ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΛ

Ε0νικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Α9ηνών
Γραμματεία Συγκλήτου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Μελών της Πανε7η(5τημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την
Τρίτη

18-10-2016

9

ώρα

(1®^

π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου

όροφος Κεντρικού Κτηρίου).

Σε περίτντωση κωλύματος, παρακαλούμε να ορίσετε αναπληρωτή σας και αυτό να

γνωστοποιηθεί στη Γραμματεία Συγκλήτου.

Συνεδρίαση

3** ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
της 18*^^ Οκτωβρίου 2016
ΘΕΜΑΤΑ

^

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1.

Κατανομή πιστώσεων -χορηγηθέντων δια της Υ.Α. με ΑΔΑ: Ω3454653ΠΣ1Ε2- για την πρόσληψη

κατά το ακαδημαϊκό έτος

2016-17

διδακτικού και

εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.
(διανέμεται)

2.

Οργανόγραμμα Πανεπιστημιακής Λέσχης.

(αναμένεται προς διανομή)

3.

Οικονομική ενίσχυση

15.000$ εκ μέρους του Animals & Society Institute
και του Human Society Institute for Science and Policy of the Human Society
of the USA προς το Φιλοσοφικό Τεχνολογικό Εργαστήριο Εφαρμοσμένης και
Οικολογικής Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ., υπό την προϋπόθεση της

ίδρυσης Π.Μ.Σ. με τίτλο Ευημερία των Ζώων Ηθική και Νόμος.
(διανέμεται)

4.

Έγκριση νέας σφραγίδας της Σχολής Επιστήμης

Φυσικής Αγωγής και

Αθλητισμού.
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Β.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

5.

Άσκηση νέας πειθαρχικής δίωξης κατά καθηγητή πρώτης βαθμίδας της

Ιατρικής Σχολής και έκφραση γνώμης στον Υπουργό Παιδείας για

αποχή ή

μη από την άσκηση καθηκόντων του.

6.

Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων Ε.ΔΙ.Π.

στις Σχολές Φιλοσοφική,

Θετικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας.
(διανέμεται)

7.

Χορήγηση άδειας απουσίας είκοσι

(20)

ημερών για προσωπικούς λόγους με

αποδοχές στον κ. Ζ, Σιαφλέκη καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας.

8.

Χορήγηση άδειας απουσίας είκοσι

(20)

ημερών για προσωπικούς λόγους με

αποδοχές στον κ. Π. Κάβουρα καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.

9.

Χορήγηση άδειας απουσίας είκοσι

(20)

ημερών για προσωπικούς λόγους με

αποδοχές στον κ. Στ. Καζαντζίδη επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Φυσικής.

10.

Χορήγηση άδειας απουσίας για προσωπικούς λόγους με αποδοχές σε μέλη της
Ιατρικής Σχολής, ως κάτωθι:

-

Σ. Καλανταρίδου πέντε ημέρες
Παν. Σκανδαλάκης πέντε ημέρες

- Στυυρ. Παπίρης δέκα ημέρες
- Δημ. Μπούμπας τρεις ημέρες
- Δέσπ. Περρέα δεκαέξι ημέρες
- Ευθ. Δεληγεώρογλου δεκαπέντε ημέρες
- Βασ. Κουλουλίας πέντε ημέρες
- Map. Κυρτσώνη τρεις ημέρες
- Ιωάν. Παρίσης τέσσερις ημέρες
- Δέσπ. Μπριάνα είκοσι ημέρες
- Ευρ. Δρογκάρη δέκα ημέρες
- Όλγ. Σαββίδου δύο ημέρες
- Παν. Κοκότης τέσσερις ημέρες
- Θεόδ. Πανοσκάλτσης τρεις ημέρες
11. Χορήγηση άδειας απουσίας για προσωπικούς

λόγους με αποδοχές σε μέλη

ΔΕΠ της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ως κάτωθι:

-

Ελ.

Σουλτανάκη πέντε ημέρες

Χρυσ. Χαιροπούλου τέσσερις ημέρες

Ειρ. Καμπερίδου μία ημέρα

Γ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

12.

Εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών της Αγωγής περί έγκρισης

του

προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος

Δημοτικής Εκπαίδευσης.
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13.

Εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών της Αγωγής περί έγκρισης
του

προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του

Τμήματος Εκπαίδευσης και

Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.
Δ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

14.

Καταβολή

αποζημίωσης

στους

κληρονόμους

αποβιώσαντος

πρώην

υπαλλήλου του ΕΚΠΑ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου

Χρόνου Κων. Γρηγορόπουλου.
(διανέμεται)

15.

Κήρυξη ως άγονου επαναλητιτικού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για
την εκμίσθωση διαμερίσματος στο Χαλάνδρι (οδός Σπετσών

34).

Αήψη

απόφασης για τη διαδικασία εκμίσθωσης.

(διανέμεται)

16.

Διαχείριση του ακινήτου επί της οδού Σταδίου

5. / Έγκριση

δαπάνης για την

αναλογική συμμετοχή του ΕΚΠΑ στη δημιουργία έκτακτου αποθεματικού και
την πληρωμή οφειλομένων κοινοχρήστων δαπανών.

(διανέμεται)

17.

Παραγραφή/διαγραφή
Πανεπιστημίου

ληξιπρόθεσμων

αξιώσεων

(1.685,99€)

κατά

του

οφειλομένων σε ανεξόφλητες κοινόχρηστες δαπάνες για το

διαμέρισμα επί της οδού Αλκιβιάδου

71.

(διανέμεται)

18.

Τροποποίηση μισθωτηρίων συμβολαίων μίσθωσης χώρων στο κτήριο

οδού Ιπποκράτους

επί της

31.
(αναμένεται προς διανομή)

19.

Ανανέωση

της

σύμβασης

τεχνικής

εκτυπωτικού κέντρου με την Εταιρεία

συντήρησης

του

εξοπλισμού

του

XEROX για το έτος 2017.

Ε.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

20.

Χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών με επιλογή, κατά το πανεπιστημιακό
έτος

2007-08,

από τα έσοδα του κληροδοτήματος Θ. Μανούση.

(διανέμεται)

21.

Χορήγηση μετατττυχιακών υποτροφιών με επιλογή, κατά τα πανεπιστημιακά
έτη

2007-08

από τα έσοδα του κληροδοτήματος Θ. Μανούση.

(διανέμεται)

22.

Χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών με επιλογή, κατά το πανεπιστημιακό
και

2008-09

από τα έσοδα του κληροδοτήματος Θ. Μανούση.
(διανέμεται)
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23.

Έγκριση

αποτελεσμάτων

διαγωνισμών

υποτροφιών, κατά το πανεπιστημιακό έτος

για

χορήγηση

2013-14,

προπτυχιακών

σε βάρος των εσόδων

διαφόρων κληροδοτημάτων. Ανακήρυξη υποτρόφων.

24.

Αιτήματα των κ. Κ. Κομνηνού και Ε. Γαλανάκη μεταπτυχιακών υποτρόφων

από τα έσοδα της κληρονομιάς Μ. Στάη για παράταση των υποτροφιών τους.

25.

Αιτήματα των κ. Στυυρ. Νταλαπέρα,
μεταπτυχιακών υποτρόφων από

Map.

ΧαριζάλΟ] και Βασ. Μπούρα

τα έσοδα της κληρονομιάς Αντ. Παπαδάκη

για παράταση των υποτροφιών τους.

26.

Αίτημα της κ. Αλ. Μανούρα μεταπτυχιακής υποτρόφου από τα έσοδα της

κληρονομιάς

27.

I. Αλεβιζάτου-Κόντου για παράταση της υποτροφίας της.

Αντικατάσταση

μελών

επιτροτυής

για

χορήγηση

προπτυχιακών

και

μεταπτυχιακών υποτρόφων από τα έσοδα της κληρονομίας Σπ. Μπαλτατζή.

(διανέμεται)

28.

Έγκριση

προκήρυξης

διαγωνισμού

για

την

απονομή

δύο

χρηματικών

βραβείων από τα έσοδα της κληρονομίας Κυρ. Χαιρωνίδου.

29.

Αίτημα μισθωτή καταστήματος στο ακίνητο επί της οδού Ευριπίδου
μείωση

του

καταβαλλόμενου

μισθώματος

και

ρύθμιση

14 για

οφειλομένων

μισθωμάτων.

(διανέμεται)

30.

Έγκριση δαπάνης

235,606

για την τοποθέτηση μουσαμά με την επιγραφή

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ στο ακίνητο επί των οδών Πατησίων, Δώρου

&

Σατωβριάνδου, κληρονομίας Σ. Σαριπόλου.

(διανέμεται)

31.

Απευθείας ανάθεση, αντί

απομάκρυνσης

3.500,006

χωρίς ΦΠΑ, εργασιών καθαρισμού

/

αντικειμένων από τον υπόγειο χώρο στο ακίνητο επί της Α.

Αλεξάνδρας 192Α.
(διανέμεται)

32.

Έγκριση

δαπάνης

90.000,006

σε

βάρος

των

προσωρινών χρεωστικών

λογαριασμών της ιδίας Περιουσίας για την πληρωμή υποχρεώσεων έτους

2017

εννέα

(9)

κληροδοτημάτων.

(διανέμεται)

33.

Αίτημα του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής για ανάκληση προγενέστερης
απόφασης Συγκλήτου αναφορικά προς την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες
της Βιβλιοθήκης της Σχολής σε βάρος της δωρεάς οικογένειας Ιωνιδών.

34.

Απευθείας ανάθεση προμήθειας βιβλίων αξίας

1,000,006

από τα έσοδα της

κληροδοσίας Α. Παπάζογλου για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Ιστολογίας-

Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής.
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35.

Έγκριση δαπάνης

620,006 για

απευθείας ανάθεση εργασιών ανοίγματος θυρών

και αντικατάστασης κλειδαριών σε ακίνητα ιδιοκτησίας

5 κληροδοτημάτων.

(διανέμεται)

36.

Ορισμός ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την εκκαθάριση οικονομικών θεμάτων
της κληρονομίας Ανδρ. Γαζή.

(διανέμεται)
ΣΤ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

37.

Έγκριση μελέτης για την παροχή υτυηρεσιών συντηρήσεις-επισκευές -επεκτάσεις
στις

Η/Μ

εγκαταστάσεις

Πανεπιστημιούπολη,

εκτέλεσης

38.

(διανέμονται εισηγήσεις Τεχνικού Συμβουλίου)
των

πανεπιστημιακών

προϋπολογισμού

Καθορισμός

73.160,00€.-

στην
τρόπου

(AM 10822).

Έγκριση μελέτης για την παροχή υττηρεσιών επείγοντα μέτρα ασφαλείας για το

κτήριο του Παλαιού Χημείου^ προϋπολογισμού
ανάθεση αντί

39.

κτηρίων

Έγκριση

23.808,00€

με ΦΠΑ.

24.180,00€.-

Απ'

ευθείας

(AM 10825).

μελέτης για προμήθεια και τοποθέτηση επίπλων σε χώρους του

Πανεπιστημίου Αθηνών, προϋπολογισμού

Απ' ευθείας ανάθεση.

19.114,606.

(AM 10826).

40.

Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεση επειγουσών εργασιών

επισκευών

και

προϋπολογισμού

41.

ενέργειας

13.280,006 - Απ'

χώρων

στο

κτήριο

του

-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

73.379,486.

Έγκριση μελέτης για την

ηλεκτρικής

42.

διαμορφώσεων

νέου

Χημείου,

(AM 10758).

προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων μετρητών

στον

Υποσταθμό

ευθείας ανάθεση αντί

της

Α'

ΦΕΠΑ,

προϋπολογισμού

11.155,206. (AM 10752).

Έγκριση μελέτης για την παροχή υτυηρεσιών συντήρηση και αποκατάσταση

βλαβών στις εγκαταστάσεις κλιματισμού Πανεπιστημιακών κτηρίων στο Γουδή,
προϋπολογισμού

24.762,576.

-Απ' ευθείας ανάθεση, αντί

21.048,196

(Α.Μ

10794).

43.

Έγκριση

1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου επισκευή

-

συμπλήρωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων των πανεπιστημιακών κτηρίων
στην

«ZISS
CONSTRUCTIONS-ΑΦΟΙ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ
Ο.Ε»,
συνολικής
δαπάνης
140.711,876 έναντι της
εγκεκριμένης 139.943,996. (A.M. 10706).
44.

Πανεπιστημιούπολη,

Έγκριση

επισκευή

εργολαβίας

πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του

και

συμπλήρωση

των

πανεπιστημιακών κτηρίων στο Γουδή,

οικοδομικών
εργολαβίας

εγκαταστάσεων

«TKS

ΑΤΈ»

έργου

των

δαπάνης

64.470,716 (A.M. 10450).
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45.

Γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου της

25^''-2-2016

σε ορθή επανάληψη

με θέμα

κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου διαγωνισμού του έργου ανακαίνιση χώρου

πλυντηρίων

εταιρεία
ΦΠΑ

στο Αρεταίειο Νοσοκομείο,

202.712,00€

προϋπολογισμού

«ZISS CONSTRUCTIONS ΑΦΟΙΖΗΣΪΜ0Π0ΥΑ010.Ε»,

στην

αντί 66.895,00€με

(A.M. 10684).

Ζ.

ΘΕΜΑΤΑ Ε.Λ.Κ.Ε

46.

Εισήγηση

της

Επιτροττής

Αξιολόγησης

&

Ενστάσεων

Προσφυγών

επί

προσφυγής της συμμετέχουσας εταιρείας (ΑΛΦΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΑΕΒΕ) στον

δημόσιο

διαγωνισμό

αρ.

διακ.

Ε.Λ.Κ.Ε.

4187/2016

για

«προμήθεια

αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τη Μονάδα Ιατρικής Βιοπαθολογίας
του Μικροβιολογικού

Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής που στεγάζεται στο

Ευγενίδειο Θεραπευτήριο»
(διανέμεται)

47.

Εισήγηση της Επιτροτιης Ερευνών επί αιτήματος του κ. Μ. Παπαγρηγοράκη
για χρηματοδότηση του προγράμματος «Μύρτις: Πρόσωπο με πρόσωπο με το

παρελθόν».
Η.

ΔΩΡΕΕΣ

48.

Δωρεά ποσού

(διανέμεται)

εκ μέρους του Ιδρύματος ΩΝΑΣΗ για τις ανάγκες

269.000,006

του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής και Συμβουλευτικής της Οικογένειας του

Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.

(διανέμεται)

49.

Δωρεά ποσού

3.000,006

εκ μέρους του κ. Μπούμπουρα για τη κάλυψη

μισθοδοσίας ενός διδάσκοντος την ουκρανική γλώσσα στο Τμήμα Ρωσικής
Γλώσσας

& Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών.
(διανέμεται)

50.

Δωρεά βιβλίων στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
(διανέμεται)

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ:

1.

Απονομή

του

τίτλου

του

ομότιμου

καθηγητή

στους

καθηγητές της Νομικής Σχολής κ. Νικ. Αλιβιζάτο,

αφυττηρετήσαντες

Ιουλ. Ηλιοπούλου-

Στράγγα και Π. Παπανικολάου.

(εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής)

2.

Απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή στον αφυττηρετήσαντα καθηγητή
του Τμήματος Μαθηματικών κ. Χαρ. Παπαγεωργίου

(εισήγηση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής)
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3.

Απονομή

του

καθηγητές

του

τίτλου

του

ομότιμου

Τμήματος Βιολογίας

καθηγητή

στους

αφυττηρετήσαντες

κ. Χρ. Κατσαρό, Μιλτ. Τύπα, Αρτ,

Νικολαΐδου και Παν. Αποστολάκο.
(εισήγηση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής)

4.

Απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή στον αφυττηρετήσαντα καθηγητή
του Τμήματος Εκπαίδευσης

&

Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία κ. Α.

Χασάτυη.

(εισήγηση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής)

Β.

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ :

5.

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ

Εκπαιδευτική Πολιτική και

Διοίκηση της Εκπαίδευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και

Ψυχολογίας.
(διανέμεται)

6.

Απόφαση

της

Γ.Σ.Ε.Σ.

του

Τμήματος

Φιλοσοφίας,

Παιδαγωγικής

και

Ψυχολογίας για έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για εκπόνηση
διδακτορικών διατριβών

με συνεπίβλεψη με το Πανεπιστήμιο

Paris 1-

Pantheon Sorbonne.

(διανέμεται)

7.

Ίδρυση Π.Μ.Σ στο Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τίτλο
Ισπανοαμερικανικές Σπουδές. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

(διανέμεται)

8.

Τροποποίηση

μαθημάτων

(εξάμηνο

Β

κατεύθυνση

Εκκλησιαστικής

Γραμματείας ειδίκευση: Πατρολογία) του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Κοινωνικής
Θεολογίας.
(απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος)

Αθήνα,

13-10-2016

Ο Πρύτανης

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος
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