
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΛ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν

Πανεπιστήμιον Αθηνών

Γραμματεία Συγκλήτου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την

ΤΡΙΤΗ 12-4-2016 ώρα 9 π. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου

(1°^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου).

-Σε περίτντωση κωλύματος του τακτικού μέλους, παρακαλούμε να ειδοποιηθεί το

αναπληρωματικό μέλος.

Συνεδρίαση 14^ ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
της 12''̂ Απριλίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Απόδοση στην Αγγλική γλώσσα των όρων Σχολή, Τμήμα, Τομέας.

2. Κατανομή στα Τμήματα 142 θέσεων για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας για

νέους επιστήμονες (πρόγραμμα ΕΣΠΑ).

3. Αξιοποίηση του κτηρίου επί της οδού Σταδίου 25 & Παπαρηγοπούλου.

4. Πρόσθετες φυλάξεις της Φιλοσοφικής Σχολής.

5. Πόρισμα διενεργηθείσας Προκαταρκτικής Εξέτασης για διάρρηξη που έγινε

στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών στις 28 Νοεμβρίου 2014.
(διανέμεται)

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

6. Έγκριση νομιμότητας απόφασης του Τμήματος Θεολογίας περί

συμπληρωματικής εγ/ραφής με την ειδική κατηγορία αλλοδαπών-αλλογενών

& αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη

ελληνικής καταγωγής.

Γ■ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ:

7. Έγκριση μητρώων εκλεκτόρων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία.' Κοινωνική

Οργάνωση και Θεσμοί» και κατάργηση του παλαιού μητρώου στο γνωστικό
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αντικείμενο «Βιομηγανική κοινωνιολογία και Βιομηγανικέο Σχέσεις με

Έμφαση στκ Πολιτικές Αγοράς Εργασίας».

8. Έγκριση μητρώων εκλεκτόρων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο «ΙΙαιδαγωγική και Λογοτεχνία» και

κατάργηση του παλαιού μητρώου στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική

της Λογοτεχνίας».

9. Έγκριση μητρώων εκλεκτόρων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Ανατττυξιακή Ψυχολογία» και

κατάργηση του παλαιού μητρώου στο γνωστικό αντικείμενο «Εξελικτική

Ψυχολογία».

10. Έγκριση μητρώων εκλεκτόρων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική- Πληροφορικά

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στην Εκπαίδευση» και κατάργηση του

παλαιού μητρώου στο γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική και Διοίκηση

Κινδύνου στην Εκπαίδευση».

11. Έγκριση μητρώων εκλεκτόρων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσική και Ψηφιακές Εκπαιδευτικές

Τεχνολογίες» και κατάργηση του παλαιού μητρώου στο γνωστικό αντικείμενο

«Φυσική».

12. Έγκριση μητρώων εκλεκτόρων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσική: Επιστημολογία και

Διδακτική Μεθοδολογία» και κατάργηση του παλαιού μητρώου στο γνωστικό

αντικείμενο «Φυσική και Επιστηαολογία των Φυσικών Επιστημών στην

Εκπαίδευση».

13. Έγκριση μητρώων εκλεκτόρων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Παιδαγωγική και

Επικοινωνία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας» και κατάργηση του

παλαιού μητρώου στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Παιδαγωγική με

έμφαση στην Επικοινωνία Σχολείου και Οικογένειας».

(εισήγηση οικείας Κοσμητείας)

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

14. Κήρυξη ως άνευ αποτελέσματος δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την

εκμίσθωση τριών διαμερισμάτων στην πολυκατοικία επί της οδού Δαμάρεως

68 στο Παγκράτι. (διανέμεται)

15. Έγκριση πρακτικών I και 2 της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού

διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και συσκευών

τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ.

(διανέμεται)

Σελίδα 2 από 7



16. Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροττής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού

διαγωνισμού για δημοσίευση στον ημερήσιο μη επαρχιακό τύπο ανακοινώσεων

του Ε.Κ.Π.Α.

(διανέμεται)

17. Εισήγηση για την έγκριση ή μη διενέργειας διαγωνισμού με δικαίωμα

προαίρεσης για τη φύλαξη των κτηρίων του ΕΚΠΑ.

18. Έγκριση 4®" πρακτικού (δικαιολογητικά κατακύρωσης) της αρμόδιας

επιτροτυής μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια απορρυπαντικών

καθαρισμού και υλικών καθαρισμού για τις ανάγκες του ΕΚΠΑ

19. Εισήγηση για τη ματαίωση ή μη διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού

διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εξωτερικών χώρων

οδικού δικτύου, χώρων στάθμευσης, κλπ. της Πανεπιστημιούπολης δαπάνης

40.000,00€, λόγω επανεκτίμησης & επαλα)πολογισμού σχετικά με τις ανάγκες

καθαρισμού.

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

20. Έγκριση εκατόν δύο (102) Ισολογισμών και εκατό (100) Απολογισμών

οικονομικού έτους 2015 δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών.

(διανέμεται)

21. Έγκριση δαπάνης ποσού 1.271,736 που αφορά στην αναλογική συμμετοχή

του κληροδοτήματος Ζαχ. Ζαΐμη στις δαπάνες ιδιοκτητών του ακινήτου επί

της οδού Καποδιστρίου 2.

(διανέμεται)

22. Έγκριση σχεδίων προσκλήσεων για ανάδειξη προπτυχιακών υποτρόφων κατά

το πανεπιστημιακό έτος 2014-15, από τα έσοδα εννέα κληροδοτημάτων.

23. Έγκριση σχεδίων προσκλήσεων για ανάδειξη μεταπτυχιακών υποτρόφων

κατά το πανεπιστημιακό έτος 2014-15, από τα έσοδα πέντε κληροδοτημάτων.

24. Αντικατάσταση εξεταστών, μετά σχετικό αίτημα, για τη διενέργεια

διαγωνισμών ανάδειξης προπτυχιακών υποτρόφων κατά ακαδημαϊκό έτος

2013-2014.

ΣΤ;—ΤΕΧΝΙΚΑΘΕΜΑΤΑ (διανέμονταιεισηγήσειςΤεχνικούΣυμβουλίου)

25. Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου

λήψη μέτρων ασφαλείας στο ισόγειο και υπόγειο της Α' ΦΕΠΑ, στην

Πανεπιστημιούπολη, αντί 66.241,24€ με ΦΠΑ έναντι του προϋπολογισμού

73.601,38€. (A.M. 10723).

26. Έγκριση 2°" πρακτικού (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της επιτροπής του

διαγωνισμού για προμήθεια επίπλων για τον εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης της
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Φάοσοφικής Σχολής, προϋπολογισμού 600.246.15€ με ΦΠΑ. Συνέχιση της

διαδικασίας του διαγωνισμού (A.M. 10643).
27. Έγκριση μελετης για προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων που αφορούν στη

συντηρηση αρδευτικών δικτύων και γκαζόν του Πανεπιστημίου,

προϋπολογισμού 4.837,22€ με ΦΠΑ. -Απ' ευθείας ανάθεση. Έγκριση

δαπάνης (Α.Μ 10772).

28. Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσιών επαλήθευση της έκθεσης

εκπομπών αγρίων του θερμοκηπίου yia την εγκατάσταση

«Πανεπιστημιούπολη»- έτος αναφοράς 2015, προϋπολογισμού 1.050,00€ με

ΦΠΑ. -Απ' ευθείας ανάθεση.-Εγκριση δαπάνης (Α.Μ 4058).
29. Έγκριση μελέτης για υποστήριξη του ΕΚΠΑ στη συμμετοχή του στο Σύστημα

Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών - έτος αναφοράς 2015^ προϋπολογισμού

2.200,00€ με ΦΠΑ.- Απ' ευθείας ανάθεση. Έγκριση δαπάνης (Α.Μ 4058).
30. Έγκριση μελετης για προμήθεια και εγκατάσταση αερόψυκτου ψύκτη νερού yia

το νέο κτήριο της Οδοντιατρικής, προϋπολογισμού 100.614,006 με ΦΠΑ. -
Προμήθεια με διενέργεια διεθνούς ανοικτής δημοπρασίας. -Έγκριση δαπάνης

(Α.Μ 10773).

31. Έγκριση 1®" και τελικού Α.Π.Ε. του έργου επεμβάσεις και επισκευές των

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Κέντρο, συνολικής δαπάνης

97.641,406 έναντι της εγκεκριμένης 98.602,346. - Έγκριση Γ'' ΠΚΤΜΝΕ

(A.M. 10593).

32. Έγκριση 2°" και τελικού Α.Π.Ε. του έργου αντικατάσταση υαλοστασίων

πρόσοψης Α' ορόφου του κτηρίου επί της οδού Αιόλου 42, συνολικής δαπάνης

70.102,106 έναντι της εγκεκριμένης 70.500,006. (A.M. 10316)
33. Έγκριση 1 Α.Π.Ε. του έργου εκτέλεση επεμβάσεων και επισκευών των

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στην Πανεπιστημιούπολη, συνολικής

δαπάνης 68.263,166 ίσης με τη συμβατική δαπάνη του έργου. -Έγκριση 1®"
ΠΚΤΜΝΕ (Α.Μ. 10596).

34. Έγκριση παράτασης -μετάθεσης του χρόνου ισχύος της σύμβασης παροχής

υττηρεσιών Εργασίες συντηρησης ανελκυστήρων ΕΚΠΑ, ετήσιας διάρκειας και

αποκατάστασης ελλείψεων που κατέγραψε κοινοποιημένος φορέας ελέγχου

ανελκυστήρων, κατά δύο μήνες χωρίς αλλαγή του συμβατικού οικονομικού

αντικειμένου, (A.M. 10468).
35. Παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου Μελέτη κατασκευή

προσθήκης 3 ορόφων και ανακατασκευής ισογείου για την εγκατάσταση

κλινικών και άλλων τμημάτων για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης

του Αιγινητείου Νοσοκομείου, κατά 15 μήνες με αναθεώρηση. Έγκριση νέου

τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος του έργου με επικαιροποιημένες τις

προθεσμίες των επιμέρους εργασιών (A.M. 3636).
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36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου

επισκευή και συμπλήρωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων των

πανεπιστημιακών κτηρίων στην Πανεπιστημιούπολη, συμβατικής δαπάνης

30.880,08€ με ΦΠΑ έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης μελέτης 73.524,00€
(A.M. 10453).

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ Ε.Λ.Κ.Ε

37. Αίτημα της κ. Αιανίδου καθηγήτριας του Τμήματος Χημείας, σχετικά με την

έγκριση συμφωνητικού εμπορικής εκμετάλλευσης πατέντας μεταξύ ΕΚΠΑ

και εταιρείας PHARMASSIST LTD με επιστημονικό υπεύθυνο την

ενδιαφερόμενη.

(διανέμεται εισήγηση της Επιτροττής Ερευνών)

Η. ΔΩΡΕΕΣ

38. Δωρεά βιβλίων, συγγραμμάτων και περιοδικών της Βιβλιοθήκης Ηλία Κρίσπη

στη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής.

(απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής)

39. Δωρεά συνολικού ποσού 11.500,006 για την πρακτική άσκηση στην ύπαιθρο

φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

(απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος)

40. Δωρεά ποσού 75.000,006 από την κοινωφελή εταφεία «Φλόγα Σύλλογος

Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια» για την κάλυψη αμοιβής

πανεπιστημιακών υποτρόφων στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου της

Μονάδας Αιματολογίας- Ογκολογίας της Α' Παιδιατρικής Κλινικής.

41. Δωρεά ποσού 1.500,00€ από την εταιρεία UNIPHARMA για τη διαχείριση

επικίνδυνων αποβλήτων του Εργαστηρίου Κλινικής & Μεταφραστικής

Έρευνας στην Ενδοκρινολογία της Α' Παιδιατρικής Κλινικής.

42. Δωρεά ποσού 370€ από την εταιρεία RAFARM ΑΕΒΕ για την κάλυψη δαπάνης

έκδοση δημοσιευμένων εργασιών της Θεραπευτικής Κλινικής.

43. Δωρεά ποσού 19.020,006 από την εταιρεία Novartis Hellas για

χρηματοδότηση πανεπιστημιακού υποτρόφου της Β' Οφθαλμολογικής

Κλινικής.

44. Δωρεά ποσού 7.500,006 από την εταιρεία Novartis Hellas για κάλυψη εξόδων

έντυπης έκδοσης καρδιολογικών θεμάτων 2014 της Α' Καρδιολογικής

Κλινικής.

45. Δωρεά ποσού 4.000.006 από την εταιρεία Nestle για την κάλυψη

πανεπιστημιακής υποτροφίας της Γαστρεντερολογικής Μονάδας της Α'

Παιδιατρικής Κλινικής.
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46. Δωρεά ποσού 30.000,00€ από την εταιρεία ΕΡΝΣΤ &ΓΙΑΝΓΚ για τις ανάγκες

της Α' Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής / Ανάπτυξη λογισμικού.

47. Δωρεά τριών (3) Monitors από το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού

Τραύματος» για τις ανάγκες της Α' Παιδιατρικής Κλινικής.

48. Δωρεά από την εταιρεία ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ ενός εκτυπωτή, ενός

πληκτρολογίου και ενός Monitor συνολικής αξίας 276,00€ για τις ανάγκες της

Γ' Χειρουργικής Κλινικής.

49. Δωρεά από την εταιρεία ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ ενός εκτυπωτή, ενός Desktop
Turbo, δύο οθονών και ενός πληκτρολογίου συνολικής αξίας 660,00€ για τις

ανάγκες της Δ' Χειρουργικής Κλινικής.

50. Δωρεά αναβάθμισης ψηφιακής κάμερας ανάλυσης του φωτομικροσκοπίου

από την εταιρεία Novartis Hellas για τις ανάγκες της Αιματολογικής

Κλινικής.

51. Δωρεά από το Ίδρυμα Μποδοσάκη ενός θερμικού κυκλοποιητή συνολικής

αξίας 3.677,70€ για την κάλυψη αναγκών του Εργαστηρίου Βιολογίας της

Ιατρικής Σχολής.

52. Δωρεά από την εταιρεία MAYROGENIS Α.Ε τριών επεξεργαστών, τριών

εκτυπωτών, τριών Η/Υ, τριών οθονών και τριών πληκτρολογίων συνολικής

αξίας 2.940,00€ για τις ανάγκες της Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής

Κλινικής.

53. Παραχώρηση χρήσης εξοπλισμού της Γαστρεντερολογικής Κλινικής στο ΓΝΑ

«ΛΑΪΚΟ».

54. Παραχώρηση χρήσης εξοπλισμού της Α' Πνευμονολογικής Κλινικής στο

ΓΝΑ «ΣΩΤΗΡΙΑ».

(απόφαση της Γ.Σ. της Ιατρικής)

55. Δωρεά από την εταιρεία JTI - HELLAS ποσού 36.380 ευρώ στο Ιστορικό

Αρχείο.

(διανέμεται έγγραφο τον Ι.Α. ΕΚΠΑ σε ορθή ανακοινοποίηση)

Θ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

56. Ειδική Σύμβαση μεταξύ ΕΚΠΑ και Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως

της Περιουσίας του Πανεπιστημίου. (διανέμεται)

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ:

1. Απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή, μετά εισήγηση της Κοσμητείας

της Σχολής Επιστημών Υγείας, στους αφυττηρετήσαντες καθηγητές της

Ιατρικής Σχολής κ. Μ. Δαλάκα, Α. Μανουρά και Ν. Τσαβαρή.
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Β. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ :

2. Απόφαση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας για έγκριση Κανονισμού

Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα.

(διανέμεται)

3. Αναμόρφωση του διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οργανική σύνθεση και εφαρμογές της στη χημική βιομηχανία.

(διανέμεται)

4. Απόφαση του Τμήματος Βιολογίας περί ίδρυσης νέου ΠΜΣ με τίτλο

Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία.

(διανέμεται)

5. Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Κοινού ΠΜΣ Εκπαίδευση και

Ανθρώπινα δικαιώματα.

(διανέμεται)

Αθήνα, 8-4-2016

Ο Πρύτανης

Μελέτιος-ΑθανάσιοςΚ. Δημόπουλος

Σελίδα 7 από 7


