Αποφάσεις Συγκλήτου της 20ης συνεδρίας (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) ακαδημαϊκού έτους
2016-2017 της 23ης Ιουνίου 2017
Θέμα 1ο Υποβολή πρότασης για «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού». Ορισμός Επιστημονικού
Υπευθύνου. Κατανομή 142 θέσεων στα Τμήματα. ΑΔΑ: ΩΜΙΓ46ΨΖ2Ν-Θ89
Θέμα 2ο Κατανομή δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Ιατρικής.
Εγκρίθηκε για την ολοκλήρωση διαδικασίας ένταξης των: Αναγνώστου, Γιαλλάφος,
Δημητρακόπουλος, Ζούβελου, Κλάδη, Λεγάκη, Παπαδήμας, Σπυροπούλου,
Χρυσάνθου-Πιτερού, Στεφανάτου.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1o Ορισμός αφυπηρετησάντων, μη ομοτίμων καθηγητών, ως Επιστημονικών
Υπευθύνων σε ερευνητικά προγράμματα.
ΑΔΑ: ΩΤΩΑ46ΨΖ2Ν-ΟΚ1
Θέμα 2o Εισήγηση Επιτροπής Ερευνών για υποβολή αίτησης ανάκλησης απόφασης
(3492/2017 ασφαλιστικά μέτρα) Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Η Σύγκλητος ενέκρινε στο σύνολό της την εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, η οποία
έχει ως εξής: «Ανακοινώνεται στην Επιτροπή Ερευνών η υπ' αρ. 3492/2017 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) που εκδόθηκε επί
της με γενικό αριθμό κατάθεσης 81510/2016 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της κας Μαρίας
Λιάτη, η οποία απασχολούνταν δυνάμει συμβάσεων έργου στο Διδασκαλείο. Με το
διατακτικό της άνω απόφασης έγινε εν μέρει δεκτή η αίτησή της κι ορίστηκε ότι το
Πανεπιστήμιο οφείλει να την απασχολεί έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της
αγωγής της. Η άνω απόφαση μας κοινοποιήθηκε στις 31.5.2017 κι αντίστοιχα η κα Μαρία
Λιάτη παρουσιάστηκε προς εργασία. Μετά την έκδοση της απόφασης επί των ασφαλιστικών
η κα Λιάτη κατέθεσε εκ νέου αγωγή με το ίδιο αιτητικό και της οποίας η δικάσιμος ορίστηκε
για την 26.9.2017, παραιτούμενη από την πρώτη αγωγή της, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε
η με αριθμό 3492/2017 απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων. Για το λόγο αυτό κι επειδή η
απόφαση ασφαλιστικών μέτρων δεν δύναται να προσβληθεί με ένδικα μέσα, ωστόσο είναι
δικονομικά δυνατή η υποβολή αίτησης ανάκλησης της άνω απόφασης από μέρους του ΕΚΠΑ
και αντίστοιχα η υποβολή αίτησης προτίμησης για τον ορισμό σύντομης δικασίμου για την
νέα αγωγή της.

Η Επιτροπή ακούγοντας τα ανωτέρω, μετά από συζήτηση, αποφασίζει

ομόφωνα να παραπέμψει με θετική εισήγηση το ζήτημα στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου
προς λήψη απόφασης, τόσο για την υποβολή αίτησης ανάκλησης της απόφασης
ασφαλιστικών μέτρων, όσο και την υποβολή αίτησης προτίμησης για τον ορισμό σύντομης
δικασίμου επί της νέας αγωγής λόγω αρμοδιότητας».

Θέμα 3o Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού: παροχή υπηρεσιών κοπή
ζιζανίων(ΑΜ 10855).
ΑΔΑ: 7ΛΤΜ46ΨΖ2Ν-69Π
Θέμα 4o Τροποποίηση απόφασης Συγκλήτου (ΑΔΑ: 7Δ0646ΨΖ2Ν-6ΝΧ) για πληρωμή
ασφαλίστρων αυτοκινήτου με αρ. ΚΗΟ 2179.
ΑΔΑ: ΩΓΓ246ΨΖ2Ν-ΟΟ2
Θέμα 5o Έγκριση δαπάνης για πληρωμή ασφαλίστρων αυτοκινήτου με αρ. ΚΗΗ
1276.
ΑΔΑ: 6ΑΠΕ46ΨΖ2Ν-ΡΤΕ
Θέμα 6o Έγκριση δαπάνης για ανανέωση συμβολαίου λογισμικού για τις ανάγκες της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
ΑΔΑ: Ψ9Ι346ΨΖ2Ν-7ΤΑ
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