ν-ΓΣΦ 

 

Θέμα 6o Αξιοποίηση του διατηρητέου ακινήτου επί της οδού Πανεπιστημίου 

53 και Σανταρόζα ιδιοκτησίας κληρονομίας Αντ. Παπαδάκη. 

Αποφασίστηκαν τα εξής: 

1. Η λύση τού από 25-7-2003 Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ της Εταιρείας 

Αξιοποίησης & Διαχείρισης του Πανεπιστημίου και της Εταιρείας 

ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ, καθώς μετά την έκδοση της 1447/2015 απόφασης του Ε΄ 

Τμήματος του ΣτΕ δεν μπορεί να υλοποιηθεί η μελέτη αποκατάστασης του ως 
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άνω ακινήτου και η εφαρμογή των όρων του από 25/07/2003 ιδιωτικού 

συμφωνητικού μακροχρόνιας μίσθωσης, εν όψει των ουσιωδών μεταβολών που 

επέρχονταν στους όρους δόμησης του ακινήτου (ανακατασκευή - προσθήκη και 

διαρρύθμιση).  

2. Η άρση της από 23-12-2015 απόφασης Συγκλήτου με ΑΔΑ: ΩΚΜΙ46ΨΖ2Ν-

ΟΧΤ ως προς το σημείο που είχε ανατεθεί στην Εταιρεία Αξιοποίησης και 

Διαχείρισης η εισήγηση περί του τρόπου αξιοποίησης του ακινήτου, δοθέντος ότι 

η διαχείριση του ακινήτου ανήκει στη δικαιοδοσία της Διεύθυνσης 

Κληροδοτημάτων του ΕΚΠΑ. 

3. Η ανάθεση στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της άμεσης υλοποίησης της 

από 23-12-2015 απόφασης Συγκλήτου με ΑΔΑ: ΩΚΜΙ46ΨΖ2Ν-ΟΧΤ -κατά το 

σκέλος που αυτή δεν τροποποιείται με το υπό στοιχ. 2 της παρούσας- για τη λήψη 

άμεσων μέτρων ασφαλείας και άρσης της επικινδυνότητας με την εκτέλεση 

εργασιών προστασίας και υποστύλωσης του διατηρητέου ακινήτου. 

4.  Η διερεύνηση αρμοδίως της δυνατότητας μακροχρόνιας μίσθωσης του εν λόγω 

διατηρητέου ακινήτου επί των οδών Πανεπιστημίου 53 και Σανταρόζα 

(ιδιοκτησίας κληρονομίας Αντ. Παπαδάκη).   

ΑΔΑ: 7ΨΒΟ46ΨΖ2Ν-Ξ5Ξ 

 

Θέμα 7o Διάθεση συγγραμμάτων από τα προγράμματα για την ανάπτυξη της 

έρευνας και της εκπαίδευσης των Τμημάτων και Σχολών. 

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: ΩΩ6046ΨΖ2Ν-0ΣΜ  

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

Θέμα 1o Απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή, μετά απόφαση της 

Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, στους 

αφυπηρετήσαντες καθηγητές του Τμήματος Φυσικής κ. Δημ. 

Ασημακόπουλο και Κ. Χέλμη 

Απονεμήθηκαν. 

 

Θέμα 2o Απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή, μετά απόφαση της 

Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, στους 

αφυπηρετήσαντες καθηγητές του Τμήματος Χημείας κ. Κων. 

Ευσταθίου και Μιχ. Σκούλλο. 

Απονεμήθηκαν. 

Θέμα 3ο Συμμετοχή στου Τμήματος Βιολογίας στο υπό ίδρυση 

διαπανεπιστημιακό - διατμηματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο «Βιοοικονομία». 

Εγκρίθηκε. 

 

Θέμα 4o Συγκρότηση Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΠΜΣ «Κλινική 

Βιοχημεία -Μοριακή Διαγνωστική». 

Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 7ΧΦΠ46ΨΖ2Ν-9ΨΩ 


