
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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2ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, ακαδημαϊκού έτους 2010 - 2011.

ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου του Παν/μίου Αθηνών.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν. 2083/92 σας καλούμε στην 2η Συνεδρίαση του 
Πρυτανικού Συμβουλίου ακαδ. έτους 2010 - 2011 της  16/09/2010 και ώρα  2:00μμ στην 
παλαιά αίθουσα συνεδριάσεων Συγκλήτου με τα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

15/09/2010Αθήνα,

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

1(1). Πρόταση του Προϊσταμένου του Μουσείου Ιστορίας του Παν/μίου Αθηνών, κ. Ι. 
Καρανικολή, για μελέτη, ψηφιοποίηση, αξιοποίηση, εμπλουτισμό και ανάδειξη του 
φωτογραφικού αρχείου του Παν/μίου Αθηνών με αφετηρία το φωτογραφικό αρχείο 
του Μουσείου Ιστορίας.

1(2). Έγγραφο του ομ. καθηγητή του Τμήματος ΦΠΨ, κ. Λ. Δελλασούδα,  με το οποίο 
αιτείται να τεθεί υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ η διοργάνωση διεθνούς διαγωνισμού 
μέσω του διαδικτύου, με θέμα τον Όμηρο και τα Ομηρικά Έπη.
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2. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

2(1). Επιχορήγηση της Παν/κής Λέσχης, οικονομικού έτους 2011, για την αντιμετώπιση 
λειτουργικών δαπανών και νοσηλίων των φοιτητών του ΕΚΠΑ.

2(2). Καθορισμός προϋποθέσεων για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του 
Ε.Κ.Π.Α.
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3. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3(1). Άδειες απουσίας μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Δ.Ι.Π.

3(2). Συζήτηση επί των θεμάτων που ετέθησαν από τους διοικητικούς υπαλλήλους στις 
ανοιχτές συναντήσεις τους με τις Πρυτανικές Αρχές στις 7.9.2010.

3(3). Σχετικά με τις αναγορεύσεις επιτίμων διδακτόρων Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α και την 
έγκριση της σχετικής δαπάνης για παροχή διανυκτέρευσης, δεξίωσης, γεύματος, 
δείπνου κλπ.

3(4). Καθορισμός  χρήσης  των  αυτοκινήτων  των  Πρυτανικών  Αρχών  (ΦΕΚ  B 
108/4.2.2010) και των κινητών τηλεφώνων.

3(5). Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος "Πρώτες Βοήθειες και Στοιχεία Θεραπευτικής 
"  από το Τμήμα Φαρμακευτικής στον Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής κ. 
Γεώργιο Μπαλτόπουλο, για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2010-2011.

3(6). Παράταση προθεσμίας ορκωμοσίας και ανάληψης καθηκόντων για έξι (6) μήνες 
του  κ.  Σταμάτιου  Λεράκη,  ο  οποίος  διορίστηκε  σε  κενή  οργανική  θέση  της 
βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής.

3(7). Παράταση προθεσμίας ορκωμοσίας και ανάληψης καθηκόντων για έξι (6) μήνες 
του κ. Σταύρου Σκοπετέα, ο οποίος διορίστηκε σε κενή θέση της βαθμίδας του 
Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας.

3(8). Μετακίνηση της κας Έλλης Τουλιάτου, υπαλλήλου του ΤΕ κλάδου διοικητικού - 
λογιστικού, από τη Γραμματεία του Τμήματος ΦΠΨ στον Τομέα Φιλοσοφίας.

3(9). Αίτημα  του  Δ/ντή  του  Εργαστηρίου  Αναλυτικής  Χημείας  Καθηγητή  Αντ. 
Καλοκαιρινού,  για  απόσπαση  ενός  υπαλλήλου  Ι.Δ.Α.Χ.  πτυχιούχου  Χημικού  ή 
Χημικού Μηχανικού, για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου.

3(10). Γεγονότα  που  αφορούν  στην  εργαζόμενη  του  συνεργείου  καθαριότητας  του 
Τμήματος  Φαρμακευτικής,  κα  Malgorzata  Potyrala,  έγγραφο  της  ιδίας  και  του 
Συλλόγου Συμβασιούχων του ΕΚΠΑ.

3(11). Ορισμός ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) που προβλέπεται από το Ν.3861/2010.

3(12). Έγγραφο του Αναπλ. Προέδρου του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Καθηγητή Σ. Αθανασόπουλου, με 
το οποίο διαβιβάζεται  ψήφισμα της Γ.Σ. του Τμήματος κατά της από 13.5.2010 
απόφασης  του  Πρυτανικού  Συμβουλίου,  σχετικής  με  τη  διενέργεια  Ε.Δ.Ε.  για 
καταγγελίες για μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Φ.Α.Α.

3(13). Έγγραφο  του  Προέδρου  του  Τμήματος  Π.Ε.Δ.Δ.,  σχετικό  με  καταγγελία 
μεταπτυχιακού φοιτητή του Τμήματος για τη  φύλαξη του κτηρίου επί  της οδού 
Αιόλου 42-44.
- Πρόβλεψη για την αποτελεσματικότητα των φυλάκων εν όψει της νέας σύμβασης 
με ανάδοχο εταιρεία.
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3(14). Σχετικά με την κατάργηση της παλαιάς ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Κοσμήτορα 
της Σ.Θ.Ε., καθηγητή κ. Χ. Παπαγεωργίου.

3(15). Έγγραφο του Δ/ντή του Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, καθηγητή κ. Λ. 
Μαργαρίτη, σχετικό με τη μη αποδοχή τοποθέτησης του υπαλλήλου ΙΔΑΧ κ. Δ. 
Παναγόπουλου στον Τομέα, λόγω έλλειψης πνεύματος συνεργασίας. - Απαντητικό 
έγγραφο του κ. Δ. Παναγόπουλου.

3(16). Έγγραφο του Δ.Σ. των φοιτητών του Τ.Ε.Φ.Α.Α., σχετικά με τη διαδικασία εκλογής 
μελών ΔΕΠ του Τμήματος.
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4. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

4(1). Δεν υπάρχουν θέματα για συζήτηση.
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5. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5(1). Έγκριση  συνολικής  δαπάνης  1.840,00€  (920€Χ2)  για  την  καταβολή  των 
δικαστικών δαπανών στον δικηγόρο κ. Αναστάσιο Μιχόπουλο όπως προκύπτουν 
από τις υπ'αριθμ. 1661 και 1662/2010 αποφάσεις του ΣτΕ (σχετ. υποθέσεις Αστ. Γ. 
Τριανταφύλλου).

5(2). Αίτημα  της  αναπλ.  καθηγήτριας  του  Τμήματος  Φυσικής,  κας  Μαρίας 
Σακελλαριάδου που αφορά στην ανάκληση :α) της από 13-5-2010 απόφασης του 
Πρυτανικού  Συμβουλίου  σχετικής  με  τη  διακοπή  της  τακτικής  μισθοδοσίας  της 
καθώς και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών σε αυτήν αποδοχών 
λόγω μη πλήρους άσκησης των καθηκόντων της β) του υπ'αριθμ. 0910027958/25-
6-2010 εγγράφου του Δ/ντή Περιουσίας και Οικονομικών και κάθε σχετικής πράξης 
της Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α..

5(3). Έγγραφο του προϊσταμένου του Δικαστικού Τμήματος, Νομ. Συμβούλου, κ. Ηλία 
Ψώνη σχετικό με τη μη ανεύρεση φακέλων δικογραφίας στο αρχείο του πρώην 
Δικηγόρου του ΕΚΠΑ κ. Ανδρέα Σάσσαλου.

5(4). Διενέργεια  ανοικτού  διαγωνισμού  ανάδειξης  αναδόχου  για  τη  μίσθωση 
λεωφορείων (πούλμαν) για τις εκπαιδευτικές εκδρομές του Πανεπιστημίου.

5(5). Διενέργεια  ανοικτού  διαγωνισμού  ανάδειξης  αναδόχου  για  την  προμήθεια 
ξενόγλωσσων  διδακτικών  συγγραμμάτων  του  Τμήματος  Ιταλικής  Γλώσσας  και 
Φιλολογίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

5(6). Διενέργεια  ανοικτού  διαγωνισμού  ανάδειξης  αναδόχου  για  την  προμήθεια 
ξενόγλωσσων διδακτικών συγγραμμάτων του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

5(7). Έγκριση πρακτικού διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού με αρ. διακ. 8/2010 για 
την προμήθεια συνδρομών Βιβλιογραφικών Βάσεων Δεδομένων σε ηλεκτρονική 
μορφή για το έτος 2010.

5(8). Έγκριση πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού 
με  αριθ.  διακ.  16/2009  για  την  προμήθεια  Επιστημονικών  Οργάνων  για  το 
Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο της Α' Παιδιατρικής Κλινικής του Ε.Κ.Π.Α..

5(9). Έγκριση πρακτικών ανοικτού διαγωνισμού με αριθ. διακ. 6/2010 για την ανάδειξη 
αναδόχου για την εκτύπωση της εφημερίδας "ΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ" για χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών.

5(10). Έγκριση πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού 
με αριθ. διακ. 1/2010 για την προμήθεια χάρτου για τις ανάγκες των Εκτυπωτικών 
Κέντρων και των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Κ.Π.Α..

5(11). Άσκηση δικαιώματος προαίρεσης για τον ανοικτό διαγωνισμό με αρ. διακ. 11/2009 
για την προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων φωτισμού και λοιπού ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των πανεπιστημιακών κτηρίων.
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5(12). Έγκριση  αλλαγής  πηγής  χρηματοδότησης  της  προμήθειας  340  φορητών 
υπολογιστών  και  4  εξυπηρετητών  με  συστοιχία  εξωτερικών  δίσκων  (αρ.  διακ. 
17/2009).

5(13). Παραγραφή και διαγραφή χρηματικών αξιώσεων κατά του Πανεπιστημίου.

5(14). Διενέργεια  πρόχειρου  μειδοτικού  διαγωνισμού  για  την  παραγωγή  των 
προγραμματισμένων εκδόσεων του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (πρακτικά Α΄ 
Διεθνούς Συνεδρίου του 2005, επετειακός τόμος της εικοσαετίας, 10ος τόμος του 
επιστ.  περιοδικού  Παράβασις  και  ευρετήρια  των  παλαιότερων  τευχών  του 
περιοδικού, τόμος των πρακτικών της ημερίδας στη μνήμη της Αγνής Μουζενίδου) 
(προϋπ. δαπάνης 39.000,00 €)

5(15). Έγγραφο του Προίσταμένου του Τμ. Κεντρικού Η/Υ της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης, 
κ. Στ. Βανακάρη, σχετικό με την ανανέωση των συστημάτων του Υπολογιστικού 
Κέντρου του Παν/μίου Αθηνών.

5(16). Έγκριση  δαπάνης  για  την  κάλυψη  των  εξόδων  συμμετοχής  του  λέκτορα  του 
Τμήματος  Θεολογίας,  κ.  Κων.  Ζάρρα,  σε  Διεθνές  Συνέδριο  στο  Μινσκ  της 
Λευκορωσίας, από 2 έως 9/9/2010.

5(17). Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής του επίκ. καθηγητή του 
Τμήματος  Θεολογίας,  κ.  Χρ.  Καρακόλη,  σε  Διεθνές  Συνέδριο  στο  Μινσκ  της 
Λευκορωσίας, από 2 έως 9/9/2010.

5(18). Έγκριση δαπάνης ποσού 8.000,00 € για την κάλυψη των εξόδων διανυκτέρευσης 
και  παροχής  δείπνου  τριών  μελών  ΔΕΠ  και  δέκα  φοιτητών,  στο  πλαίσιο  της 
διεξαγωγής σεμιναρίου του Τομέα Β' Ιδιωτικού Δικαίου, από 20 έως 24/10/2010.

5(19). Έγκριση  δαπάνης  για  την  κάλυψη  των  εξόδων  συμμετοχής  της  υπαλλ.  της 
Βιβλιοθήκης Επιστημών Υγείας, κας Ασημ. Βλαχάκη, στο Παγκόσμιο Συνέδριο με 
θέμα  Open  Access  to  Science  Information:  trends,  models  and  strategies  for 
libraries, στα Χανιά, από 6 έως 8/8/10.

5(20). Έγκριση  δαπάνης  για  την  καλυψη  των  εξόδων  συμμετοχής  του  καθηγητή  του 
Τμήματος Γεωλογίας και  Γεωπεριβάλλοντος,  κ.  Γ.  Στουρνάρα,  στο 38ο Διεθνές 
Συνέδριο της Διεθνούς Ενώσεως Υδρογεωλόγων στην Κρακοβία της Πολωνίας, 
από 12 έως 17/9/2010.

5(21). Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη μέρους των εξόδων συμμετοχής δύο μελών 
ΔΕΠ και δεκαέξι φοιτητών του Τ.Ε.Φ.Α.Α., σε πρόγραμμα προώθησης της φυσικής 
δραστηριότητας και υγιεινού τρόπου ζωής, στην πόλη Κάουνας της Λιθουανίας, 
από 6 έως 15/9/2010.

5(22). Αίτημα  της  Ελληνικής  Επιτροπής  Διεθνών  Σχέσεων  και  Ανταλλαγών  Φοιτητών 
Ιατρικής (HELMSIC)  για οικονομική ενίσχυση της τελετής έναρξης του Θερινού 
Σχολείου με θέμα την "Αναγεννητική Ιατρική" (6-12/9/2010) και της Ευρωπαϊκής 
Συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής (ΕΜSA) (8-12/9/2010) 
που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα.
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5(23). Έγκριση  συνολικής  δαπάνης  ποσού  9.650,00  €  για  την  κάλυψη  των  εξόδων 
φιλοξενίας  (μετακίνηση-διαμονή)  8  καθηγητών  από  Παν/μια  του  εξωτερικού, 
προσκεκλημένων  του  Τομέα  Άλγεβρας-Γεωμετρίας  του  Τμ.  Μαθηματικών 
(πιστώσεις Τομέα, οικ. έτους 2010).

5(24). Αίτημα των κ. Δ. Καφετζή, Δ/ντή  και Ν. Παπαδόπουλου, αναπλ. καθηγητή, της Β' 
Παιδιατρικής Κλινικής, σχετικά με οικονομική ενίσχυση (στέγαση σε ακίνητο του 
Παν/μίου ή κάλυψη μέρους των τρεχόντων εξόδων όπως ενοίκιο ή ρεύμα) του 
Αλλεργιολογικού-Ανοσολογικού  Ερευνητικού  Κέντρου  της  Μονάδας 
Αλλεργιολογίας της Κλινικής Ανοσολογίας της Β' Παιδιατρικής Κλινικής.

5(25). Έγκριση δαπάνης ποσού 18.050,00 € για την πληρωμή συνδρομής του ΕΚΠΑ στο 
Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) για το έτος 2010.

5(26). Έγκριση δαπάνης 40.000,00 € για την προμήθεια στηθοσκοπίων για τις ανάγκες 
της Ιατρικής Σχολής, ακαδημ. έτους 2010-2011.

5(27). Έγκριση δαπάνης 3.000,00 € για την έκδοση αναμνηστικού τόμου προς τιμή του 
Στυλιανού Κουσούλη.

5(28). Αίτημα του Κοσμήτορα της Σχολής ΝΟΠΕ, καθηγητή κ. Μιχ. Τσινισιζέλη, σχετικό 
με  την  έγκριση  δαπάνης για την  πραγματοποίηση εργασιών ολοκλήρωσης της 
αναδρομικής  καταλογογράφησης  14000  τεκμηρίων  των  βιβλιοθηκών-
σπουδαστηρίων  του  Τμήματος  Νομικής,  5000  τεκμηρίων  της  βιβλιοθήκης  του 
Τμήματος ΠΕΔΔ, καθώς και τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των ηλεκτρονικών 
εγγράφων του συστήματος Horizon.

5(29). Έγκριση  δαπάνης  ποσού  4.000,00  €  για  την  εκτύπωση  των  πρακτικών  της 
ημερίδας "Η Κωνσταντινούπολη μεταξύ Ανατολής και Δύσης: 19ος-αρχές 20ού αι." 
του  Τμήματος  Τουρκικών  Σπουδών  και  Σύγχρονων  Ασιατικών  Σπουδών,  που 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 20/5/2010.

5(30). Έγκριση δαπάνης 80.000€ για τον εξοπλισμό του Εργαστηρίου Πληροφορικής του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

8Σελίδα16/9/2010



6. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

6(1). Αγορά,  κατόπιν  προσκύρωσης,  τμήματος  οικοπέδου στο  ακίνητο  επί  της  οδού 
Μπόταση 60 στον Πειραιά (κληρ. Ε. Ζαννέτου).

6(2). Οφειλές δημοτικών τελών και φόρων στο Δήμο Αθηναίων του υπόγειου χώρου με 
στοιχεία  ΣΑ  στο  ακίνητο  επί  της  Λ.  Αλεξάνδρας  192  Α,  Αθήνα,  δωρεάς  Ολ. 
Λαγάκου.

6(3). Αίτημα της κας Ελένης Μιχελάκη του Ιωάννη,  για παράταση της χορηγηθείσης 
υποτροφίας από τα έσοδα της Κληρ/μίας Αντωνίου Παπαδάκη για μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Εσωτερικό (1η παράταση).

6(4). Αίτημα της κας Ουρανίας Μπέση του Στυλιανού, για παράταση της χορηγηθείσης 
υποτροφίας, από τα έσοδα της κληρ/μίας Αντωνίου Παπαδάκη για μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Εξωτερικό (1η παράταση).

6(5). Αίτημα της κας Ευδοξίας Τζαννή του Εμμανουήλ, για παράταση της χορηγηθείσης 
υποτροφίας από τα έσοδα της κληρ/μίας Αντωνίου Παπαδάκη, για μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Εσωτερικό (1η παράταση).

6(6). Αίτημα της κας Τούντα Βικτώριας του Ελευθερίου για αλλαγή χώρας σπουδών.

6(7). Ορισμός  εποτροπής  για  τη  χορήγηση  βραβείου  από  τα  έσοδα  της  Δωρεάς 
Ευφροσύνης Φλου-Τσαμπούλα, Παν/κού έτους 2009-10.

6(8). Χορήγηση κατά το σχολ. έτος 2006-07, μίας (1) υποτροφίας, από τα έσοδα του 
κληροδοτήματος Ιωάννου Σφογγοπούλου.

6(9). Έγγραφο του  Προέδρου της Εφορείας του Αρεταιείου Νοσοκομείου, καθηγητή κ. 
Α.-Μ. Δημόπουλου, σχετικό με την αξιοποίηση των εσόδων που προέρχονται από 
τα κληροδοτήματα.
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7. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

7(1). Έγγραφο  του  κ.  Κων/νου  Μπολιεράκη,  τεχνικού  της  ΤΥΠΑ,  σχετικό  με  το 
πρόβλημα λειτουργίας του ζεστού νερού στη Γ' ΦΕΠΑ.

7(2). Έργο μελέτης και κατασκευής για την ολοκλήρωση του Τομέα V και Αμφιθεάτρου I 
σε  Ενιαία  Βιβλιοθήκη  της  Σ.Θ.Ε.  στην  Πανεπιστημιούπολη,  κοινοπραξίας 
“ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε – ΜΕΛΚΑ Α.Ε” – Έγκριση καταβολής τόκων 
υπερημερίας  ποσού  €  38.735,44  χωρίς  ΦΠΑ.  (Γνωμοδότηση  Οικονομικού  και 
Τεχνικού Συμβουλίου, της 31-8-10)

7(3). Έργο  ανέγερσης  κτηρίου  Βιβλιοθήκης  της  Φιλοσοφικής  Σχολής  στην 
Πανεπιστημιούπολη, εργολαβίας “ΙΝΤΕΡΤΟΠ Α.Ε.” – Έγκριση καταβολής τόκων 
υπερημερίας ποσού € 177.810,55 χωρίς  ΦΠΑ.  (Γνωμοδότηση Οικονομικού και 
Τεχνικού Συμβουλίου, της 31-8-10)

7(4). Έγκριση  νέου  προϋπολογισμού  €  2.059.655,75  του  έργου  κατασκευής  νέου 
κτηρίου  Μ.Ι.Θ.Ε  στην  Πανεπιστημιούπολη.  (Γνωμοδότηση  Οικονομικού  και 
Τεχνικού Συμβουλίου, της 31-8-10)

7(5). Έγγραφο  του  Δ/ντή  της  Α'  Προπαιδευτικής  Παθολογικής  Κλινικής  και  Ειδικής 
Νοσολογίας,  καθηγητή  κ.  Σπ.  Λαδά,  σχετικό  με  το  πρόβλημα  στο  σύστημα 
εξαερισμού  του  Εργαστηρίου  Πειραματικής  Χειρουργικής  και  Χειρουργικής 
Έρευνας "Ν.Σ.Χρηστέας".

7(6). Έγκριση  μελέτης  επέκτασης  Λαϊκού  Νοσοκομείου  στου  Γουδή,  ενδεικτικού 
προϋπολογισμού έργου € 6.000.000,00 – Έγκριση συνταχθείσης προμελέτης – 
Έγκριση  προκήρυξης  διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  εκπόνησης  της  οριστικής 
μελέτης, μελέτης εφαρμογής και σύνταξης τευχών δημοπράτησης προεκτιμώμενης 
αμοιβής  ποσού  €  1.674.112,89  –  Ορισμός  Επιτροπής  Διαγωνισμού. 
(Γνωμοδότηση Οικονομικού και Τεχνικού Συμβουλίου, της 31-8-10)

7(7). Έγκριση  μελέτης  συντήρησης,  επισκευής,  συμπλήρωσης  και  λειτουργίας  των 
εγκαταστάσεων  του  κτηρίου  της  Φιλοσοφικής  Σχολής,  προϋπολογισμού  € 
727.000,00,  καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου και  έγκριση της σχετικής 
δαπάνης. (Γνωμοδότηση Οικονομικού και Τεχνικού Συμβουλίου, της 31-8-10)

7(8). Έγκριση  μελέτης  εγκατάστασης  αντλητικού  συγκροτήματος  για  την  άντληση 
υδάτων από το φρεάτιο του ανελκυστήρα στο κτήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας 
στου Γουδή, προϋπολογισμού € 8.706,65 –  Έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης 
του έργου στην κα. Κ. Μολδοβανίδου, αντί του ποσού  των € 7.496,34 με ΦΠΑ – 
Έγκριση δαπάνης – Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής. (Γνωμοδότηση Οικονομικού 
και Τεχνικού Συμβουλίου, της 31-8-10)

7(9). Έγκριση μελέτης εφαρμογής του έργου αποπεράτωσης του Αμφιθεάτρου I  του 
συγκροτήματος της Σ.Θ.Ε. (Γνωμοδότηση Οικονομικού και Τεχνικού Συμβουλίου, 
της 31-8-10)

10Σελίδα16/9/2010



7(10). Έγκριση ακύρωσης της εισήγησης της κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού 
για  την  ανάδειξη  αναδόχου  της  προμήθειας  και  εγκατάστασης  υλικών  για  την 
αποκατάσταση  της  λειτουργίας  του  συστήματος  ελέγχου  πρόσβασης  της 
Κεντρικής  Εισόδου  της  Πανεπιστημιούπολης.  (Γνωμοδότηση  Οικονομικού  και 
Τεχνικού Συμβουλίου, της 31-8-10)

7(11). Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ολοκλήρωσης της 
αποκατάστασης  του  κτηρίου  του  Μαρασλείου  Διδασκαλείου  Δημοτικής 
Εκπαίδευσης,  εργολαβίας  “ΩΡΙΩΝ  Α.Τ.Ε.”,  συνολικής  δαπάνης  ποσού  € 
1.632.158,84 έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης του 1ου Α.Π.Ε του έργου ποσού € 
1.619.874,25  δηλαδή  με  αύξηση  κατά  €  12.284,59  –  Έγκριση  δαπάνης  λόγω 
αλλαγής ΦΠΑ. (Γνωμοδότηση Οικονομικού και Τεχνικού Συμβουλίου, της 31-8-10)

7(12). Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου εγκατάστασης ενός 
ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα στο κτήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας και δύο στο 
Αμφιθέατρο  Περιγραφικής  Ανατομικής  στου  Γουδή,  εργολαβίας  κας  Κ. 
Μολδοβανίδου, συνολικής δαπάνης ποσού € 85.189,67 έναντι  της εγκεκριμένης 
δαπάνης του έργου ποσού € 82.824,00, δηλαδή με αύξηση κατά € 2.365,68 – 
Έγκριση  1ου  ΠΚΤΜΝΕ  –  Έγκριση  δαπάνης.  (Γνωμοδότηση  Οικονομικού  και 
Τεχνικού Συμβουλίου, της 31-8-10)

7(13). Έγκριση  2ου  και  Τελικού  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  του  έργου 
συντήρησης,  επισκευής  και  συμπλήρωσης  των  εγκαταστάσεων  θέρμανσης  – 
κλιματισμού  της  Ιατρικής  Σχολής,  διετούς  διάρκειας,  Κοινοπραξίας 
“ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  ΡΕΝΤΖΗΣ  –  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΦΟΥΣΕΚΑΣ”,  συνολικής  δαπάνης 
ποσού € 690.337,33 έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης του 1ου Α.Π.Ε του έργου 
ποσού € 603.369,34 δηλαδή με αύξηση κατά € 86.967,99 – Έγκριση δαπάνης 
λόγω αναθεώρησης και αλλαγής ΦΠΑ. (Γνωμοδότηση Οικονομικού και Τεχνικού 
Συμβουλίου, της 31-8-10)

7(14). Έγκριση  2ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  του  έργου  επισκευής  και 
συμπλήρωσης των οικοδομικών εγκαταστάσεων των Πανεπιστημιακών κτηρίων 
στο  Κέντρο,  Κοινοπραξίας  “ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΑΤΟΤΕΒΕ  –  ΣΠ.  ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.”,  συνολικής  δαπάνης  ποσού  €  825.269,63  δηλαδή  με  αύξηση  κατά  € 
10.425,66  έναντι  της  συνολικής  εγκεκριμένης  δαπάνης  του  έργου  –  Έγκριση 
δαπάνης. (Γνωμοδότηση Οικονομικού και Τεχνικού Συμβουλίου, της 31-8-10)

7(15). Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  εργασιών  και  επιστροφής  των  εγγυητικών 
επιστολών του έργου ανακαίνισης – διαρρύθμισης του 5ου ορόφου του κτηρίου 
του Τμήματος Οδοντιατρικής στου Γουδή, εργολαβίας “Λ. ΚΕΪΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε”,, 
προϋπολογισμού  €  840.336,13  και  τελικής  δαπάνης  ποσού  €  676.715,52 
συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ.  (Γνωμοδότηση  Οικονομικού  και  Τεχνικού 
Συμβουλίου, της 31-8-10)

7(16). Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  ανακαίνισης, 
επέκτασης και επισκευής των Η/Μ εγκαταστάσεων των Πανεπιστημιακών κτηρίων 
στην Πανεπιστημιούπολη και στο Τ.Ε.Φ.Α.Α., εργολαβίας κ. Π. Σταθά, κατά 180 
ημερολογιακές ημέρες, με αναθεώρηση. (Γνωμοδότηση Οικονομικού και Τεχνικού 
Συμβουλίου, της 31-8-10)
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8. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

8(1). Ορισμός νέας Διοικούσας Επιτροπής του Ιστορικού Αρχείου του Ε.Κ.Π.Α.

8(2). Συγκρότηση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

8(3). Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας της Ιατρικής Σχολής.

8(4). Ορισμός της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας.
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9. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

9(1). Διάθεση  εξοπλισμού  γραφείου  (Η/Υ,  εκτυπωτών,  καρεκλών  κλπ)  από  το 
Πανεπιστήμιο, στον ΟΚΑΝΑ.

9(2). Έγκριση πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς 
διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για τις μεταφορές του Πανεπιστημίου Αθηνών.

9(3). Έγγραφο της Δ/νσης Περιουσίας σχετικό με τη λειτουργία του γκαράζ της Νομικής 
Σχολής.

9(4). Έγγραφο της καθηγήτριας του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, κας Στ. 
Πριόβολου, σχετικό με τη χρήση του γκαράζ της Σχολής ΝΟΠΕ.

9(5). Επανάληψη  ή  μη  του  ανοικτού  διεθνούς  διαγωνισμού  με  αρ.  διακ.  4/2010 
ανάδειξης αναδόχου για τον καθαρισμό των υαλοπινάκων των Παν/κών κτηρίων.

9(6). Κήρυξη του διενεργηθέντος την 17-5-2010 επαναληπτικού δημόσιου πλειοδοτικού 
διαγωνισμού  για  την  εκμίσθωση  του  καταστήματος  φωτοαντιγράφων  της 
Φιλοσοφικής Σχολής ως άνευ αποτελέσματος.

9(7). Κατακύρωση  αποτελέσματος  του  διενεργηθέντος  στις  19-7-2010  δημόσιου 
πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου της ιατρικής Σχολής 
στην Αθήνα, θέση Φουδή.

9(8). - Ανανέωση μίσθωσης γραφείων του Μεγάρου Στάη επί της οδού Σταδίου 5 και επί 
της οδού Ηπείρου 24 από τον Ε.Λ.Κ.Ε.
-  Έγκριση  καταβολής  μισθωμάτων  των  γραφείων  που  ανήκουν  στα 
Κληροδοτήματα από τον τακτικό προϋπολογισμό .
- Έγκριση ιδιοχρησιμοποίησης των γραφείων που ανήκουν στην Ιδία Περιουσία.

9(9). Ορισμός υπολόγου μη αναλώσιμου υλικού του Τομέα Ποινικών Επιστημών του 
Τμήματος Νομικής.

9(10). Ορισμός  υπολόγου  μη  αναλώσιμου  υλικού  του  Τομέα  Γλωσσολογίας  του 
Τμήματος Φιλολογίας.

9(11). Ορισμός υπολόγου μη αναλώσιμου υλικού του Σπουδαστηρίου Γλωσσολογίας του 
Τμήματος Φιλολογίας.

9(12). Ορισμός  υπολόγου  μη  αναλώσιμου  υλικού  της  Β΄  Νευροχειρουργικής  και 
Νευροτραυματιολογικής Κλινικής στο ΠΓΝ "ΑΤΤΙΚΟΝ".

9(13). Ορισμός υπολόγου μη αναλώσιμου υλικού της Γ΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής (Κ.Α.Τ.) 
της Ιατρικής Σχολής.

9(14). Ορισμός υπολόγου μη αναλώσιμου υλικού του Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής 
της Οδοντιατρικής Σχολής.

9(15). Ορισμός υπολόγου μη αναλώσιμου υλικού του Τομέα Ιστορίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής.
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9(16). Ορισμός υπολόγου μη αναλώσιμου υλικού του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας 
της Τέχνης.

9(17). Ορισμός  υπολόγου  μη  αναλώσιμου  υλικού  του  Εργαστηρίου  Ανατομίας  - 
"ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ" της Ιατρικής Σχολής.

9(18). Ορισμός υπολόγου μη αναλώσιμου υλικού της Α΄Οφθαλμολογικής Κλινικής.

9(19). Ορισμός υπολόγου μη αναλώσιμου υλικού της Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής 
Κλινικής-Μονάδα Έρευνας της Ιατρικής Σχολής.

9(20). Ορισμός  υπολόγου  μη  αναλώσιμου  υλικού  της  Β΄  Παθολογικής  Κλινικής  της 
Ιατρικής Σχολής.

9(21). Ορισμός  επιτροπής  για  την  καταστροφή  ή  μη  του  μη  αναλώσιμου  υλικού  του 
Τομέα Γλωσσολογίας.

9(22). Ορισμός επιτροπής για  την  καταστροφή ή μη,  του μη αναλώσιμου υλικού του 
Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ.

9(23). Ορισμός  επιτροπής  για  την  καταστροφή  ή  μη  του  μη  αναλώσιμου  υλικού  του 
Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής του Τμήματος Βιολογίας.

9(24). Γνωμάτευση επιτροπής για την καταστροφή και διαγραφή μη αναλώσιμου υλικού 
του Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας και Τεχνολογίας.

9(25). Γνωμάτευση επιτροπής για την καταστροφή και διαγραφή μη αναλώσιμου υλικού 
του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών.

9(26). Γνωμάτευση επιτροπής για την καταστροφή και διαγραφή μη αναλώσιμου υλικού 
του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών.

9(27). Γνωμάτευση επιτροπής για την καταστροφή και διαγραφή μη αναλώσιμου υλικού 
του Μουσείου Ιστορίας του ΕΚΠΑ.

9(28). Καταστροφή  και  διαγραφή  κατεστραμμένου  φωτοτυπικού  μηχανήματος  του 
Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής.

9(29). Κλοπή  μη  αναλώσιμου  υλικού  (φορητού  Η/Υ)  στην  Α΄  Ορθοπαιδική  Κλινική, 
"ΑΤΤΙΚΟ" Παν/κό Γενικό Νοσοκομείο.

9(30). Απόσυρση  και  ανακύκλωση  παλαιών  και  φθαρμένων  βιβλίων  των  Φοιτητικών 
Αναγνωστηρίων  της  Παν/κής  Λέσχης  και  διαγραφή  αυτών  από  το  οικείο 
κτηματολόγιο.
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10. ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

10(2). Έγγραφο του διοικητικού υπαλλήλου κ. Κ. Μπολιεράκη σχετικό με αποζημίωσή 
του για υπηρεσίες που προσέφερε στις Α', Γ' και Δ' ΦΕΠΑ (επισκευή και λειτουργία 
ψυκτικών μηχανημάτων),  πέραν του κανονικού του ωραρίου και  για το χρονικό 
διάστημα από 22/6/10 έως 10/7/10.

10(3). Έγκριση  υπερωριακής  απασχόλησης  υπαλλήλων  στα  Φοιτητικά  Αναγνωστήρια 
της Παν/κής Λέσχης, κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή.

10(4). Έγγραφο του διοικητικού υπαλλήλου κ. Κ. Μπολιεράκη σχετικό με αποζημίωσή 
του για όλες τις υπηρεσίες που προσέφερε στις εγκαταστάσεις της Α',  Γ'  και Δ' 
Φ.Ε.Π.Α. κατά τα έτη 2004-2008.

10(5). Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας του 
Κτηρίου της Σχολής ΝΟΠΕ, το Σάββατο 28 Αυγούστου 2010.

10(6). Έγγραφο  του  Προέδρου  του  Τμήματος  Πληροφορικής  και  Τηλεπικοινωνιών, 
καθηγητή  κ.  Θωμά  Σφηκόπουλου  για  χορήγηση  άδειας  υπερωριακής 
απασχόλησης στον υπάλληλο Πληροφορικής, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., κ. Γ.Π. 
Κακαλέτρη, για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο D4Science-II.

10(7). Διάθεση μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για τη διαχείριση των εσόδων 
του  συνεδρίου  "3rd  International  Scientific  Conference  on  Energy  and  Climate 
Change"  που  πραγματοποιείται  στο  πλαίσιο  των  δραστηριοτήτων  του  δικτύου 
PROMITHEAS (συντονιστής δικτύου: καθ. κ. Δημ. Μαυράκης).

10(8). Χορήγηση μπλκ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για τη διαχείριση των εσόδων 
από  το  επιμορφωτικό  Πρακτικό  Φροντιστήριο  που  διοργανώνει  το  Εργαστήριο 
Μικροβιολογίας  με  θέμα  "Μοριακές  Τεχνικές  στο  Μικροβιολογικό  Κλινικό 
Εργαστήριο" (υπεύθυνος Φροντιστηρίου :καθ. κ. Α.Ζ. Τσακρής).

10(9). Χορήγηση  κωδικού  έρευνας  στον  Ε.Λ.Κ.Ε.  και  διάθεση  μπλοκ  παροχής 
υπηρεσιών  για  τη  διαχείριση  των  εσόδων  του  1ου  Πανελληνίου  Συνεδρίου 
Φιλοσοφίας της Επιστήμης (επιστημονικός υπεύθυνος:κ. Στ. Ψύλλος, καθηγητής 
Μ.Ι.Θ.Ε.).

10(10). Αποδοχή δωρεάς,  συνολικού ποσού 50.000,00€,  από την εταιρεία JANSSEN - 
CILAG AEBE προς της  Θεραπευτική  Κλινική  (Νοσοκομείο  "Αλεξάνδρα")  για  τη 
στήριξη του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο "Μελέτη της οστικής νόσου της 
αγγειογενετικής  δραστηριότητας  και  των  κυτταρογενετικών  μεταβολών  σε 
αρρώστους  με  υποτροπιάζον  ή  ανθεκτικό  Πολλαπλούν  Μυέλωμα"  (Κωδικός 
έρευνας:70/3/2032, επιστημονικός υπεύθυνος καθ.κ. Μελ. Δημόπουλος).

10(11). Αποδοχή δωρεάς, συνολικού ποσού 690,00€ από την εταιρεία JANSSEN-CILAG 
AEBΕ προς το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής, για τη στήριξη της 
διεξαγωγής  εντατικοποιημένου  ολοήμερου  μαθήματος  με  τίτλο  "PCR  based 
diagnosis of dermatophytic infections: on the way to a consensus" (KA:70/3/8063, 
επιστημονικός υπεύθυνος:Αριστέα Βελεγράκη).
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10(12). Αποδοχή δωρεάς ποσού 10.000,00€, από την εταιρεία JANSSEN CILAG AEBE 
προς το Κέντρο Ανακούφισης Πόνου Καρκινοπαθών και Παρηγορητικής Αγωγής 
"Ανακούφιση  Καρκινοπαθών"  για  τη  στήριξη  Εκπαιδευτικού  Προγράμματος  για 
λειτουργούς  Υγείας  (ΚΑ:70/3/1797,  επιστημ.  υπεύθυνος  καθ.  κα  Κυρ. 
Μυστακίδου).

10(13). Ορισμός υπευθύνου κεντρικής δράσης, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 9931/3-8-2010 
πρόσκληση  υποβολής  προτάσεων  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  "Ενίσχυση 
Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών".

10(14). Τροποποίηση  κοστολόγησης  της  εξέτασης  IGF-1,  η  οποία  διενεργείται  στο 
Ερευνητικό Εργαστήριο της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής (προσαρμογή του κόστους 
από 30 σε 35 €).

10(15). Κοστολόγηση  Μοριακών  Μικροβιολογικών  Εξετάσεων  του  Εργαστηρίου 
Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής (Δ/ντής κ. Αθ.Ζ. Τσακρής).

10(16). Κοστολόγηση  Ανοσολογικών/Οροδιαγνωστικών  εξετάσεων  του  Εργαστηρίου 
Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής (Δ/ντής: καθ. κ. Αθ.Ζ. Τσακρής).

10(17). Ορισμός  εκπροσώπων  Τμημάτων  του  Πανεπιστημίου  για  τη  Συγκρότηση  της 
Επιτροπής Ερευνών για το χρονικό διάστημα από 1-9-2010 έως 31-8-2013.

Ο Πρύτανης

Θεοδ. Ν. Πελεγρίνης
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