ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
Θέμα 1o

Μετεγκατάσταση όλων των υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε. στην
Πανεπιστημιούπολη.
Αποφασίστηκε η μετεγκατάσταση στο κτήριο όπου τώρα στεγάζεται η Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών στην Πανεπιστημιούπολη, πλην του πρωτοκόλλου και του
ταμείου οι οποίες θα συνεχίσουν να στεγάζονται και στο κτήριο επί της οδού Χρ.
Λαδά 6. Κατ’ ακολουθία αποφασίστηκε η μελέτη μεταστέγασης των Υπηρεσιών της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο κτήριο του Κέντρου Ενεργειακής Πολιτικής &
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) στην Πανεπιστημιούπολη.
Θέμα 2o Συμπλήρωση της από 26-1-2016 απόφασης Συγκλήτου με ΑΔΑ:
7ΖΥΕ46ΨΖ2Ν-ΨΙΣ αναφορικά προς τη φύλαξη του κτηρίου επί της οδού
Θόλου 5.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: ΩΜΓ846ΨΖ2Ν-Θ2Χ
Θέμα 3o Διευθέτηση υποχρεώσεων του πρώην Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών.
Εγκρίθηκε ΑΔΑ: 69ΘΡ46ΨΖ2Ν-ΠΚΓ
Θέμα 4o Αναδιάρθρωση της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)
Εγκρίθηκε η εισήγηση του Αναπληρωτή Πρύτανη κ. Νικ. Μυλωνά:
«Στο Πανεπιστήμιο είχε δημιουργηθεί η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)
η οποία περιλάμβανε το Γραφείο Διασύνδεσης, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και τη
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Στο παρελθόν είχε χρηματοδοτηθεί η
ΔΑΣΤΑ από κοινοτικά κονδύλια ενώ η περισσότερη χρηματοδότηση κάλυψε τις μεγάλες
ανάγκες της πρακτικής άσκησης των φοιτητών μας. Σε αυτή τη φάση και ενώπιον της
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα προγράμματα ΕΣΠΑ προτείνεται η επανεργοποίηση
του μηχανισμού αυτού με την νέα ονομασία «Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρύτανη κ. Ν.
Μυλωνά. Το Γραφείο Διασύνδεσης μετονομάζεται σε Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας
με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρύτανη κ. Θ. Σφηκόπουλο, η Μονάδα
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας μετονομάζεται σε Επιχειρηματικό Επιταχυντή με
Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρύτανη κ. Ν. Μυλωνά και το Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης παραμένει με την ίδια ονομασία με Επιστημονική Υπεύθυνο την
Καθηγήτρια κα Δ. Κουτσούκη. Για τη λειτουργία του προαναφερόμενου Κέντρου
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρηματοδότηση. Ήδη όσον αφορά την Πρακτική
Άσκηση έχει εκδοθεί η πρόσκληση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ και η κα Κουτσούκη
έχει επιληφθεί των απαραίτητων ενεργειών υποβολής της σχετικής πρότασης. Για τη
χρηματοδότηση της λειτουργίας των υπόλοιπων γραφείων του Κέντρου, δεν έχουν γίνει
σχετικές προσκλήσεις αλλά ήδη προβλέπεται η χρηματοδότηση ανάλογων δράσεων των
γραφείων σε διάφορα προγράμματα Υπουργείων και Περιφέρειας από το ΕΣΠΑ.»
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Θέμα 5o Πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για κλοπή μπλοκ αποδείξεων και
ποσού 1.500€ που έγινε σε Πανεπιστημιακή μονάδα του ΠΓΝ
«ΑΤΤΙΚΟΝ».
Η Σύγκλητος αποδέχτηκε το σχετικό πόρισμα και έκρινε ότι δεν είναι δυνατόν να
καταλογιστεί κάποια ευθύνη σε άτομο συνεπώς το θέμα τίθεται στο Αρχείο.
Θέμα 6o Πόρισμα Προκαταρκτικής Εξέτασης για απώλεια μη αναλώσιμου υλικού
Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής.
Η Σύγκλητος αποδέχτηκε τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής εξέτασης.
Θέμα 7o Πρόταση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για συμμετοχή του
Πανεπιστημίου στο πρόγραμμα διαδικτυακών μαθημάτων edX.
Εγκρίθηκε η πρόταση του Τμήματος περί συμμετοχής του ΕΚΠΑ στο πρόγραμμα
διαδικτυακών μαθημάτων edX και εξουσιοδοτήθηκε ο Αναπληρωτής Πρύτανη κ. Κ.
Μπουραζέλης να προβεί εκ μέρους του Ιδρύματος στις απαιτούμενες ενέργειες.
Θέμα 8ο Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής σχετικά με την
εγκατάσταση και λειτουργία του Εργαστηρίου Αναίμακτης Αγγειολογικής
Μελέτης στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: ΩΓΑΥ46ΨΖ2Ν-ΓΨΕ
Θέμα 9o Απονομή διπλώματος αγάπης και μνήμης σε εκλιπόντες φοιτητές του
Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
Απονεμήθηκαν.
Θέμα 10ο Διμερείς συμφωνίες συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με τα
Πανεπιστήμια i) Beijing Foreign Studies University (Κίνα) ii) University of
Kentucky (Η.Π.Α.)
Εγκρίθηκαν.
Θέμα 11ο Απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Θεολογίας
στον Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Γ. Τσέτση.
Απονεμήθηκε.
Θέμα 12ο Απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Θεολογίας
στον Πατριάρχη της Συριακής Ορθοδόξου Εκκλησίας κ. Ιγνάτιο Εφραίμ
Καρίμ Β΄.
Απονεμήθηκε.
Θέμα 13ο Απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα της Νομικής Σχολής στον
Πρωθυπουργό της Ιταλίας κ. Ματέο Ρέντσι.
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Απονεμήθηκε.
Θέμα 14ο Απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα της Νομικής Σχολής στον κ.
Peter E. Pieler ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου της Βιέννης.
Απονεμήθηκε.
Θέμα 15ο Απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Ισπανικής
Γλώσσας και Φιλολογίας στην καθηγήτρια κ. Fr. Chassen-Lopez.
Απονεμήθηκε.
Θέμα 16ο Απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής στους
καθηγητές α) B. Beutler και β) E. Verhoeven.
Απονεμήθηκαν.
Θέμα 17o Μεταφορά μιας κενής οργανικής θέσης καθηγητή στην Ιατρική Σχολή για
τη μετάκληση του καθηγητή κ. Δ. Νιάκα.
Εγκρίθηκε.
Θέμα 18o Μετακίνηση της κ. Αγγ. Τριανταφύλλου-Πιτίδη από το Εργαστήριο
Βιολογικής Χημείας στο Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής Έρευνας
της Ιατρικής Σχολής
Εγκρίθηκε.
Θέμα 19o Άδεια απουσίας δεκαοκτώ ημερών για προσωπικούς λόγους με αποδοχές,
από 20-1-2016 μέχρι 6-2-2016 στην κ. Μ. Παπαπαύλου αναπληρώτρια
καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.
Χορηγήθηκε.
Θέμα 20o Άδεια απουσίας πέντε ημερών για προσωπικούς λόγους με αποδοχές από
7-12-2015 μέχρι 11-12-2015 στον κ. Π. Γαλάνη, μέλος ΕΔΙΠ του
Τμήματος Νοσηλευτικής.
Χορηγήθηκε.
Θέμα 21o Επικαιροποίηση / συμπλήρωση του μητρώου εκλεκτόρων στο γνωστικό
αντικείμενο Ποιμαντική Ψυχολογία με έμφαση στη Συμβουλευτική
Ψυχολογία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: ΨΡ4Β46ΨΖ2Ν-ΓΙ9
Θέμα 22o Έγκριση νομιμότητας απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος
Φαρμακευτικής περί εγγραφής στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16
με τις ειδικές κατηγορίες.
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Εγκρίθηκε η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Θέμα 23o Ίδρυση Εργαστηρίου Φωνής και
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
Εγκρίθηκε.

Προσβασιμότητας

στο

Τμήμα

Θέμα 24o

Διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης
στα κτήρια του Πανεπιστημίου για διάστημα δύο ετών.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: ΩΒ7346ΨΖ2Ν-Ε3Α
Θέμα 25o

Έγκριση των πρακτικών 1 & 2 -σε ορθή ανακοινοποίηση- της Επιτροπής
διενέργειας & αξιολόγησης στο πλαίσιο επαναληπτικού πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια απορρυπαντικών
καθαρισμού και υλικών καθαρισμού για τις ανάγκες του ΕΚΠΑ».
Εγκρίθηκαν. ΑΔΑ: 64Κ746ΨΖ2Ν-ΞΥΛ
Έγκριση 4ου πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής για την «προμήθεια
αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής διακ.
3/2014».
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 7Δ9Ψ46ΨΖ2Ν-8Λ9
Θέμα 26o

Θέμα 27o

Καταβολή αντιτίμου για τη χρήση χώρων στο ακίνητο επί της οδού
Σταδίου 5.
Αποφασίστηκε ΑΔΑ: 6ΑΑ146ΨΖ2Ν-ΜΒΠ
Θέμα 28o

Έγκριση δαπάνης 90.000,00€ για την πληρωμή
οικονομικού έτους 2016 εννέα κληροδοτημάτων.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 70ΘΓ46ΨΖ2Ν-ΜΜΚ

υποχρεώσεων

Θέμα 29o

Μη χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών για το πανεπιστημιακό έτος
2013-2014 από τα έσοδα της κληρονομίας Σπ. Μπαλτατζή.
Αποφασίστηκε η μη χορήγηση μεταπτυχιακής υποτροφίας στη μοναδική υποψήφια κ.
Ξάνθου Αθηνά του Νικολάου, επειδή δεν πληροί τους όρους της σχετικής
πρόσκλησης ως προς την καταγωγή και συγκεκριμένα δεν κατάγεται από το Συρράκο
Ιωαννίνων.
Θέμα 30o Προκήρυξη διαγωνισμού για χορήγηση χρηματικού βραβείου από τα
έσοδα του κληροδοτήματος Α. Σημαντήρα. Συγκρότηση Επιτροπής
Αξιολόγησης.
Εγκρίθηκε ΑΔΑ: Ω8ΠΡ46ΨΖ2Ν-Κ55
Θέμα 31o Διάθεση σε Εργαστήρια ποσού 4.043,00€ από τα έσοδα της κληρονομίας
Κ. Κριεζή.
Αποφασίστηκε ΑΔΑ: 6ΔΣΛ46ΨΖ2Ν-ΑΘΠ
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Θέμα 32o Απονομή χρηματικού βραβείου από τα έσοδα της κληρονομίας Θ. Πετούση
-Λ. Σγούτα.
Απονεμήθηκε ΑΔΑ: ΩΘΚΥ46ΨΖ2Ν-8Α0
Θέμα 33o Αίτημα του κ. Δ. Καλαντζόπουλου μεταπτυχιακού υποτρόφου από τα
έσοδα της κληρονομίας Ι. Αλεβιζάτου - Κόντου για παράταση της
υποτροφίας του
Εγκρίθηκε.
Θέμα 34o Αίτημα της κ. Ελ.-Φ. Γκότση μεταπτυχιακής υποτρόφου από τα έσοδα της
κληρονομίας Αντ. Παπαδάκη για παράταση της υποτροφίας της.
Εγκρίθηκε.
Θέμα 35o Παράταση έως 29-2-2016, με αναθεώρηση, της προθεσμίας περάτωσης του
έργου αντικατάσταση υαλοστασίων πρόσοψης Α’ ορόφου του κτηρίου επί
της οδού Αιόλου 42 (Α.Μ. 10316)
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: Ω4ΠΣ46ΨΖ2Ν-Ζ3Ρ
Θέμα 36o

Παράταση έως 20-6-2016, με αναθεώρηση, της προθεσμίας περάτωσης
του έργου επισκευή και συντήρηση των οικοδομικών εγκαταστάσεων
κτηρίων στο Κέντρο (Α.Μ. 10589).
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 7ΒΛΑ46ΨΖ2Ν-ΡΓΨ
Θέμα 37o

Κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του
έργου επεμβάσεις, επισκευές και συμπληρώσεις των Η/Μ εγκαταστάσεων
στο Γουδή, προϋπολογισμού 337.512,00€ στην εταιρεία LATERN
CONSTRACIONS COMPANY SA αντί 104.629.00€ με ΦΠΑ (Α.Μ. 10724).
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 66ΝΡ46ΨΖ2Ν-ΟΞΔ
Θέμα 38o

Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του
έργου αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στο οδόστρωμα μπροστά από τη
Β΄ΦΕΠΑ και σε τμήματα των οδοστρωμάτων της Πανεπιστημιούπολης,
προϋπολογισμού 59.995,41€ στην εταιρεία ZISS CONSTRACIONS - ΑΦΟΙ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. αντί 64.201,09€ με ΦΠΑ (Α.Μ. 10649).
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 65Ο646ΨΖ2Ν-ΝΦΚ
Θέμα 39o

Κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιας δημοπρασίας του έργου
επεμβάσεις και επισκευές των Η/Μ εγκαταστάσεων στην
Πανεπιστημιούπολη, προϋπολογισμού 427.709,00€ στον Γ. ΤΣΑΓΚΑ αντί
119.759,00€ με ΦΠΑ (Α.Μ. 10725).
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Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 72Φ946ΨΖ2Ν-2ΔΗ
Θέμα 40o

Κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιας δημοπρασίας του έργου
επεμβάσεις και επισκευές των Η/Μ εγκαταστάσεων στο Κέντρο»,
προϋπολογισμού 376.384,00€ στην εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝ.
ΝΙΑΡΧΟΣ» αντί 109.151,00€ με ΦΠΑ. Απόρριψη ένστασης της εταιρείας
«ZISS CONSTRUCTIONS - ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» (Α.Μ. 10726).
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 7ΘΔ746ΨΖ2Ν-ΛΥΩ
Θέμα 41o

Έγκριση μελέτης εργασιών για αντικατάσταση 2 αντλιών και επισκευή
σωληνώσεων και αυτοματισμού στο κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους 15,
προϋπολογισμού 11.070,00€. Απ’ ευθείας ανάθεση στον Π. Νιάρχο αντί
9.225,00€ με ΦΠΑ. (Α.Μ 10741)
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 66ΛΓ46ΨΖ2Ν-ΦΙΟ
Θέμα 42o

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών για κοπή ζιζανίων με χρήση
χορτοκοπτικού μηχανήματος στην Πανεπιστημιούπολη, ΣΕΦΑΑ, Νομική,
Π. Χημείο, Ιατρική, Νοσηλευτική, Χωρέμειο και στο Πανεπιστημιακό
Τμήμα του Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ για αντιπυρική προστασία,
προϋπολογισμού
24.600,00€.Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού. (Α.Μ 10756).
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 7ΘΠΛ46ΨΖ2Ν-1ΨΥ
Θέμα 43o Έγκριση μελέτης για την προμήθεια 7 αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων
με Φ/Β και μπαταρίες επί χαλύβδινου στύλου στο χώρο στάθμευσης και την
οδό στο δυτικό άκρο της Πανεπιστημιούπολης προϋπολογισμού
24.538,50€. Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (ΑΜ 10579).
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 73ΩΩ46ΨΖ2Ν-Ζ6Α
Θέμα 44o Έγκριση μελέτης για την προμήθεια υλικών απαραίτητων για τη
συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των Η/Μ εγκαταστάσεων Μέσης
Τάσης, των γενικών πινάκων χαμηλής τάσης και των Ηλεκτροπαραγωγών
Ζευγών στην Πανεπιστημιούπολη προϋπολογισμού 16.186,80€. -Απ’
ευθείας ανάθεση στην «ΕΒΙΑΡ ΑΕ» αντί 16.186,80€ με ΦΠΑ (Α.Μ 10757).
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 6Ε7Ι46ΨΖ2Ν-ΘΞΘ
Θέμα 45o

Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσιών αποξήλωσης απομάκρυνσης
παλαιών μηχανημάτων κλιματισμού & δημιουργία ηχομονωμένου χώρου
για την τοποθέτηση νέων στην ταράτσα του κτηρίου επί της οδού Σταδίου
5 προϋπολογισμού 17.343,00€. Απ’ ευθείας ανάθεση στην εταιρεία
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» αντί 15.990,00€ με ΦΠΑ (Α.Μ 10754).
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Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: ΩΕ7Ζ46ΨΖ2Ν-Χ06
Θέμα 46o

Αίτημα του Αναπληρωτή Πρύτανη κ. Μπουραζέλη για έγκριση δαπάνης
ποσού 462,00€ για την κάλυψη δαπανών φιλοξενίας καθηγήτριας.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 7Λ5Θ46ΨΖ2Ν-ΗΘΞ
Θέμα 47o Αίτημα του Επόπτη της Πανεπιστημιούπολης για έγκριση δαπάνης ποσού
100,00€ για δαπάνες κίνησης της μηχανής της Εποπτείας.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 735Θ46ΨΖ2Ν-ΕΣ7
Θέμα 48o Αίτημα του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας & Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων για έγκριση δαπάνης ποσού 1.500,00€ για προμήθεια
ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Εγκρίθηκε η επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2016 του
Πανεπιστημίου με ποσό 60.000,00€ από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
για την προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών του
Πανεπιστημίου. ΑΔΑ: 7ΤΕΙ46ΨΖ2Ν-9ΝΙ
Θέμα 49o Αποδοχή δωρεάς συλλογής αρχαιοτήτων και νομισμάτων, που κατείχε
σύννομα η Παρασκευή Κατημερτζή, στο Μουσείο Αρχαιολογίας και
Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 6ΒΥΕ46ΨΖ2Ν-Τ58
Θέμα 50o Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία JTI στο Ιστορικό Αρχείο για τον ειδικό
σκοπό της ψηφιοποίησης και λημματογράφησης αρχείου του
πρωτοκόλλου.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: Ω0ΤΨ46ΨΖ2Ν-ΣΧ2
Θέμα 51o Αποδοχή δωρεάς συγγραμμάτων από τις ιατρικές εκδόσεις Π.Χ.
Πασχαλίδη στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 71ΦΟ46ΨΖ2Ν-0ΙΣ
Θέμα 52o Αποδοχή δωρεάς εκ μέρους του κ. Π. Ζηρογιάννη βιβλίου, σε
ηλεκτρονική μορφή, με τίτλο Η θέση του γιατρού στην Κοινωνία προτρεπτικοί λόγοι προς νέους γιατρούς.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 6ΝΜΚ46ΨΖ2Ν-ΒΦΧ
Θέμα 53o Αποδοχή δωρεάς εκ μέρους του κ. Ι. Τριανταφυλλόπουλου 300 τεμαχίων
Άτλαντα απεικονιστικών μεθόδων στις Αθλητικές κακώσεις στο
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 7ΧΧΞ46ΨΖ2Ν-ΖΤΝ
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Θέμα 54o Αποδοχή δωρεάς ποσού 240.000,00€ από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»
για την αγορά εξοπλισμού της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 7ΔΣΝ46ΨΖ2Ν-6Φ8
Θέμα 55o

Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού αξίας 3.029,00€ από την Εταιρεία Αν.
Μαυρογένης ΑΕ στη Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 7ΕΓΖ46ΨΖ2Ν-ΞΑΠ
Θέμα 56o Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού αξίας 11.550,00€ από την Εταιρεία
TAKEDA στη Β΄ Ουρολογική Κλινική.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 7ΡΖΣ46ΨΖ2Ν-2ΟΛ
Θέμα 57o Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού αξίας 3.763,80€ από την Εταιρεία
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ στην Α΄ Παιδιατρική Κλινική.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 6ΜΑΕ46ΨΖ2Ν-5Ρ4
Θέμα 58o Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού αξίας 3.075,00€ από την Εταιρεία
NOVARTIS στην Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: Ω1Υ446ΨΖ2Ν-ΡΣΚ
Θέμα 59o Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού αξίας 970,00€ από την Εταιρεία Πετσιάβας
ΑΕ στη Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 7Ρ2Δ46ΨΖ2Ν-ΨΞΧ
Θέμα 60o Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού αξίας 1.200,00€ από την Εταιρεία
MINOPTA στη Β΄ Οφθαλμολογική Κλινική.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 7ΕΤ946ΨΖ2Ν-ΠΟΜ
Θέμα 61o Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού αξίας 4.130,00€ από την Εταιρεία
Boehringer Ingelheim στην Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 6Ο1546ΨΖ2Ν-0ΩΤ
Θέμα 62o Αποδοχή δωρεάς ειδικού σκοπού ποσού 75.000,00€ από το Σωματείο
«ΕΛΠΙΔΑ» για την κάλυψη αμοιβής τριών πανεπιστημιακών υποτρόφων
στο πλαίσιο ερευνητικού έργου της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: ΩΡΕΖ46ΨΖ2Ν-ΧΩΝ
Θέμα 63o Αποδοχή δωρεάς ειδικού σκοπού ποσού 2.000,00€ από την Εταιρεία
BAYER HELLAS για δωρεάν μαστογραφίες σε άπορες και ανασφάλιστες
γυναίκες από το Α΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 7ΩΘΙ46ΨΖ2Ν-Ψ17
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Θέμα 64o Αποδοχή δωρεάς ειδικού σκοπού ποσού 8.000,00€ από την εταιρεία
PIERRE FABRE ΕΛΛΑΣ για την κάλυψη μισθοδοσίας πανεπιστημιακού
υποτρόφου στο πλαίσιο ερευνητικού έργου της Α΄ Παιδιατρικής
Κλινικής.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: Ω50Α46ΨΖ2Ν-57Υ
Θέμα 65o Αποδοχή δωρεάς ειδικού σκοπού ποσού 500,00€ από την εταιρεία
COLOPLAST AE για την κάλυψη μέρους των διδάκτρων μεταπτυχιακής
φοιτήτριας.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 7Γ1Ξ46ΨΖ2Ν-ΖΗΠ
Θέμα 66o Αποδοχή δωρεάς ειδικού σκοπού ποσού 3.600,00€ από την εταιρεία
LOCUS MEDICUS για την κάλυψη των διδάκτρων μεταπτυχιακού φοιτητή.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: Ω2ΓΜ46ΨΖ2Ν-ΨΞΓ
Θέμα 67o Αποδοχή δωρεάς ειδικού σκοπού ποσού 2.500,00€ από την εταιρεία
NESTLE HELLAS για την κάλυψη πανεπιστημιακής υποτροφίας της Α΄
Παιδιατρικής Κλινικής.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 6ΕΕΕ46ΨΖ2Ν-ΥΞΠ
Θέμα 68o Αποδοχή δωρεάς ειδικού σκοπού ποσού 25.000,00€ από την εταιρεία
Boehringer Ingelheim Hellas για γραμματειακή υποστήριξη και αμοιβή
επιστημονικού προσωπικού της Α΄ Πνευμονολογικής Κλινικής.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 78ΞΙ46ΨΖ2Ν-ΥΡΤ
Θέμα 69o Αποδοχή δωρεάς ειδικού σκοπού ποσού 5.750,00€ από την εταιρεία
AMVIS για την μισθοδοσία πανεπιστημιακών υποτρόφων της B΄
Οφθαλμολογικής Κλινικής.
Εγκρίθηκε. ΑΔΑ: 6ΔΗΓ46ΨΖ2Ν-ΥΑΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1o Επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές των κτηρίων του ΕΚΠΑ για τον
ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό «παροχή υπηρεσιών καθαρισμού
των κτηρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών».
Εγκρίθηκαν. ΑΔΑ: 63ΩΦ46ΨΖ2Ν-ΥΨΜ
Θέμα 2o

Διευθέτηση των οφειλών του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
Αποφασίστηκε:
1. Να εξουσιοδοτηθεί ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων κ. Νικ.
Μυλωνάς να υπογράψει εκ μέρους του Πανεπιστημίου συμφωνία με τη Διοίκηση του
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) για την εξόφληση των
οφειλών του προς το ΕΚΠΑ, που προέρχονται από κατανάλωση ηλεκτρικού
Σελίδα 9 από 15

ρεύματος, με τους κάτωθι όρους τους οποίους έχει αποδεχθεί προφορικά το
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
i. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα καταβάλλει κανονικά από 1-1-2016 τα οφειλόμενα ποσά για την
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος όπως προκύπτουν από τους υπολογισμούς της
αρμόδιας υπηρεσίας του ΕΚΠΑ βάσει των προσκομισμένων τιμολογίων της Δ.Ε.Η.
ii.Οι οφειλές για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, από 1-6-2013 έως 31-12-2015,
που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 1.465.609,60€ θα αποπληρώνονται σταδιακά
με την καταβολή μηνιαίας δόσης 25.000,00€ μέχρι πλήρους αποσβέσεως των
οφειλομένων. Σε περίπτωση βελτίωσης του προϋπολογισμού του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, η δόση
θα αυξηθεί για τη γρηγορότερη αποπληρωμή των οφειλών.
iii.Οι οφειλές για τη χρήση φυσικού αερίου και ύδατος θα υπολογίζονται από την
ημερομηνία εγκατάστασης των σχετικών ενδιάμεσων μετρητών, οι οποίοι θα
τοποθετηθούν κατά την χρονική περίοδο των διακοπών του Πάσχα έτος 2016.
2. Η υλοποίηση της παρούσας να ανατεθεί στον Αναπληρωτή Πρύτανη κ. Νικ.
Μυλωνά, σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Πανεπιστημίου και
τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος.
Θέμα 3o

Εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Σπετσών 34 στο Χαλάνδρι
ιδιοκτησίας Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αποφασίστηκε διενέργεια νέου δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού.
ΑΔΑ: 73ΒΗ46ΨΖ2Ν-ΗΔ5
Θέμα 4o

Αξιοποίηση ακινήτου επί των οδών: Πατησίων 11, Σατωβριάνδου 1-3 &
Δώρου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Σαριπολείου, με μακροχρόνια
μίσθωση.
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων κ. Νικ. Μυλωνάς αναφέρθηκε
στο από 23-2-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων το οποίο παρατίθεται
κατωτέρω:
«Σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής του Σαριπολείου
[αρ. πρωτ. 1415022315/8-7-2015] για την μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου επί των
οδών Πατησίων 11, Σατωβριάνδου 1-3 και Δώρου, Αθήνα, εκ Σαριπολείου
Κληροδοτήματος, τη συνεργασία που προέκυψε μετά το σχετικό μας έγγραφο [αρ. πρωτ.
1415024039/22-7-2015] και τις οριστικές διευκρινήσεις της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής για την διαδικασία της μακροχρόνιας μίσθωσης ακινήτου,
παρακαλούμε για την εισήγηση προς την Πανεπιστημιακή Σύγκλητο προκειμένου να
αποφασίσει: Για την επωφελέστερη αξιοποίηση του ακινήτου επί των οδών Πατησίων
11, Σατωβριάνδου 1-3 και Δώρου, Αθήνα, εκ Σαριπολείου Κληροδοτήματος, την
μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου με ανακατασκευή, το κόστος της οποίας θα βαρύνει
τον ενδιαφερόμενο, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο ακίνητο χρήζει ουσιώδη
ανακατασκευή και δεν υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι για αυτήν καθώς και για την
εκπόνηση σχετικής μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 όπως έχει
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τροποποιηθεί και ισχύει, με μέριμνα της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων και της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου
του Πανεπιστημίου, για τη σύνταξη Προσκλήσεων:
- της Α΄ Φάσης που αφορά την υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλλευσης του
ακινήτου
- και της Β΄ Φάσης που αφορά την ανάθεση σε ενδιαφερόμενους της ανακατασκευής του
ακινήτου.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης της Α’ φάσης θα ορισθεί με κλήρωση σύμφωνα με το Ν.
4024/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μεταξύ της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων, με τη συμμετοχή επιπλέον και ενός
δικηγόρου από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου που θα ορίσει η Σύγκλητος.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα εισηγηθεί στην Επιτροπή Διαχείρισης του Σαριπολείου για
την επωφελέστερη για το κληροδότημα πρόταση της Α’ Φάσης και στη συνέχεια η
Επιτροπή Διαχείρισης του Σαριπολείου Κληροδοτήματος θα αποφασίσει σχετικά και θα
ζητήσει την έγκριση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου.
Τέλος, επισημαίνουμε ότι το αποτέλεσμα της Α’ φάσης τελεί υπό τη γνωμοδότηση του
Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών και της Β’ Φάσης τελεί υπό την έγκριση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωφελών
Περιουσιών εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.
4183/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Εκκαθάρισης και Διαχείρισης Περιουσίας
Αγγελική Παπαζάχου»
Η Σύγκλητος, μετά πρόταση του κ. Μυλωνά, ενέκρινε στο σύνολό της την ανωτέρω
εισήγηση αναφορικά προς τη μακροχρόνια μίσθωση του εν θέματι ακινήτου, με
ανακατασκευή, το κόστος της οποίας θα βαρύνει τον ενδιαφερόμενο.
Θέμα 5o

Πόρισμα Ε.Δ.Ε. για διάρρηξη της Γραμματείας του Τμήματος
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
Η Σύγκλητος αποδέχτηκε στο σύνολό του το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής
Εξέτασης και ομόφωνα:
1. Διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι στη Γραμματεία του Τμήματος Γερμανικής
Γλώσσας & Φιλολογίας ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρουν για τη διάρρηξη και την εξ
αυτής κλοπή ποσού 220,50€
2. Αποφάσισε τη μη κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας κατά παντός εμπλεκομένου και
συνεπώς το θέμα τίθεται στο Αρχείο.
3. Απάλλαξε τους υπόχρεους από την υποχρέωση απόδοσης, για το οικονομικό έτος
2015, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του κλαπέντος ποσού των 220,50€.
4. Αποφάσισε η αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου να δεχθεί -εκ
μέρους της Γραμματείας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας- μόνο το
ποσό των 230,50 ως απόδοση για το οικονομικό έτος 2015, ποσό που συγκεντρώθηκε
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μετά την κλοπή, και συγκεκριμένα από 7-8-2015 έως το τέλος του έτους 2015,
αναφορικά με την έκδοση περγαμηνών.
5. Αποφάσισε να χορηγηθεί αρμοδίως νέο μπλοκ αποδείξεων για την έκδοση
περγαμηνών για το οικονομικό έτος 2016, προς εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.
Θέμα 6o

Ενημέρωση αναφορικά με προβλήματα φύλαξης των πανεπιστημιακών
χώρων σε σχέση με την ελλιπή χρηματοδότηση.
Αποφασίστηκε η έκδοση ανακοίνωσης με το κάτωθι περιεχόμενο:
«Η Σύγκλητος του Ε.Κ.Π.Α. στη Συνεδρία της 25ης/02/2016 συζήτησε, μεταξύ
άλλων, το θέμα των περιστατικών κλοπών σε πανεπιστημιακούς χώρους, τα οποία το
τελευταίο διάστημα εμφανίζουν μια εξαιρετικά ανησυχητική συχνότητα. Η φύλαξη
των πανεπιστημιακών χώρων του ΕΚΠΑ στις 4 Πανεπιστημιουπόλεις (Ζωγράφου,
Γουδή, Κέντρου και Δάφνης) πραγματοποιείται από:
1. Το υπάρχον προσωπικό φύλαξης, το οποίο τα τελευταία χρόνια μειώνεται σταθερά,
κυρίως λόγω συνταξιοδοτήσεων, χωρίς να ανανεώνεται από την Πολιτεία με
αντίστοιχες θέσεις.
2. Την ανάδοχο εταιρεία φύλαξης, μέσω διαγωνισμού. Η σχετική δαπάνη (άνω του
1.000.000 €) βαραίνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
Το εντεταλμένο προσωπικό φύλαξης του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο των ενεργειών που
δύναται να πραγματοποιήσει, έχει μέχρι σήμερα αποτρέψει αρκετά περιστατικά
παραβατικών ενεργειών.
Σημειώνεται ότι, από τα περίπου 9.000.000 € της συνολικής κρατικής επιχορήγησης
προς το ΕΚΠΑ, περισσότερο του 12% δεσμεύεται για δαπάνες φύλαξης, το 22% για
την καθαριότητα, το 45% για τη ΔΕΗ, το 10% για άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
(τηλεπικοινωνίες, φυσικό αέριο, ύδρευση, πετρέλαιο κ.ά.) και 10% για όλες τις
υπόλοιπες δαπάνες. Οι Πρυτανικές Αρχές έχουν επανειλημμένα θέσει όλα τα
ζητήματα που προκύπτουν από την παρατεταμένη υποχρηματοδότηση στους
αρμόδιους φορείς της Πολιτείας. Η Σύγκλητος συνεχώς διεκδικεί αύξηση του
κρατικού προϋπολογισμού που αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μεταξύ άλλων,
και για την ενίσχυση της φύλαξης.
Παρά το ασφυκτικό πλαίσιο που διαμορφώνει η παρατεταμένη υποχρηματοδότηση
και υποστελέχωση του Ιδρύματος, οι Πρυτανικές Αρχές, σε συνεργασία με τους
Κοσμήτορες, τους Προέδρους και την Τεχνική Υπηρεσία, έχουν προβεί και
προβαίνουν, στο μέτρο του εφικτού, σε σειρά ενδεδειγμένων ενεργειών που ενισχύουν
την ασφάλεια των πανεπιστημιακών χώρων. Ενδεικτικά:
 Όλο το προσωπικό φύλαξης του ιδρύματος τοποθετήθηκε αποκλειστικά σε θέσεις
που σχετίζονται άμεσα με την ασφάλεια των χώρων, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια
αυτό να αυξηθεί άμεσα είτε μέσω μετακινήσεων από άλλους φορείς είτε με αλλαγή
ειδικότητας.
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 Εκπονήθηκε ένα βελτιωμένο σχέδιο φύλαξης, κυρίως στην Πανεπιστημιούπολη
Ζωγράφου, το οποίο θα είναι δυνατόν να εφαρμοστεί, αμέσως μετά τη λήξη της
ισχύουσας διετούς σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία φύλαξης, το καλοκαίρι του
2016. Για το σκοπό αυτό έχει προβλεφθεί αύξηση της δαπάνης για τη φύλαξη,
περίπου κατά 50%.
 Ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες ένα μεγάλο έργο για το φωτισμό της
Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου.
 Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ για την επιστασία ερευνητικών
χώρων.
 Βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με τους Κοσμήτορες και τους Προέδρους των
Τμημάτων για την τοποθέτηση συναγερμών σε ενδεδειγμένες θέσεις, καθώς και ο
εντοπισμός και η ασφάλιση από την Τεχνική Υπηρεσία τρωτών σημείων εισόδου στα
κτήρια.
 Επισκευάστηκαν και εξασφαλίστηκε η λειτουργία του τζιπ και της μοτοσυκλέτας
περιπολίας στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.
 Τοποθετήθηκαν Επόπτες σε όλα τα κτήρια.
 Έχει γίνει επανειλημμένως επικοινωνία, σε υψηλό επίπεδο, με τις αρμόδιες αρχές
για την αποτροπή παραβατικών πράξεων σε χώρους του Πανεπιστημίου.
Οι προσπάθειες αυτές, οι οποίες ξεκίνησαν από την άνοιξη του 2015, συνεχίζονται
αδιαλείπτως και έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο ωριμότητας που λογικά σε σύντομο
χρονικό διάστημα θα αποδώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, τα οποία θα γίνουν
αντιληπτά από την Πανεπιστημιακή κοινότητα. Το πρόβλημα είναι δύσκολο να
επιλυθεί στο σημερινό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, απαιτεί πόρους, χρόνο
και προσπάθεια, αλλά κυρίως συνεργασία όλων των οργάνων και των μελών του
Πανεπιστημίου μας καθώς και πολυεπίπεδη συνδρομή της Πολιτείας.»
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
Θέμα 1o

Απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή στον κ. Κ. Δεληκωνσταντή
αφυπηρετήσαντα καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας.
Απονεμήθηκε.
Θέμα 2o

Απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή στους κ. Νικ.
Γεωργοπούλου, Αθ. Βουρλή και Νικ. Νικολαΐδη αφυπηρετήσαντες
καθηγητές του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας.
Απονεμήθηκαν.
Θέμα 3o

Ίδρυση νέου Π.Μ.Σ. του Τμήματος Βιολογίας με τίτλο Οικολογία και
Διαχείριση της Βιοποικιλότητας.

Εγκρίθηκε.
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Θέμα 4o

Έγκριση είκοσι δύο (22) νέων προτάσεων Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής.
Εγκρίθηκε η ίδρυση των κάτωθι αναγραφομένων είκοσι δύο (22) νέων
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής.
1. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.
2. Χειρουργική Ανατομία.
3. Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση.
4. Μεταφραστική Έρευνα στη Γυναικολογία.
5. Κλινική Νευροφυσιολογία.
6. Ακοολογία - Νευροωτολογία.
7. Ψυχιατροδικαστική.
8. Ψυχική Υγεία Παιδιών Εφήβων.
9. Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικά Πλαίσια.
10. Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων - Εξαρτησιολογία.
11. Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου. Διάγνωση και Θεραπεία. Φαρμακευτικές,
Παρεμβατικές και άλλες τεχνικές.
12. Χειρουργική Ογκολογία.
13. Σύγχρονη προσέγγιση των επαγγελμάτων υγείας στην επεμβατική καρδιολογία.
14. Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση.
15. Κλινική Εργοσπιρομετρία, άσκηση και αποκατάσταση.
16. Διαταραχές της αναπνοής στον Ύπνο - Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του
Ύπνου.
17. Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία - Μικροβιολογία.
18. Σύγχρονη Διαγνωστική στην Δερματολογία και Αλλεργιολογία.
19. Παιδιατρική Λοιμωξιολογία.
20. Αναγνώριση, Αξιολόγηση και Μέριμνα για την Αρμονική Ανάπτυξη των
Χαρισματικών Ταλαντούχων Παιδιών & Νέων.
21. Αποκατάσταση στη στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική.
22. Σακχαρώδης Διαβήτης - Παχυσαρκία.
Θέμα 5o

Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία περί ανανέωσης της Παιδαγωγικής και Διδακτικής
Επάρκειας των κατόχων τίτλων σπουδών των μεταπτυχιακών
προγραμμάτων του Τμήματος.
Αποφασίστηκε να υποβληθεί θετική πρόταση προς τον Υπουργό Παιδείας, περί
έκδοσης διαπιστωτικής απόφασης για εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής
επάρκειας για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών των αναμορφωθέντων
τριών (3) Π.Μ.Σ του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία,
όπως αυτά αναγράφονται επί της απόφασης του Τμήματος (άρθ. 2 παρ. 3δ του ν.
3848/2010).
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Θέμα 6ο

Συγκρότηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού
προγράμματος Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών.
Αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής ως εξής:
Τμήμα Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.
1. Ιωάννης Εμμανουήλ καθηγητής
2. Θεοδόσιος Ζαχαριάδης καθηγητής
3. Δέσποινα Πόταρη καθηγήτρια
4. Δήμητρα Χριστοπούλου επίκουρη καθηγήτρια
5. Γεώργιος Ψυχάρης λέκτορας
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης Ε.Κ.Π.Α.
1. Ελένη Μανωλακάκη επίκουρη καθηγήτρια
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α.
1. Πολυχρόνης Κυνηγός καθηγητής
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (Πανεπιστήμιο Κύπρου)
1. Αθανάσιος Γαγάτσης καθηγητής
2. Δήμητρα Πίττα-Πανταζή αναπληρώτρια καθηγήτρια
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής (Πανεπιστήμιο Κύπρου)
1. Τάσος Χριστοφίδης καθηγητής
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