ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Α9ηνών
ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837

Γ ραμματεία Συγκλήτου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μελών της Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 25-9-

2020

ώρα

9.00 π.μ.

αε ττιλεδιάσκεχι/η

[Υ.Α. 115744/Ζ1/4-9-2020 Άρθρο δέκατο: Λειτουργία οργάνων διοίκησης.

Οι συνεδριάσειςτων συλλογικών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι.,

... διενεργούνται

μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις συνεδριάσεις των
συλλογικών διοικητικών οργάνων του Δημοσίου Τομέα.^

Σε περίτττωση απουσίας του τακτικού μέλους, παρακαλούμε να ειδοποιηθεί το
αναπληρωματικό μέλος.

Συνεδρίαση

3*" ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
της 25*''' Σεπτεμβρίου 2020
ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1.

Ακαδημαϊκά/Εκπαιδευτικά θέματα.

Β. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

2.

Απονομή τίτλου ομότιμου καθηγητή στον κ. Απ. Νικολαΐδη αφυπηρετήσαντα
καθηγητή Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας.
(διανέμεται)

Γ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3. Αίτηση του κ. Σπ. Ταλιαδούρου καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών για μετατροτυή της θέσης του σε
οργανική. Σύνταξη καταλόγου

20

εκλεκτόρων από καθηγητές Πανεπιστημίου

α' βαθμίδας συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο του
Τμήματος (άρθ.

9

παρ. 3ββ ν.

4589/2019).
(διανέμεται)

4.

Εισήγηση Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και
Ναυτιλίας περί συγκρότησης εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση θέσης
στη βαθμίδα αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό
αντικείμενο «Ναυτιλιακή Οικονομική»
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5. Εισήγηση Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και
Ναυτιλίας περί συγκρότησης εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση θέσης

στη

βαθμίδα καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή

αναπληρωτή καθηγητή στο

γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση
στους Λιμένες και τη Ναυτιλία»

6. Εισήγηση Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και
Ναυτιλίας περί συγκρότησης εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση θέσης

στη βαθμίδα αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό
αντικείμενο «Οργάνωση Αιακίνησης/Αιανομής

(logistics) με έμφαση στους

Λιμένες και τη Ναυτιλία»

7. Εισήγηση Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και
Ναυτιλίας περί συγκρότησης εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση θέσης

στη

βαθμίδα καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή στο

γνωστικό αντικείμενο «Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική»

8.

Εισήγηση Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και

Ναυτιλίας περί συγκρότησης εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση θέσης
στη βαθμίδα επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Διεθνών
Σχέσεων»

9. Εισήγηση Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και
Ναυτιλίας περί συγκρότησης εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση θέσης
στη βαθμίδα αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό
αντικείμενο «Ωκεανογραφία και Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης»
Δ.

ΕΠΙΚΛΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ:

10. Επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος
Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, μετά εισήγηση της οικείας
Κοσμητείας και απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος.

11. Επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μετά εισήγηση της οικείας
Κοσμητείας και απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος.

Ε.
12.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Απόφαση

της

Επιστημονικής-Διαχειριστικής

Επιτροπής περί χορήγησης

βεβαίωσης συνάφειας γνωστικού αντικειμένου τίτλου σπουδών από το Π.Σ.Ε.
Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων και Διοίκησης.

(διανέμεται)

13. Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής
και ένταξή της στον Τομέα Χειρουργικής {άρθρο 1 Π.Δ. 66/2003).
(διανέμεται)
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ΣΤ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

14.

Εισήγηση

του Γραφείου Νομικού Συμβούλου περί Διαβίβασης διαταγής

πληρωμής Ειρηνοδίκου Χαλκίδας εκδοθείσας κατόπιν αίτησης της δικηγόρου
Χαλκίδας Ελένης Καρλή και λήψη απόφασης ως προς ενέργειες εκ μέρους του
ΕΚΠΑ. Εισήγηση για αποδοχή διαταγής πληρωμής

- μη

άσκηση ενδίκων μέσων

(διανέμεται)

15.

Τροποποίηση 14^ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους

16.

Έγκριση δαπάνης
Ευαγγελία Γκόγια

57.635,31€, για
κλπ {σύν. 18), σε

2020

καταβολή εκκρεμουσών οφειλών στην
υλοποίηση της

105/2019

απόφασης του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

17.

Έγκριση δαπάνης

για την καταβολή εκκρεμουσών οφειλών στην

6.939,19€,

εταιρεία Γ.ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, σε υλοποίηση
των.

2868/2017 & 8682/2020

αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών και του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

18.

Έγκριση δαπάνης

που αφορά στη δικαστική αμοιβή εξωτερικού

530,72€,

δικηγόρου που εκπροσωπεί το ΕΚΠΑ
(τα θέματα

15-18 αναμένονται προς διανομή)

Ζ.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

19.

Αίτημα της εταιρείας «Τσακαλάκης Α.Ε.» μισθώτριας του κινηματογράφου

ΝΙΡΒΑΝΑ (Λ. Αλεξάνδρας 192β, δωρεάς Όλγας Λαγάκου)

για μείωση του

καταβαλλόμενου μισθώματος, λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από
την εξάπλωση της

20.

Covid-19.

Έγκριση δαπανών Ι30,50€

&

1.52Ι,60€ για αναλογική συμμετοχή στα έξοδα

ιδιοκτητών διαμερισμάτων ιδιοκτησίας κληρονομιάς Πολ. Τζινοπούλου, επί
των οδών Κλεομένους

21.

Τροποποίηση

22 και Πλουτάρχου.

- Διεύρυνση

σκοπού της κληρονομίας Κ. Δεϊρμενδζόγλου.

(διανέμονται)
Η.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (διανέμονται εισηγήσεις Τεχνικού Συμβουλίου)

22.

Έγκριση

2®"

υπηρεσιών
κλιματισμού

543.666,96.

πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής
συντήρησης,
των

επισκευής

πανεπιστημιακών

συμπλήρωσης

κτηρίων

στο

των

Κέντρο,

εγκαταστάσεων
προϋπολογισμού

Κατακύρωση του διαγωνισμού στον φορέα «ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΙΜΑ

Α. ΜΠΑΤΑΛ1ΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» αντί

23.

και

242.731,86€ (AM 11124).

Έγκριση μελέτης για προμήθεια για τη βελτίωση
με χρήση φωτιστικών

LED,

τηλεδιαχείρισης

-

και

αναβάθμιση του φωτισμού
απομακρυσμένου

ελέγχου

ηλεκτρικού κυκλώματος στην Πανεπιστημιούπολη του ΕΚΠΑ, προϋπολογισμού

1.364.000,00€

περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού

(AM 11277).
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24.

Αλλαγή

κωδικού

χρηματοδότησης

της

παροχής

υπηρεσιών

τακτικής

συντήρησης της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας,
στα Ψαχνά Ευβοίας για τέσσερα

(4) έτη 2018, 2019, 2020, 2021, δαπάνης
57.389,37€ περιλαμβανομένουΦΠΑ (AM 11129).
25. Έγκριση παράτασης -έως 1-12-2020- της συνολικής προθεσμίας του έργου
εκτέλεσης εργασιών στεγανοποίησης και μόνωσης κτηρίων του Πανεπιστημίου
Αθηνών, εργολαβίας «ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΔΕ»

Θ.

ΘΕΜΑΤΑ Ε.Λ.Κ.Ε

26.

Έγκριση

Συμφωνητικού

(παράρτημα Α)

(A.M. 11032).

για την επεξεργασία δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα -στο πλαίσιο του εγκριθέντος με την από

19-6-2020

απόφαση Συγκλήτου μνημονίου συνεργασίας- της δράσης «Εθνικό Δίκτυο
Ιατρικής Ακριβείας».
(διανέμεται)

27.

Εισήγηση Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας περί
εκθέσεων των ορκωτών λογιστών των ετών

28.

Εισήγηση

Ειδικού

Λογαριασμού

2015

Κονδυλίων

συνοπτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ έτους
έτους

29.

2021

2016.

Έρευνας

περί

έγκρισης

και απολογισμού του ΕΛΚΕ

2019.

Εισήγηση Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας περί έγκρισης του
ισολογισμού έτους

30.

και

έγκρισης των

Εισήγηση

2018.

Ειδικού

Λογαριασμού

Κονδυλίων

Έρευνας

περί

έγκρισης

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εταιρείας ορκωτών
ελεγκτών που θα διενεργήσουν τον έλεγχο των οικονομικών ετών
(τα θέματα

Ι.

ΔΩΡΕΕΣ

31.

Αίτημα

αποδοχής

Δερματολογική

27-30 αναμένονται προς διανομή)

δωρεάς

Κλινική

2019-2020.

15.000€

από

την

{στο πλαίσιο του έργου

SANOFI
με κωδικό

προς

τη

11383)

Β'
για

αμοιβή ακαδημαϊκών υποτρόφων.
(απόφαση οικείου Τμήματος)

32.

Αίτημα αποδοχής δωρεάς βιβλίων και περιοδικών

προς τη Βιβλιοθήκη της

Φιλοσοφικής Σχολής.
(απόφαση Εφορευτικού Συμβουλίου Βιβλιοθήκης οικείας Σχολής)
Αθήνα,

23-9-2020

Ο Πρύτανης

Μελέτιος-ΑθανάσιοςΚ. Δημόπο^ί^
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