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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Μελών της Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 19-12-2017 

ώρα  9.00   π. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (1
ος 

 όροφος 

Κεντρικού Κτηρίου). 

Σε περίπτωση απουσίας του τακτικού μέλους, παρακαλούμε να ειδοποιηθεί το 

αναπληρωματικό μέλος. 

_________ 

Συνεδρίαση  7
η
  ακαδημαϊκού έτους 2017-2018  

της  19
ης  

Δεκεμβρίου  2017 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

1. Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας περί 

μετονομασίας σε Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας. 

(διανέμεται) 

2. Αίτημα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας για 

επαναπροκήρυξη δύο (2) θέσεων στο πλαίσιο του έργου Απόκτηση 

ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους 

διδακτορικού με νέα γνωστικά αντικείμενα για το εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2017-18.         

(διανέμεται) 

Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

3. Διμερής συμφωνία συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά  πρόταση 

της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, με το Πανεπιστήμιο της Σεούλ. 

(διανέμεται) 

 

Γ.  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ  ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ    (διανέμονται) 

4. Απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή στις κ. Καλ. Παναγιωτοπούλου 

και Μ.-Αμ. Μητροπούλου-Κομνηνού αφυπηρετήσασες καθηγήτριες του 

Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν 

Πανεπιστήμιον Αθηνών 
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5. Απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή στις αφυπηρετήσασες 

καθηγήτριες  του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας κ. Ι. Καραλή-

Γιαννακοπούλου, Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου και Μ.  Ντούρου-

Ηλιοπούλου. 

6. Απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή στους αφυπηρετήσαντες 

καθηγητές του Τμήματος Μαθηματικών κ.: Β. Νεστορίδη, Αρ. Κατάβολο και 

Λ. Ευαγγελάτου -Δάλλα.  

7. Απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή στον κ. Κ. Γεωργίου 

αφυπηρετήσαντα καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας. 

8. Απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή στον κ. Αθ. Κατερινόπουλο 

αφυπηρετήσαντα καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. 

9. Απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή στους αφυπηρετήσαντες 

καθηγητές της Ιατρικής Σχολής κ.: Χ. Αντωνίου, Α. Κατσαρού-Κάτσαρη, Μ. 

Αλεβιζάκη, Δ. Βενιεράτο και Ε. Βαϊρακτάρη. 

 

Δ.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

10. Διενεργηθείσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση αναφορικά με την δυσλειτουργία 

της Παιδοχειρουργικής Κλινικής (αδικαιολόγητη απουσία μέλους ΔΕΠ πλήρους 

απασχόλησης από την Κλινική).    

(διανέμεται) 

11. Χορήγηση άδειας απουσίας   5 ημερών  για προσωπικούς λόγους με αποδοχές 

στον κ. Σ. Δεσπότη, καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας.  

12. Χορήγηση άδειας απουσίας  9 ημερών  για προσωπικούς λόγους με αποδοχές 

στην κ. Δ. Κατή, καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικίας. 

13. Χορήγηση άδειας απουσίας  3 ημερών για προσωπικούς λόγους με αποδοχές 

στην κ. Χαρ. Κορτέση-Δαφέρμου, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος 

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. 

 

Ε . ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ: 

14. Επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος 

Ψυχολογίας, μετά εισήγηση της οικείας Κοσμητείας και απόφαση Συνέλευσης 

του Τμήματος.  

15. Επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος 

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, μετά εισήγηση της οικείας Κοσμητείας 

και απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος. 
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ΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

16. Απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών περί τροποποίησης 

του ειδικού προγράμματος Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων 

του Τμήματος.                            (διανέμεται) 

17. Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού της Θεραπευτικής Κλινικής της 

Ιατρικής Σχολής, με την προσθήκη Μονάδας με τίτλο «Μονάδα 

Κυτταρομετρίας Ροής».                (διανέμεται) 

 

Ζ . ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

18. Κανονισμός  Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας 

19. Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης. 

20. Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας.  

(διανέμονται) 

 

Η.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

21. Τροποποίηση (14
η
) προϋπολογισμού  έτους 2017  (Π.Δ.Ε.) 

(διανέμεται) 

22. Τροποποίηση (15
η
) προϋπολογισμού  έτους 2017  

(διανέμεται) 

23. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Πανεπιστημίου. 

(διανέμεται) 

24. Έγκριση δαπάνης 965,00€ για προμήθεια μπαταριών για τις ανάγκες του 

δικτύου του ΕΚΠΑ. 

25. Έγκριση δαπάνης 1.500,00€ για την κάλυψη των εξόδων-προμηθειών που 

παρακρατήθηκαν από την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank. 

(διανέμεται) 

26. Απευθείας ανάθεση για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος του 

Γραφείου Αναπληρωτών Πρυτάνεως, αντί ποσού 550,56€ με ΦΠΑ. 

(διανέμεται) 

27. Έγκριση δαπάνης 100,00€ για την καταβολή του παραβόλου για τη χρήση του 

Ελληνικού Μητρώου Εκπομπών Αερίου Θερμοκηπίου για το έτος 2017 

(διανέμεται) 

28. Έγκριση ή μη πρακτικού (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών 

οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού (7/2017)  άνω των ορίων για προμήθεια Η/Υ και συναφούς 

βοηθητικού εξοπλισμού. 

(διανέμεται) 
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29. Έγκριση ή μη πρακτικού (2
ο
) της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού (6/2017) άνω των ορίων για προμήθεια διάφορου 

τηλεπικοινωνιακού υλικού 

(αναμένεται προς διανομή) 

30. Κήρυξη ως άνευ αποτελέσματος δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 

εκμίσθωση οικοπέδου ως υπαίθριου χώρου στάθμευσης επί της οδού Γαλβάνη 

19β Κυψέλη.  

(διανέμεται) 

31. Έγκριση δαπάνης 105,00€ για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας έτους 2018 

του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου με αρ. ΚΗΗ 1228. 

32. Εκχώρηση αρμοδιότητας σε μονοπρόσωπο όργανο του Πανεπιστημίου, 

προκειμένου να εγκρίνει επείγουσες δαπάνες. 

(αναμένεται προς διανομή) 

33. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ταμείου Αρωγής 

Φοιτητών. 

(διανέμεται) 

34. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Πανεπιστημιακής 

Λέσχης. 

(διανέμεται) 

35. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ταμείου Αρωγής 

Φοιτητών. 

(διανέμεται) 

36. Έγκριση δαπάνης 1.000,00€ για την κάλυψη δικαστικής δαπάνης. 

(διανέμεται) 

37. Έγκριση ή μη πρακτικού (2
ο
) της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισμού για προμήθεια αντιδραστηρίων για την κάλυψη εκπαιδευτικών 

αναγκών των Τμημάτων Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος 

και Φαρμακευτικής. 

(αναμένεται προς διανομή) 

38. Έγκριση ή μη  πρακτικού (2
ο
) της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισμού για προμήθεια αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες του Τμήματος 

Οδοντιατρικής. 

(αναμένεται προς διανομή) 

39. Έγκριση ή μη  πρακτικού (2
ο
) της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισμού για προμήθεια αναλωσίμων ειδών των Τμημάτων Χημείας, 

Βιολογίας, Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος και Φαρμακευτικής. 

(αναμένεται προς διανομή) 
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40. Έγκριση ή μη  πρακτικού (2
ο
) της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισμού για προμήθεια και αποθήκευση υγρού αζώτου και προμήθεια 

ηλίου για τις ανάγκες της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Τμήματος 

Φαρμακευτικής. 

(αναμένεται προς διανομή) 

 

Θ.  ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 

41. Απονομή χρηματικού βραβείου στη  γνωστική περιοχή Κλασική Φιλολογία 

από τα έσοδα της δωρεάς  Κων/νου Κόντου.  

(διανέμεται) 

42. Χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 από 

τα έσοδα του κληροδοτήματος Σ. Παπαζαφειρόπουλου.  

(διανέμεται) 

43. Χορήγηση χρηματικού βραβείου σε μεταπτυχιακό φοιτητή κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2016-17 από τα έσοδα της Δωρεάς Οικ. Χ. Προυκάκη.  

(διανέμεται) 

44. Χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών με επιλογή, κατά το πανεπιστημιακό 

έτος 2015-16, από τα έσοδα της κληρονομίας Πην. Ατσάρου. 

(διανέμεται) 

45. Αίτημα της κ. Μ. Βασαλάκη μεταπτυχιακής υποτρόφου από τα έσοδα της 

κληρονομίας Ι. Κοντολέοντος για παράταση της υποτροφίας της (1
η
 

παράταση-τελική). 

46. Τροποποίηση της από 7-11-2017 απόφασης Συγκλήτου -μετά νεότερη ορθή 

εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας- σχετικά με την εκμίσθωση ισογείων 

καταστημάτων, στο ακίνητο επί της οδού Ιπποκράτους 15 &  Ακαδημίας, 

ιδιοκτησίας κληρονομίας Αντ. Παπαδάκη. 

(διανέμεται) 

 

Ι.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ    (διανέμονται γνώμες Τεχνικού Συμβουλίου) 

47. Ένσταση της αναδόχου εταιρείας «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.» του έργου ολοκλήρωση 

της επισκευής και διαρρύθμισης του κτηρίου του Παλαιού Χημείου. (ΑΜ 3773) 

48. Επικαιροποίηση αμοιβών τεχνικών συμβούλων για εκπόνηση μελετών, 

έκδοση άδειας και τευχών δημοπράτησης για την ανέγερση νέου διώροφου 

κτηρίου για τις ανάγκες του ΕΛΚΕ στην Πανεπιστημιούπολη. Επανέγκριση 

δαπάνης 74.400,00€ με ΦΠΑ σε βάρος των κονδυλίων του ΕΛΚΕ (ΑΜ 10862). 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

49. Έγκριση πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροπής 

διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου επεμβάσεις, 

επισκευές στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτηρίων στο κέντρο. 
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Κατακύρωση διαγωνισμού στον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΑΡΧΟ αντί 157.271,15€. 

(ΑΜ 10846) 

50. Έγκριση  πρακτικού (1
ου

) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για εκτέλεση 

εργασιών εσωτερικής ανακαίνισης στο κτήριο επί των οδών Σταδίου 25 και 

Παπαρρηγοπούλου, προϋπολογισμού 399.758,49€ (Α.Μ. 10866). 

51. Έγκριση πρακτικού (1
ου

) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για 

προμήθεια και εγκατάσταση αερόψυκτου ψύκτη νερού για το νέο κτήριο του 

Τμήματος Οδοντιατρικής, προϋπολογισμού 101.432,00€ (Α.Μ 10773). 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

52. Έγκριση μελέτης του έργου επισκευή και συμπλήρωση των οικοδομικών 

εγκαταστάσεων των Πανεπιστημιακών κτηρίων στο Γουδή, προϋπολογισμού 

434.835,62€. Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού (ΑΜ 10959) 

53. Έγκριση μελέτης του έργου επισκευή και συμπλήρωση των οικοδομικών 

εγκαταστάσεων των Πανεπιστημιακών κτηρίων στο Κέντρο, προϋπολογισμού 

400.000,00€. Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού. (ΑΜ 10958) 

54. Έγκριση μελέτης προμήθειας επείγουσα αντικατάσταση τεσσάρων 

πυροσβεστικών κρουνών και αποκατάστασης διαρροής στο δίκτυο πυρόσβεσης 

της Πανεπιστημιούπολης. Απευθείας ανάθεση στον Γ. Τσάγκα αντί 4.439,20€ 

με ΦΠΑ. (ΑΜ 10960) 

55. Έγκριση μελέτης προμήθειας εξοπλισμού για την ανάπτυξη κέντρου «Κλινικής 

προσομοίωσης υψηλής πιστότητας» στο Εργαστήριο Φυσιολογίας της Ιατρικής 

Σχολής, προϋπολογισμού 471.200,00€. Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού 

(ΑΜ 10966) 

56. Έγκριση μελέτης προμήθειας και τοποθέτησης τριών τραπεζών τρισδιάστατης 

ανατομικής του ανθρώπου για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Περιγραφικής 

Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής, προϋπολογισμού 353.344,20€. Διενέργεια 

ανοικτού διαγωνισμού (ΑΜ 10969). 

57. Έγκριση μελέτης προμήθειας και τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων στο 

Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, προϋπολογισμού 2.046,00€. 

Απ’ ευθείας ανάθεση στον μειοδότη Η. Μυλωνά αντί 1.754,60€ (ΑΜ 10961). 

58. Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών συντήρηση των συστημάτων 

πυροπροστασίας και μονάδων κεντρικού ελέγχου του Αρεταιείου Νοσοκομείου, 

προϋπολογισμού 18.000,00€. Απ’ ευθείας ανάθεση στον μειοδότη Νικόλαο 

Παλυβό αντί 17.980,00€ (ΑΜ 10965). 

59. Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών επισκευή ψυκτικών θαλάμων των 

εργαστηρίων της Ιατρικής Σχολής του κτηρίου επί της οδού Μιχαλακοπούλου 

176, προϋπολογισμού 7.142,40€. Απ’ ευθείας ανάθεση στη μειοδότρια 

εταιρεία «Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ» αντί 6.851,00€ 

(ΑΜ 10968). 
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60. Έγκριση μελέτης για προμήθεια & τοποθέτηση  υλικών για αποκατάσταση της 

οροφής του διαδρόμου της πτέρυγας Χασιάκου στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, 

προϋπολογισμού 24.538,36€. Απ’ ευθείας ανάθεση στον μειοδότη Γεώργιο Β. 

Καρκαντζό αντί 22.084,52€ (ΑΜ 10962). 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

61.  Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου επισκευή και 

συμπλήρωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων των πανεπιστημιακών κτηρίων 

στο Κέντρο, τελικής δαπάνης  97.761,12€ έναντι της εγκεκριμένης 98.628,84€. 

(ΑΜ 10589) 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

62. Παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου προσθήκης 3 ορόφων και 

ανακατασκευής ισογείου για εγκατάσταση κλινικών και άλλων τμημάτων για 

την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης του Αιγινητείου Νοσοκομείου, κατά 

60 ημερολογιακές ημέρες. Έγκριση τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος με 

επικαιροποιημένες τις επί μέρους προθεσμίες των διαφόρων εργασιών (ΑΜ 

3636). 

 

ΙΑ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

63. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας.   

(διανέμεται) 

64. Έγκριση έργου από 1-1-2018 έως 31-12-2019 στον ΕΛΚΕ για πρόσληψη με 

συμβάσεις έργου δύο ατόμων για υποστήριξη/λειτουργία Κεντρικής Αίθουσας 

Τηλεδιάσκεψης του ΕΚΠΑ 

(διανέμεται) 

65. Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών περί ορισμού Επιστημονικών Υπευθύνων 

μελών ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ και μέλους ερευνητικού προσωπικού ερευνητικών 

ινστιτούτων, σε προγράμματα (ΠΜΣ) που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ. 

(διανέμεται) 

66. Απόφαση  της Επιτροπής Ερευνών επί αιτήματος καθηγητών του Τμήματος 

Ιστορίας & Αρχαιολογίας για τη συμμετοχή του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ ως εταίρος, στο 

πλαίσιο δημιουργίας Επιχείρησης Έντασης Γνώσης (τεχνοβλαστού/spin-off) 

με την επωνυμία Αρχαιολογικός Τεχνοβλαστός ΙΚΕ (ARTECH) με νομική 

μορφή ΙΚΕ.  

(διανέμεται) 

 

ΙΒ. ΔΩΡΕΕΣ 

67. Δωρεά 3.000,00€ από την Εταιρεία AMGEN ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ  στο πλαίσιο του 

εορτασμού των 180 χρόνων ίδρυσης του ΕΚΠΑ.  
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68. Δωρεά 30.000,00€ από την εταιρεία ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ για την κάλυψη 

αμοιβής ακαδημαϊκών υποτρόφων της Α΄ Οφθαλμολογικής Κλινικής. 

69. Δωρεά 4.000,00€ από την εταιρεία ΙΟΥΛΙΑ & ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ-

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ για την κάλυψη μέρους αμοιβής 

ακαδημαϊκών υποτρόφων της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής. 

70. Δωρεά 11.400,00€ από την Εταιρεία Εκπαίδευση και Έρευνα στην 

Παιδιατρική για την κάλυψη μέρους αμοιβής δύο ακαδημαϊκών υποτρόφων 

της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής. 

71. Δωρεά 2.500,00€ από την εταιρεία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ Lilly για την κάλυψη 

αμοιβής ενός ακαδημαϊκού υποτρόφου της Θεραπευτικής Κλινικής. 

72. Δωρεά 8.000,00€ από την εταιρεία FRIESLANDCAMPINA HELLAS S.A. για 

την κάλυψη αμοιβής ακαδημαϊκών υποτρόφων της Νεογνολογικής Κλινικής. 

73. Δωρεά 29.000,00€ από την εταιρεία FREZYDERM για την κάλυψη αμοιβής 

ακαδημαϊκών υποτρόφων της Νεογνολογικής Κλινικής. 

74. Δωρεά 14.000,00€ από την εταιρεία GENESIS PHARMA για την κάλυψη 

μέρους αμοιβής ακαδημαϊκού υποτρόφου της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής. 

75. Δωρεά 15.175,74€ από την εταιρεία MD ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 

για την κάλυψη μέρους αμοιβής ακαδημαϊκών υποτρόφων της Γ΄ Μαιευτικής 

& Γυναικολογικής Κλινικής. 

76. Δωρεά 17.700,00€ από την εταιρεία JANSSEN για την κάλυψη αμοιβής 

ακαδημαϊκού υποτρόφου της Δ΄ Παθολογικής Κλινικής. 

77. Δωρεά 30.000,00€ από την εταιρεία Johnson & Johnson Hellas για την 

κάλυψη αμοιβής ακαδημαϊκών υποτρόφων της Α΄ Προπαιδευτικής 

Χειρουργικής Κλινικής. 

78. Δωρεά εξοπλισμού από την εταιρεία ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. στο Β΄ Εργαστήριο 

Παθολογικής Ανατομικής. 

79. Δωρεά εξοπλισμού από το Department of Anesthesiology, University of 

Toledo-Ohio USA, στη Β΄ Κλινική Αναισθησιολογίας. 

80. Δωρεά εξοπλισμού από την κ. Δ. Σουλτάνη στη Β΄ Προπαιδευτική 

Παθολογική Κλινική. 

81. Δωρεά εξοπλισμού από την εταιρεία ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ στην Α΄ 

Παθολογική Κλινική. 

82. Δωρεά εξοπλισμού από την εταιρεία Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, στην Α΄ 

Παθολογική Κλινική. 

83. Δωρεά εξοπλισμού από την εταιρεία PHARMATΗEN στην Α΄ Καρδιολογική 

Κλινική. 

84. Δωρεά εξοπλισμού από την εταιρεία ASTRA ZENECA AE στη Β΄ 

Καρδιολογική Κλινική. 
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85. Δωρεά εξοπλισμού από την εταιρεία PHARMEX στην Α΄ Κλινική Αφροδισίων 

& Δερματικών Νόσων. 

86. Δωρεά εξοπλισμού από την εταιρεία ROCHE HELLAS στη Θεραπευτική 

Κλινική. 

87. Δωρεά εξοπλισμού από την Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας 

και της ΡΕΑ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, προς το Εργαστήριο 

Ανατομίας. 

88. Δωρεά πεπαλαιωμένων επιστημονικών οργάνων του Εργαστηριού 

Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας στο Μουσείο Φυσικών Επιστημών και 

Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ.  

89. Δωρεά βιβλίων από τη συλλογή του Γ. Αρσένη, εκ μέρους της καθηγήτριας κ. 

Λ. Κατσέλη στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία. 

 

ΙΓ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

90. Ανάκληση της από 23-11-2017 (ΑΔΑ: ΨΨΚΞ46ΨΖ2Ν-7ΩΘ) απόφασης 

Συγκλήτου με θέμα Τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ ΕΚΠΑ και Εταιρείας 

Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 

μετά ορθή εισήγηση του Δ.Σ. της Εταιρείας.   

 

 

Αθήνα, 15-12-2017 

Ο Πρύτανης 

* 

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος 

 

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί επί του πρωτοτύπου που τηρείται στη Γραμματεία Συγκλήτου 


