Γραμματεία Συγκλήτου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Μελών της Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13-5-2022 ώρα 9.00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη
(άρθρο 192 παρ. 3 ν. 4823/2021)
Σε περίπτωση απουσίας του τακτικού μέλους, παρακαλούμε να ειδοποιηθεί το
αναπληρωματικό μέλος.
___________
Συνεδρίαση 24η ακαδημαϊκού έτους 2021-2022
της 13ης Μαΐου 2022
ΘΕΜΑΤΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Α. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. Αναφορικά με τη «διαδικασία κατάταξης αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και
του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι.» (Υ.Α 46935 /
Z1/ Φ.Ε.Κ. 2031/21-4-2022 τ. Β').

2. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου
Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης και ΕΚΠΑ με αντικείμενο «Δράσεις για την πρόληψη , την
προστασία και την προαγωγή της υγείας και της ευημερίας των δημοσίων
υπαλλήλων στα πλαίσια της επιτελικής λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας
Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα».
3. Πρόσληψη ασκούμενου δικηγόρου στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου.
(διανέμεται)
Β. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
4. Απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής στον κ.
Ciro Esposito, καθηγητή Παιδοχειρουργικής του Πανεπιστημίου της Napoli.
(διανέμεται)
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Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
5. Εισήγηση της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και
Κινηματογράφου για συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση
θέσης στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Σκηνοθεσία και Εικονοληψία στον Κινηματογράφο και στις Ψηφιακές
Οπτικοακουστικές Τέχνες». Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ21958.
6. Εισήγηση της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και
Κινηματογράφου για συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση
θέσης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Σκηνοθεσία και Εικονοληψία στον Κινηματογράφο και στις Ψηφιακές
Οπτικοακουστικές Τέχνες». Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 21959.
7. Πόρισμα-εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΕΚΠΑ (υπόθεση 3)
(διανέμεται)
Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:
8. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας για εισαγωγή τεσσάρων
μαθημάτων επιλογής στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.
(διανέμεται)
Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
9. Εισήγηση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για διευκρίνιση της από 5-4-2022
απόφασης Συγκλήτου, σχετικής με το Δ.Π.Μ.Σ «Διδακτική της Χημείας, Νέες
Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
(ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)»
10. Τροποποίηση Κανονισμού και προϋπολογισμού του ΠΜΣ με τίτλο
«Ποσοτική Επενδυτική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
11. Τροποποίηση κανονισμού και προϋπολογισμού του ΠΜΣ «Παιδιατρική
Λοιμωξιολογία» της Ιατρικής Σχολής.
(διανέμονται)
ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ -ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
12. Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
13. Έγκριση Κανονισμού Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμήματος Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας.
(διανέμονται)
Ζ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
14. Έγκριση πρακτικών (1ο και 2ο) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
του διαγωνισμού 3/2022 για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των
Εξωτερικών Χώρων των κτηρίων του ΕΚΠΑ».
(διανέμεται)
Σελίδα 2 από 7

15. Έγκριση πρακτικού (3ο) της Επιτροπής του διαγωνισμού για προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των κτηρίων του ΕΚΠΑ
στον Νομό Αττικής και του Συγκροτήματος Ευρίπου.
(διανέμεται)
16. Άρση απόφασης Συγκλήτου (ΑΔΑ:61Κ646ΨΖ2Ν-ΥΘΔ) και λήψη νέας για: (α)
τη συμμετοχή του ΕΚΠΑ (συνδρομή) στο Διεθνές Δίκτυο Πανεπιστημίων
Silk-Road Universities Network και (β) έγκριση δαπάνης 23.000€ για κάλυψη
κόστους συνδρομής, έτους 2022, σε Διεθνείς Οργανισμούς.
(διανέμεται)
η
17. Τροποποίηση (2 ) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, της
Πανεπιστημιακής Λέσχης.
(διανέμεται)
18. Επιχορήγηση του Ταμείου Αρωγής Φοιτητών της Πανεπιστημιακής Λέσχης
για το οικονομικό έτος 2022.
(διανέμεται)
19. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για προμήθεια οδοντιατρικών
αναλωσίμων υλικών.
20. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης 370.000,00€ για την ανανέωση
και επέκταση της συνδρομής σε βάσεις δεδομένων προς ενίσχυση της έρευνας,
μελέτης και διδασκαλίας για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ΕΚΠΑ έτους 2023.
(διανέμεται)
21. Έγκριση δαπάνης 37.200,00€, για προμήθεια καυσίμων υπηρεσιακών
οχημάτων του Ιδρύματος.
22. Έγκριση δαπάνης 36.916,46€ για καταβολή εκκρεμουσών οφειλών σε
δικαιούχους, σε υλοποίηση της 7756/2021 απόφασης του 28ου Μονομελούς
Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
23. Έγκριση δαπάνης 32.240,00€ για την παροχή υπηρεσιών απεντομώσεις και
μυοκτονίες σε κτήρια του πανεπιστημίου Αθηνών.
24. Έγκριση δαπάνης 30.967,44€ για καταβολή εκκρεμουσών οφειλών σε
υλοποίηση της 1069/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
25. Έγκριση δαπάνης 24.800,00€ για την παροχή υπηρεσιών τακτική συντήρησητεχνική υποστήριξη υφιστάμενων πληροφοριακών εφαρμογών που
χρησιμοποιούνται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
26. Έγκριση δαπάνης 20.819,06€ για καταβολή εκκρεμουσών οφειλών σε
δικαιούχους, σε υλοποίηση της 7752/2021 απόφασης του 28ου Μονομελούς
Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
27. Έγκριση δαπάνης 16.412,21€ και τροποποίηση της σύμβασης (ΑΔΑΜ:
22SYMV010464062) για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων του
ΕΚΠΑ, για κάλυψη διαφοράς που προκύπτει από την εφαρμογή της Υ.Α
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28.
29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.

39.

38866/2022 /21.4.2022) «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου
ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας».
Έγκριση δαπάνης 15.000,00€ για προμήθεια και εγκατάσταση 75 διπλών
τηλεπικοινωνιακών πριζών για κάλυψη αναγκών του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.
Έγκριση δαπάνης 12.400,00€ για προμήθεια αυθεντικών-γνήσιων αναλωσίμων
ειδών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (τόνερ, μελάνια εκτυπωτών
και συσκευών τηλεομοιοτυπίας, drum) για κάλυψη αναγκών των Διοικητικών
Υπηρεσιών.
Έγκριση δαπάνης 10.908,56€ για καταβολή εκκρεμουσών οφειλών σε
δικαιούχους, σε υλοποίηση της 2470/2021 απόφασης του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
Έγκριση δαπάνης 10.000,00€ για προμήθεια χάρτου (π.χ εκτύπωση πτυχίων,
επιστολόχαρτα, επίσημη αλληλογραφία) για κάλυψη αναγκών των Διοικητικών
Υπηρεσιών.
Έγκριση δαπάνης 10.000,00€ για τις εκτυπωτικές-τυπογραφικές εργασίες
(κόλλες κατατακτηρίων κ.λπ) και βιβλιοδεσίες για την κάλυψη αναγκών
Τμημάτων και Υπηρεσιών.
Έγκριση δαπάνης 9.000,00€ για την παροχή υπηρεσιών δικαστικών
επιμελητών για δικαστικές επιδόσεις.
Έγκριση δαπάνης 8.459,95€ και τροποποίηση της σύμβασης (ΑΔΑΜ:
21SYMV009274410) για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εξωτερικών
χώρων των κτηρίων του ΕΚΠΑ, για κάλυψη της διαφοράς που προκύπτει από
την εφαρμογή των Υ.Α. 107675/27.12.21 & 38866/22 «Καθορισμός
κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους
εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.
Έγκριση δαπάνης 6.200,00€ για προμήθεια αναλωσίμων ειδών, γραφικής ύλης
και ειδών γραφείου, κ.λπ. για κάλυψη αναγκών Διοικητικών Υπηρεσιών.
Έγκριση δαπάνης 5.000€ για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και την
τεχνική υποστήριξη αυτής για το έτος 2022.
Έγκριση δαπάνης 4.960,00€ για προμήθεια 200 αναλογικών τηλεφωνικών
συσκευών για τις ανάγκες τηλεφωνίας του Πανεπιστημίου.
Έγκριση δαπάνης 4.588,00€ για την παροχή υπηρεσιών «υποστήριξη του
ΕΚΠΑ στη συμμετοχή του στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (EU
ETS)- έτη αναφοράς 2021-2022».
Έγκριση δαπάνης 3.348,00€ για την παροχή υπηρεσιών «Επαληθεύσεις στο
πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του
Θερμοκηπίου - Επαληθεύσεις Εκθέσεων Εκπομπών ετών 2021-2022-2023».

40. Έγκριση δαπάνης 4.000,00€ για την παροχή υπηρεσιών εκτιμητή μισθωτικής
και αγοραίας αξίας ακινήτων.
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41. Ανάθεση αντί 4.195,07€ με ΦΠΑ, στην ΕΘΝΙΚΗ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία
Γενικών Ασφαλίσεων για υπηρεσίες που αφορούν την κάλυψη ετήσιων
ασφαλίστρων υπηρεσιακών οχημάτων του ΕΚΠΑ.
42. Έγκριση δαπάνης 4.000€ για την παροχή υπηρεσιών ταφή σορών και
οργανικών υπολειμμάτων, που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο εκπαιδευτικής
διαδικασίας από το Εργαστήριο Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής.
43. Έγκριση δαπάνης 3.250,00€ για προμήθεια αναμνηστικών ειδών με λογότυπο
Ε.Κ.Π.Α, για κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και
Ιστορίας του ΕΚΠΑ
Η. ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
44. Χορήγηση, κατά τα πανεπιστημιακά έτη: i) 2016-2017, ii) 2017-2018 και iii)
2018-2019, υποτροφιών με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος
Σπυρίδωνος Μπαλτατζή.
45. Χορήγηση, κατά τα πανεπιστημιακά έτη: i) 2018-2019, ii) 2019-2020 και iii)
2020-2021, προπτυχιακών υποτροφιών με επιλογή, από τα έσοδα κληρονομίας
Σωτηρίου Παπαζαφειρόπουλου.
46. Χορήγηση, κατά τα πανεπιστημιακά έτη: i) 2018-2019, ii) 2019-2020 και iii)
2020-2021, προπτυχιακών υποτροφιών με επιλογή από τα έσοδα της
κληρονομίας Μαρίας Στάη.
47. Χορήγηση, κατά το πανεπιστημιακό έτος 2018-19, προπτυχιακών υποτροφιών
με επιλογή από τα έσοδα του κληροδοτήματος Θωμά Σουρλή.
48. Χορήγηση, κατά το πανεπιστημιακό έτος 2018-19, προπτυχιακών υποτροφιών
με επιλογή από τα έσοδα της κληρονομίας Δημ. Αράπογλου.
49. Χορήγηση, κατά τα πανεπιστημιακά έτη: i) 2018-2019, ii) 2019-2020 και iii)
2020-2021, μεταπτυχιακών υποτροφιών με επιλογή από τα έσοδα της
κληρονομίας Μαρίας Στάη.
50. Χορήγηση, κατά τα πανεπιστημιακά έτη: i) 2018-2019, ii) 2019-2020 και iii)
2020-2021, μεταπτυχιακών υποτροφιών με επιλογή από τα έσοδα του
κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Μπαλτατζή.
(διανέμονται)
Θ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (διανέμονται εισηγήσεις Τεχνικού Συμβουλίου)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
51. Έγκριση πρακτικού
διαπραγμάτευσης
του έργου κατεπείγουσας
αποκατάστασης υποδομών χώρων βασικών εγκαταστάσεων (core facilities) στη
Σχολή Θετικών Επιστημών (Παν/πολη), στο πλαίσιο του έργου «Διαμόρφωση
χώρων εγκατάστασης του επιστημονικού εξοπλισμού». Κατακύρωση στο φορέα
«ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε.». (Α.Μ. 11454).
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52. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου του έργου
επισκευής και συμπλήρωσης των οικοδομικών εγκαταστάσεων των
πανεπιστημιακών κτηρίων στο Κέντρο. Αποδοχή όλων των οικονομικών
φορέων κατά τη φάση ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Απόρριψη 6
οικονομικών προσφορών. Ορισμός του φορέα «ΜΙΧΑΗΛ ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ» ως
προσωρινού αναδόχου. Έγκριση συνέχισης διαγωνισμού (Α.Μ. 11404).
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

53. Έγκριση μελέτης του έργου αποκατάστασης ενανθρακώσεων εμφανών
σκυροδεμάτων και αντικατάστασης κουφωμάτων του κτηρίου της Θεολογικής
Σχολής. (ΑΜ 11483).
54. Έγκριση της μελέτης της παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση επειγουσών
εργασιών για διαμόρφωση χώρων στο Γουδή για την εγκατάσταση εξοπλισμού.
Απευθείας ανάθεση στο φορέα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ. (Α.Μ. 11457).
55. Έγκριση μελέτης εκτέλεσης επειγουσών εργασιών επισκευής του δώματος
κτηρίου της ΣΕΦΑΑ στη Δάφνη. Απευθείας ανάθεση στο φορέα «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». (Α.Μ. 11452).

56. Έγκριση μελέτης κατασκευής υδραυλικού ανελκυστήρα στο κτήριο επί της οδού
Ακαδημίας 47, στο Κέντρο. Απευθείας ανάθεση στο φορέα «Γ.Κ.

57.

ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΕΤΕ». (Α.Μ. 11475).
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Π.Ε
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου κατεπείγουσας αποκατάστασης της λειτουργίας

του αντλιοστασίου-υδροδοτικού συγκροτήματος και δικτύου της Σχολής
Θετικών Επιστημών, εργολαβίας ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΤΕ. (Α.Μ. 11393).
58. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου επισκευής και συμπλήρωσης των οικοδομικών
και Η/Μ εγκαταστάσεων στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, εργολαβίας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΒΒΑΝΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.». (Α.Μ. 11212).
59. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου αποκατάστασης υπαίθριου αμφιθεάτρου
εκδηλώσεων στην Παν/πολη, εργολαβίας «ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» (Α.Μ. 11382).
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

60. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
Μελέτης κατασκευής προσθήκης 3 ορόφων και ανακατασκευής ισογείου για
εγκατάσταση κλινικών και άλλων τμημάτων για την υλοποίηση προγραμμάτων
εκπαίδευσης του Αιγινητείου Νοσοκομείου και διαμόρφωσης υπογείου χώρου
για εγκατάσταση του Cyber Knife, εργολαβίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ
Α.Τ.Ε.» - Επιστροφή εγγυητικών επιστολών.(Α.Μ. 3636).
61. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
αποκατάστασης δικτύου ομβρίων υδάτων και διαχωρισμός από το δίκτυο
ακαθάρτων, στον περιβάλλοντα χώρο του Αιγινητείου Νοσοκομείου,
εργολαβίας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ. -Επιστροφή εγγυητικής
επιστολής. (Α.Μ. 11264).
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62. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου
επεμβάσεων, επισκευών και αποκαταστάσεων βλαβών στις ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις των κτηρίων στην περιοχή Γουδή, εργολαβίας LATERN
CONSTRUCTION COMPANY SA. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής. (ΑΜ 10838).
Ι.
ΘΕΜΑΤΑ Ε.Λ.Κ.Ε - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
63. Εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών για δημιουργία έργου με αντικείμενο
«κοπή ζιζανίων σε χώρους του Πανεπιστημίου Αθηνών για αντιπυρική
προστασία», προϋπολογισμού 37.200€ από τα ταμειακά διαθέσιμα.
Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Αντιπρύτανης κ. Νικόλαος Βούλγαρης.
64. Εξουσιοδότηση στο Πρυτανικό Συμβούλιο για δημιουργία έργων από τα
έσοδα του ΕΛΚΕ, τα οποία δεν καθορίστηκαν με την από 5-4-2022 απόφαση
Συγκλήτου, με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών.
65. Αίτημα του επιστημονικού υπευθύνου κ. Συβρίδη για έγκριση της τελικής
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ για την εκπόνηση του ερευνητικού έργου με τίτλο:
Ενσωμάτωση Κβαντικών Τεχνολογιών στα Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά
Συστήματα και Δίκτυα.
66. Αίτημα του επιστημονικού υπευθύνου κ. Συβρίδη για έγκριση της τελικής
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ για την εκπόνηση του ερευνητικού έργου με τίτλο: ΣΥΖΕΥΞΗ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

ΚΡΥΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ

ΥΨΗΛΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΕ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΛΕΙΔΑΣ.

67. Ορισμός εκπροσώπων στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και ΕΚΠΑ
με σκοπό τη θέσπιση παρατηρητηρίου ιθαγένειας. Επιστημονικός Υπεύθυνος
Γεώργιος Πολίτης. (ΑΔΑ: ΨΨΡ246ΨΖ2Ν-2Μ3)
(διανέμονται)
Ι.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ:
68. Ειδική Σύμβαση μεταξύ ΕΚΠΑ και Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως
της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
(διανέμεται)

Αθήνα, 11-5-2022
Ο Πρύτανης
*
Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας
Συγκλήτου και η διεκπεραίωσή του θα γίνει ηλεκτρονικά
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