Αποφάσεις Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, αρ. 295/21-03-2016
Θέμα 1ο
Επικύρωση Πρακτικών των υπ΄ αριθμ. 285/11-12-2015 και 286/21-12-2015
Συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.
Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά των υπ’ αριθμ. 285/11-12-2015 και 286/21-12-2015
Συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.
Θέμα 2ο
Ο Πρόεδρος κατά την έναρξη της Συνεδρίασης έκανε αναφορά στο από 10-03-2016
ηλεκτρονικό έγγραφο του κ. Ευτυχίδη, δημοσιογράφου της εφημερίδας της
ομογένειας «Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Στο εν λόγω έγγραφο γίνεται αναφορά για
την παγκόσμια καμπάνια προβολής του προσώπου της σύγχρονης Ελλάδας, μέσω της
ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας, με σημεία αιχμής την οικονομία, τον
πολιτισμό, τον τουρισμό αλλά και την παρεχόμενη εκπαίδευση όλων των βαθμίδων
και όλων των μορφών. Ένας από τους στόχους της προσπάθειας αυτής είναι η
ενημέρωση των παιδιών των Ομογενών που θα επιθυμούσαν να συνεχίσουν τις
σπουδές τους στην Ελλάδα. Η εν λόγω καμπάνια θα διαρκέσει 48 μήνες εκ των
οποίων το ΕΑΠ θα πρέπει να καταβάλει για έξι (6) μόνο μήνες το ποσό των
τριακοσίων δεκαέξι ευρώ (316 €) κάθε μήνα. Το αφιέρωμα για το ΕΑΠ θα βρίσκεται
στην πρώτη σελίδα διαρκών ενώ θα τοποθετηθεί και στον ψηφιακό «Χάρτη των ΑΕΙ
και ΤΕΙ» που είναι και ο μοναδικός για την Ελληνική Παιδεία.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Δ.Ε. αποφάσισε να συμμετάσχει στην καμπάνια
αυτή και εξουσιοδότησε τους Αντιπροέδρους κ. Χρ. Κροντηρά και Ανδρ.
Χατζηγιάννη καθώς και το αναπληρωματικό μέλος της, κ. Μ. Χατζηνικολάου να
έρθουν σε επαφή με τον κ. Ευτυχίδη προκειμένου να συμφωνηθεί το υλικό που θα
δοθεί για την προβολή του ΕΑΠ.
Επόμενο θέμα που έθεσε ο Πρόεδρος αφορούσε την επικείμενη συνάντηση με τα
μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος την Τετάρτη 23-03-2016. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στους
βασικούς άξονες που θα τεθούν από την πλευρά της Διοίκησης που αφορούν:


Τον Οδικό Χάρτη για την περαιτέρω ακαδημαϊκή και διοικητική ανάπτυξη
του πανεπιστημίου που περιλαμβάνει το οργανόγραμμα των διοικητικών
δομών, την εκπόνηση σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού και την πορεία προς
την αυτονόμηση.



Ακαδημαϊκά θέματα που αφορούν αναβάθμιση της διοικητικής υποστήριξης
των ακαδημαϊκών δομών του ΕΑΠ, αποφάσεις των Κοσμητειών για τα
Προγράμματα Σπουδών και τον τρόπο επιλογής των μελών ΣΕΠ.

Στη συνέχεια, με αφορμή τη μετακίνηση από την οδό Συγγρού στην οδό Τζώρτζ 4,
πλατεία Κάνιγγος, και λόγω της ανάγκης να οριστεί Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης,
σύμφωνα με το ΦΕΚ 433 17/3/2011, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των
συλλογικών οργάνων και ιδιαίτερα των εκλεκτορικών σωμάτων,
τα μέλη της Δ.Ε. αποφάσισαν τη δημιουργία κατάλληλης αίθουσας τηλεδιάσκεψης, η
οποία βρίσκεται στον τρίτο όροφο στο παράρτημα του ΕΑΠ στην Αθήνα (Τζώρτζ 4,
πλατεία Κάνιγγος) και τη χρήση της σύμφωνα με το ΦΕΚ 433 17/3/2011, για την

κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των συλλογικών οργάνων και ιδιαίτερα των
εκλεκτορικών σωμάτων.
Τελευταίο θέμα που ανέφερε ο Πρόεδρος στο Σώμα αφορούσε το από 20-03-2016
αίτημα της κ. Γεωργιάδη Ειρήνης, μέλους ΣΕΠ στη Θεματική Ενότητα ΕΚΠ65 για
διακοπή της Σύμβασης Έργου με το ΕΑΠ λόγω προβλήματος που ανέκυψε από το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο ποσό της σύνταξης που δικαιούται ως
συνταξιούχος του Δημοσίου (μείωση της ακαθάριστης αρχικής κύριας σύνταξής της
κατά 70%, ποσό που υπερβαίνει σημαντικά το ποσό της αμοιβής της από το ΕΑΠ για
το δεκάμηνο διάστημα της σύμβασής της). Στο ίδιο αίτημα η κ. Ειρήνη Γεωργιάδη
δηλώνει ότι δεν έχει καμία οικονομική απαίτηση από το ΕΑΠ για το διάστημα από
01-10-2015 έως σήμερα που έχει προσφέρει έργο ούτε βέβαια για το υπόλοιπο
διάστημα.
Η Δ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Γίνεται δεκτή η από 20-03-2016 και με αριθμ. πρωτ. εισ. ΤΠ-1369/21-032016 παραίτηση-μονομερής καταγγελία σύμβασης έργου της κ. Ειρήνης
Γεωργιάδη από την με ημερομηνία 01-10-2015 σύμβαση έργου, που έχει
συναφθεί μεταξύ αυτής και του Ιδρύματος με την οποίαν της ανετέθη το έργο
του μέλους ΣΕΠ στη Θεματική Ενότητα ΕΚΠ65 του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών του ΕΑΠ «Σπουδές στην Εκπαίδευση» της Σχολής
Ανθρωπιστικών Σπουδών.
2. Λύεται η ανωτέρω σύμβαση κοινή συμφωνία αμφοτέρων των συμβαλλομένων
μερών από σήμερα και για το μέλλον και παύει του λοιπού να παράγει
οποιοδήποτε έννομα αποτελέσματα.
3. Η συμβατική αμοιβή της ανωτέρω για το χρονικό διάστημα ισχύος της ως άνω
σύμβασης, ήτοι από 01-10-2015 έως και 21-03-2016 μη εισπραχθείσα μέχρι
σήμερα, θα καταβληθεί στη δικαιούχο με την προϋπόθεση της προσκόμισης
και κατάθεσης στην οικονομική υπηρεσία του Ιδρύματος του συνόλου του εκ
του νόμου προβλεπομένων δικαιολογητικών – παραστατικών είσπραξης
αμοιβής μέλους ΣΕΠ.
4. Να κληθεί να υπογράψει σύμβαση έργου ο αμέσως επόμενος, της
αποχωρούσας κ. Ειρήνης Γεωργιάδη, στον πίνακα κατάταξης και να του
ανατεθούν τα αντίστοιχα καθήκοντα ως μέλος ΣΕΠ. στο Τμήμα που μέχρι
σήμερα εκτελούσε αντίστοιχο έργο η κ. Ειρήνη Γεωργιάδη, για το υπόλοιπο
χρονικό διάστημα και μέχρι τέλους του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

Στο σημείο αυτό εξήλθαν από την αίθουσα οι Αντιπρόεδροι κ. Χρ. Κροντηράς και κ.
Ανδρ. Χατζηγιάννη προκειμένου να συζητηθεί το θέμα που ακολουθεί.
Θέμα 3ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:

α) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 288/20-01-2016 Συνεδρίασή της
σχετικά με προηγούμενη ανασυγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού
Λογαριασμού,
β) τη με αριθμ. 35009/Ζ1 απόφαση (ΦΕΚ 126/09-03-2016) για τροποποίηση της
απόφασης περί ανασυγκρότησης της Δ.Ε. του Ε.Α.Π.,
γ) το γεγονός ότι με την ανωτέρω απόφαση η κ. Ανδρ. Χατζηγιάννη διορίστηκε
τακτικό μέλος της Δ.Ε.,
δ) το άρθρο 28 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21-02-2016) σύμφωνα με το οποίο «Με
απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας
Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι Επιτροπές
Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Α.Π., μέχρι της συγκρότησης σε σώμα της
αντίστοιχης Επιτροπής που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο. Με απόφαση των
ίδιων οργάνων δύναται από της δημοσιεύσεως του παρόντος να τροποποιείται η
σύνθεση της κατά τη δημοσίευση του παρόντος ορισθείσης Επιτροπής Διαχείρισης του
Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Α.Π.».
αποφάσισε όπως ανασυγκροτηθεί η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ως
ακολούθως:
Τακτικά μέλη
1. Χατζηγιάννη Ανδρομάχη του Δημητρίου με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 523815, Διευθύντρια
Ερευνών Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, τακτικό μέλος της Διοικούσας
Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Αντιπρόεδρος του τομέα
Έρευνας και Κοινωνικής Πολιτικής, ως Πρόεδρος.
2. Κροντηράς Χριστόφορος του Ανδρέου με Α.Δ.Τ.: ΑΑ 320138, Καθηγητής
Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, τακτικό μέλος της Διοικούσας
Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Αντιπρόεδρος του τομέα
Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών, ως αναπληρωτής Προέδρος.
3. Κολίσης Φραγκίσκος του Νικολάου με Α.Δ.Τ.: ΔΤ 258112, Ομότιμος Καθηγητής
Σχολής Χημικών-Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τακτικό μέλος
της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως μέλος.
4. Παπαθεοδώρου Γεώργιος του Σωτηρίου με ΑΔΤ: Τ 274672, Καθηγητής του
Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε.,
ως μέλος.
5. Πετρογιάννης Κωνσταντίνος του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΑ 036092, Καθηγητής της
Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως
μέλος.
Αναπληρωτές των τακτικών μελών
1. Χατζηιωάννου Μαρία-Χριστίνα του Ιωάννη-Φραγκούλη με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 287207,
Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Ιδρύματος Ερευνών,
τακτικό μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
2. Μπάλτα Αθανασία του Αλεξάνδρου με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 001899, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου.

3. Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: ΑΒ 757732,
Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.
4. Καλαβρουζιώτης Ιωάννης του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: ΑΑ 320136 Αναπληρωτής
Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Στο σημείο αυτό εισήλθαν στην αίθουσα οι Αντιπρόεδροι κ. Χρ. Κροντηράς και κ.
Ανδρ. Χατζηγιάννη.
Θέμα 4ο
1. Δελτίο Ανασκόπησης – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
(Σ.Δ.Α.Π.) του Ε.Α.Π..
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 228/02-03-2016 έγγραφο του Γραφείου Αποδοτικότητας και
Ποιότητας που αφορά Δελτίο Ανασκόπησης - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών (Σ.Δ.Α.Π.) του Ε.Α.Π. και άλλα θέματα Διασφάλισης Ποιότητας,
β) τα συνημμένα αυτού σχετικά με:


στόχους για το 2015,



αποτελέσματα για το 2015,



προτάσεις – στόχους για το 2016,



παράπονα,



προτάσεις για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,

αποφάσισε όπως:
1. Εγκρίνει το δελτίο ανασκόπησης για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών (Σ.Δ.A.Π.) του Ε.Α.Π..
2. Κάνει δεκτό το αίτημα του φορέα πιστοποίησης για αλλαγή της ημερομηνίας της
επιθεώρησης πιστοποίησης του ιδρύματος για το πρότυπο ISO 27001. Νέα
ημερομηνία ορίστηκε η 11η -4-2016.
3. Εγκρίνει την ενημέρωση του Υπευθύνου Ποιότητας κ. Χρ. Κροντηρά και του
Γραφείου Αποδοτικότητας και Ποιότητας για τον προγραμματισμό στοχοθεσίας για
το 2016 και αποφάσισε όπως καθιερωθεί ετήσιος προγραμματισμός. Οι στόχοι του
2016 θα καθοριστούν από τον Υπεύθυνο Ποιότητας και Αντιπρόεδρο Οικονομικού
Προγραμματισμού και Υποδομών. Επίσης η Δ.Ε. ενέκρινε τους στόχους για το 2016
για την Ασφάλεια των Πληροφοριών που αφορούν στο Γραφείο Πληροφοριακών &
Δικτυακών Υπηρεσιών (Συν.1.) οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του
παρόντος Πρακτικού.
4. Σε συνέχεια της ενημέρωσης για θέματα Διασφάλισης Ποιότητας και κυρίως για
θέματα της Ασφάλειας των Πληροφοριών και βελτίωσης των παρεχόμενων
υπηρεσιών, καθοριστούν ενέργειες από τον Υπεύθυνο Ποιότητας και Αντιπρόεδρο
Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών για εκκίνηση των παρακάτω
εργασιών:

 Δημιουργία νέας, σύγχρονης, αυτοματοποιημένης
εξυπηρέτηση των χρηστών του Ε.Α.Π..

πλατφόρμας

για την

 Δημιουργία πλάνου ανάκαμψης από καταστροφή.
 Δημιουργία Κανονισμού Υγιεινής και Ασφάλειας και εκκίνηση ενεργειών με την
πρόσληψη νέου τεχνικού ασφαλείας. Προσωρινά καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας
αναλαμβάνει ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εγκαταστάσεων &
Εκτέλεσης Έργων, Γιώργος Μπούσιος.
Θέμα 5ο
1. Ανανέωση Μνημονίου Συνεργασίας με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) τη λήξη ισχύος στις 29-02-2016 του Μνημονίου Συνεργασίας με το Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
β) τα αποτελέσματα των επαφών μεταξύ εκπροσώπων των δύο Πανεπιστημίων,
αποφάσισε την ανανέωση της συνεργασίας με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου με
την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας (Συν. 1) με τριετή ισχύ η οποία ξεκινάει από
την ημερομηνία υπογραφής του, ήτοι από τις 21-03-2016.
2. Σχετικά με τη σύσταση της ΔΑΣΤΑ.
Το συγκεκριμένο θέμα αναβλήθηκε προκειμένου να συζητηθεί σε επόμενη
Συνεδρίαση.
3. Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Σπουδών.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) την με αρ. πρωτ. 15724/01-03-2016 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του
Τμήματος Μητρώου Φοιτητών σχετικά με τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού
Σπουδών,
β) το γεγονός ότι η θέση του Γενικού Γραμματέα δε υφίσταται πλέον στο Ίδρυμα και
γ) τη μη ύπαρξη ρητής αναφοράς στη δυνατότητα αλλαγής τμήματος των φοιτητών
στον Κανονισμό Σπουδών, παρά μόνο στο σημείο Σπουδές / Πληροφορίες/ Γενικές
Πληροφορίες/ Γεωγραφική κατανομή των Ομαδικών συμβουλευτικών Συναντήσεων
(Ο.Σ.Σ.),
αποφάσισε όπως τροποποιηθεί ο Γενικός Κανονισμός Σπουδών:
1. στην παράγραφο Α2.2 Εξετάσεις – Δικαίωμα Συμμετοχής στο σημείο «Για άλλους
σοβαρούς λόγους που αποδεδειγμένα δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή στις
προγραμματισμένες εξετάσεις: …» ως εξής:
« …: Όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει κώλυμα συμμετοχής τους στις εξετάσεις για
σοβαρούς λόγους, αφού υποβάλλουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (όπως
επίσημες ιατρικές γνωματεύσεις, άδειες εργασίας, ληξιαρχική πράξη γέννησης ή
θανάτου κλπ) και εξεταστούν, θα συμμετέχουν με απόφαση των διοικητικών οργάνων
του Ε.Α.Π. στις εξετάσεις της επόμενης περιόδου χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις. Ο
κανονισμός αυτός αφορά κάθε μορφή παρακολούθησης Θ.Ε. (είτε με πλήρεις
εκπαιδευτικές και οικονομικές υποχρεώσεις, είτε με συμμετοχή μόνο στις εξετάσεις).
Στις περιπτώσεις αυτές θα θεωρείται ότι οι φοιτητές δεν έχουν ολοκληρώσει τη Θ.Ε.

και αυτή θα συνυπολογίζεται στο σύνολο του αριθμού των Θ.Ε. που θα δηλώσουν για
την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Το αίτημα αυτό θα πρέπει να υποβάλλεται εγκαίρως
προς τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ε.Α.Π. και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 10
μέρες μετά το πέρας των τελικώς – επαναληπτικών εξετάσεων του τρέχοντος
ακαδημαϊκού έτους, σε διαφορετική περίπτωση το αίτημα δε θα εξετάζεται.» και
2. με τη μετακίνηση της παραγράφου «Γεωγραφική Κατανομή των Ομαδικών
Συμβουλευτικών Συναντήσεων (Ο.Σ.Σ.) από το σημείο Πληροφορίες/ Γενικές
Πληροφορίες στο σημείο Κανονισμός Σπουδών/ Α1. Κανόνες Φοίτησης κάτω από
την Κατοχύρωση Θεματικών Ενοτήτων με την εξής προσθήκη:
«… Η κατανομή των φοιτητών σε Τμήματα είναι αποκλειστική ευθύνη του Ε.Α.Π.,
γίνεται με βάση τη γεωγραφική κατανομή των φοιτητών και δε μπορεί να γίνει καμία
μετακίνηση μετά τη δημιουργία των τμημάτων και την έναρξη του ακαδημαϊκού
έτους.»
4. Σχετικά με τον Ειδικό Κανονισμό και τις οδηγίες εκπόνησης Μεταπτυχιακών
Διπλωματικών Εργασιών του Προγράμματος Σπουδών «Ακουστικός Σχεδιασμός
– Πολυμέσα».
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) την με αρ. πρωτ. ΤΕΚ:135/09-02-2016 εισήγηση του Τμήματος Εκπαίδευσης
σχετικά με τον Ειδικό Κανονισμό και τις οδηγίες εκπόνησης Μεταπτυχιακών
Διπλωματικών Εργασιών του Προγράμματος Σπουδών «Ακουστικός Σχεδιασμός –
Πολυμέσα» και
β) την με αρ. πρωτ. ΤΕΚ:134/09-02-2016 εισήγηση του Διευθυντή του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Ε.Α.Π. «Ακουστικός Σχεδιασμός –
Πολυμέσα», κ. Ι. Μουρτζόπουλου, σχετικά με τον Ειδικό Κανονισμό και τις οδηγίες
εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του εν λόγω Προγράμματος,
αποφάσισε όπως εγκρίνει τον Ειδικό Κανονισμό και τις οδηγίες εκπόνησης
Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του Προγράμματος Σπουδών «Ακουστικός
Σχεδιασμός – Πολυμέσα» (Συν. 1).
5. Σχετικά με περιστατικό αντιγραφής εργασίας.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
α) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΕΚ-274/11-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Εκπαίδευσης
σχετικά με περιστατικό αντιγραφής εργασίας φοιτητή του τμήματος ΘΕΣ-1 της
Θεματικής Ενότητας ΣΦΠ50 «Ιστορία της Τέχνης και Ιστορία της Επιστήμης του
Φωτός» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης «Σχεδιασμός Φωτισμού –
Πολυμέσα»,
β) την αναφορά του Δρ. Νικόλαου Τριβυζαδάκη, ΣΕΠ στη Θεματική Ενότητα
ΣΦΠ50 που έχει αναλάβει το τμήμα ΘΕΣ-1 για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, όπου
κατά τη διόρθωση της 3ης γραπτής εργασίας διαπίστωσε ότι ο φοιτητής κ. Γεώργιος
Μερακλής υπέβαλε εργασία που αποτελεί απόλυτη αντιγραφή εργασίας που είχε
υποβληθεί από την κ. Βαρβάρα Μυλωνά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013,
γ) την από 07/03/2016 επιστολή του Διευθυντή του Προγράμματος Σπουδών
«Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα», κ. Ιάκωβου Ποταμιάνου, όπου δηλώνει
ενήμερος για το περιστατικό αντιγραφής και το παραπέμπει στη Δ.Ε. προτείνοντας τη

λήψη κάποιας πειθαρχικής ποινής, που θα έχει ως στόχο την αποθάρρυνση τέτοιων
περιστατικών και τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου σπουδών που παρέχει το ΕΑΠ,
δ) τις εργασίες των ανωτέρω φοιτητών και
ε) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 276/28-07-2015 Συνεδρίαση της Δ.Ε.
σχετικά με αντιγραφή – λογοκλοπή,
αποφάσισε όπως:
1. ζητηθεί από τον φοιτητή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης
«Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα», κ. Γεώργιο Μερακλή, η κατάθεση
υπομνήματος προς τη Διοικούσα Επιτροπή, εντός μίας εβδομάδας, προκειμένου η
Διοίκηση του Ιδρύματος να ενημερωθεί και για τις δικές του απόψεις σχετικά με το εν
λόγω περιστατικό, πριν τη λήψη οριστικής απόφασης και
2. ενημερώσει τον κ. Γεώργιο Μερακλή ότι, σε περίπτωση που το επιθυμεί, μπορεί να
προσέλθει στη συνεδρίαση της Δ.Ε. που θα επανεξετάσει το εν λόγω θέμα,
προκειμένου να καταθέσει και προφορικά τις απόψεις του.
6. Πρόταση συνεργασίας με Romanian Academy, Iasi Branch.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. ΣΚΕ: 5176/29-02-2016 διαβιβαστικό της Κοσμητείας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών στο οποίο επισυνάπτεται η απόφαση της εν λόγω
Κοσμητείας που αφορά πρόταση συνεργασίας με τη Romanian Academy, Iasi
Branch,
β) το γεγονός ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλει στην εξωστρέφεια του Ιδρύματος
ειδικά σε θέματα έρευνας,
γ) τη στρατηγική συνεργασιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, όπως
διατυπώνεται στην απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 287/ 18-01-2016
Συνεδρίαση της ΔΕ και στα πρότυπα «Σύμφωνο Συνεργασίας» και «Ειδικό
Πρωτόκολλο Συνεργασίας»,
δ) το γεγονός ότι το Iasi Branch είναι τοπικός κλάδος της Romanian Academy,
αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών να προβεί στη
σύναψη και υπογραφή Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τη Romanian
Academy, Iasi Branch. Μετά την υπογραφή, παρακαλείται η Κοσμητεία της εν λόγω
Σχολής να ενημερώσει τη Διοικούσα Επιτροπή για το τελικό κείμενο του
Πρωτοκόλλου.
7. Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μελών ΔΕΠ στο ΕΑΠ για το ακαδημαϊκό
έτος 2016-2017.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
1. την υπ. αριθμ ΤΠ: 1264/15-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού σχετικά
με κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. στο Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό
έτος 2016 – 2017,
2. τα υπ. αριθμ πρωτ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-02-2016 & Φ.122.1/20/35021/Ζ2/2602-2016 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα
με τα οποία κατανέμεται μία (1) θέση/πίστωση στο Ε.Α.Π.,

3. τον αριθμό των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του
Ιδρύματος,
4. τον αριθμό των προσφερόμενων Θ.Ε. κάθε Σχολής,
5. τον αριθμό των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π. και
6. τον αριθμό των υπό εκλογή μελών Δ.Ε.Π.,
αποφάσισε, μετά από συζήτηση, να κατανείμει τη μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ για το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών.
8. Σχετικά με πρόταση προκήρυξης θέσεων της Σχολής Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίας.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
1. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΠ-540/01-02-2016 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού
σχετικά με πρόταση προκήρυξης θέσεων της Σχολής Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίας,
2. την υπ’ αρ. πρωτ. Φ.122.1/19/31311/Ζ2/24-2-2016 απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με
θέμα: «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού / μελών ΔΕΠ –
ΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 20162017»,
3. την υπ’ αρ. πρωτ. Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με
θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/19/31311/Ζ2/24-2-2016 Απόφαση με
θέμα: «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού / μελών ΔΕΠ –
ΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 20162017» και
4. τις ανάγκες του Ιδρύματος,
αποφάσισε όπως ενημερώσει το Τμήμα Προσωπικού ότι οι προτάσεις που
αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση δεν είναι δυνατό να υλοποιηθούν κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
9. Σχετικά με εκκρεμότητες διαδικασιών πλήρωσης θέσεων μελών Δ.Ε.Π..
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
1. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΠ-1263/15-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού
σχετικά με εκκρεμότητες διαδικασιών πλήρωσης θέσεων μελών Δ.Ε.Π.,
2. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΑΣ-49/29-01-2016 έγγραφο της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών και
3. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΘΕΤ-61/2901-2016 έγγραφο της Σχολής Θετικών Επιστημών
και Τεχνολογίας,
ενημερώθηκε για τις εκκρεμότητες που τυχόν υπάρχουν ως τώρα σε διαδικασίες
πλήρωσης θέσεων μελών Δ.Ε.Π. και
αποφάσισε να αναθέσει στο Τμήμα Προσωπικού τη σύνταξη και αποστολή
αναλυτικού εγγράφου με παραλήπτη το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευμάτων στο οποίο να αναφέρονται οι εκκρεμότητες που σχετίζονται με το εν
λόγω υπουργείο.
10. Πρόταση συγκρότησης Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών στη Βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο
γνωστικό αντικείμενο «Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης» (ΔΕΟ10).
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
1. Την απόφαση που ελήφθη στην υπ. αριθμ. 274/23-06-2015 Συνεδρίασή της
σχετικά με το αίτημα εξέλιξης του Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών, κ. Χ. Ανθόπουλου, για προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο «Βασικές Αρχές Δικαίου και
Διοίκησης», (ΔΕΟ10)
2. Το αριθμ. ΦΕΚ 1143/10-11-2015/τ. Γ΄ προκήρυξης της θέσης,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 5 του Ν.2552/1997,
4. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 77 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/2011 τ. Α΄),
5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/2012 τ. Α΄),
6. Την υπ. αριθμ. Φ.122.1/759/109090/Β2/18.09.2012 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Β4ΘΗ9-ΣΩΓ)
του Ειδικού Γραμματέα Α.Ε. με θέμα «Εγκύκλιος εφαρμογής του ν. 4009/2011 όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 4076/2012»,
7. Την απόφαση που ελήφθη στην υπ. αριθμ. 237/02-04-2013 Συνεδρίασή της
σχετικά με τις Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως την
δημοσίευση του Οργανισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ΦΕΚ 956/1904-2013/τ.Β΄,
8. Την απόφαση που ελήφθη στην υπ. αριθμ. 265/18-12-2014 Συνεδρίασή της με
θέμα «Έγκριση πρότασης της Σ.Κ.Ε. για κατάρτιση Μητρώων Εσωτερικών και
Εξωτερικών Μελών (Ημεδαπής και Αλλοδαπής) για το γνωστικό αντικείμενο
«Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης» (ΔΕΟ10)»,
9. Το με αρ. πρωτ. ΣΚΕ: 5195/10-03-2016 έγγραφο με το οποίο διαβιβάζεται, μετά
την υπ. αριθμ. 3/10-03-2016 Συνεδρίαση, η πρόταση της Κοσμητείας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών για τη συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης στη
Βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Βασικές Αρχές
Δικαίου και Διοίκησης», (ΔΕΟ10) και
10. Το με αρ. πρωτ. ΤΠ-1270/15-03-2016 σχετικό έγγραφο του Τμήματος
Προσωπικού, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε, ομόφωνα,
όπως εισηγηθεί για τη συγκρότηση της Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης στη
Βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας της Σ.Κ.Ε. στο γνωστικό αντικείμενο
«Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης», (ΔΕΟ10), ως ακολούθως:
Μητρώο εσωτερικών μελών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

1. Γέροντας Απόστολος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο
«Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης» (ΦΕΚ 642/20-06-2013/ τεύχος Γ')

Από το Μητρώο εξωτερικών μελών ΑΕΙ της ημεδαπής

1. Σιούτη Γλυκερία, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Νομικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» (ΦΕΚ 82/26-05-1999/τ. Ν.Π.Δ.Δ)
2. Σπυρόπουλος Φίλιππος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Νομικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ» (ΦΕΚ 135/31-05-2000/τ. Ν.Π.Δ.Δ)
3. Μακρυδημήτρης Αντώνιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών με
γνωστικό αντικείμενο «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» (ΦΕΚ 18/03-02-1999/τ.
Ν.Π.Δ.Δ)
4. Κοντιάδης Ξενοφών, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Κοινωνικής
και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό
αντικείμενο

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΚΡΑΤΟΥΣ

ΚΑΙ

ΘΕΣΜΟΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (ΦΕΚ 458/04-12-2006/τ. Γ )
5. Τέλλης Νικόλαος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Νομικής του
Αριστοτέλειου

Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης

με

γνωστικό

αντικείμενο

«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» (ΦΕΚ 1034/07-11-2008/τ. Γ )
6. Ρέμελης Κωνσταντίνος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Νομικής
του

Δημοκρίτειου

Πανεπιστημίου

Θράκης

με

γνωστικό

αντικείμενο

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» (ΦΕΚ 157/23-06-2000/τ. Ν.Π.Δ.Δ)
7. Σωτηρέλης Γεώργιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πολιτικής
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό
αντικείμενο «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» (ΦΕΚ 497/20-12-2006/τ. Γ )
8. Κοτζάμπαση Αθηνά, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Νομικής του
Αριστοτέλειου

Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης

με

γνωστικό

αντικείμενο

«ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» (ΦΕΚ 325/15-03-2013/τ. Γ )
9. Τσίρης

Παναγιώτης,

Καθηγητής

πρώτης

βαθμίδας

του

Τμήματος

Κοινωνιολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο
«ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» (ΦΕΚ 128/09-03-2011/τ. Γ )

10. Χρυσανθάκης Χαράλαμπος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών με
γνωστικό αντικείμενο «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ» (ΦΕΚ
12/19-01-2004/τ. Ν.Π.Δ.Δ)
11. Ζερδέλης Δημήτριος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Νομικής του
Αριστοτέλειου

Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης

με

γνωστικό

αντικείμενο

«ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» (ΦΕΚ 238/11-08-2006/τ. Ν.Π.Δ.Δ)

Από το Μητρώο εξωτερικών μελών της αλλοδαπής
1. Αιμιλιανίδης Αχιλλεύς, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με γνωστικό
αντικείμενο

«ΔΗΜΟΣΙΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ,

ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ),

(ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ,
ΙΔΙΩΤΙΚΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ,
ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΥ,

ΔΙΚΑΙΟ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ),
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
(ΕΝΟΧΙΚΟ,
ΔΙΕΘΝΕΣ,
ΔΙΚΑΙΟΥ,

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»
2. Ruggeri Antonio, Καθηγητής του Universita degli Studi di Messina με γνωστικό
αντικείμενο «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ»

11. Αίτημα της Διευθύντριας του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον
Ελληνικό Πολιτισμό», κ. Λουκάκη Αργυρώς, για τον ορισμό Βοηθού Διευθυντή
Προγράμματος Σπουδών.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
α) την υπ. αριθμ. ΤΠ:1223/09-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού σχετικά
με αίτημα της Διευθύντριας του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό
Πολιτισμό», κ. Λουκάκη Αργυρώς, για ορισμό Βοηθού Διευθυντή,
β) την υπ. αριθμ. ΤΠ:1145/04-03-2016 ηλεκτρονική επιστολή της Διευθύντριας του
Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», κ. Λουκάκη
Αργυρώς, σχετικά με αίτημα για ορισμό βοηθού Διευθυντή στο εν λόγω Πρόγραμμα
Σπουδών και
γ) το γεγονός ότι το Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από 14 Θεματικές Ενότητες,
στις οποίες υπηρετούν 243 μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού,
αποφάσισε, λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου όγκου εργασίας της Διευθύντριας του
Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», κ. Λουκάκη
Αργυρώς, όπως οριστεί Βοηθός Διευθυντή στο εν λόγω Πρόγραμμα Σπουδών με
σύμβαση για το χρονικό διάστημα από 21-03-2016 έως 31-07-2016.

12. Εκπροσώπηση του ΕΑΠ στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της EURASHE.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη το γεγονός ότι το EURASHE (European Association of
Institutions in Higher Education), μέλος του οποίου είναι το Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο, διοργανώνει την 26η Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 21 – 22 Απριλίου
2016, στο Βελιγράδι,
αποφάσισε όπως το Ε.Α.Π. συμμετάσχει στην ανωτέρω εκδήλωση του EURASHE
με εκπροσώπηση από τους Αντιπροέδρους της Δ.Ε. κ. Χριστόφορο Κροντηρά και κ.
Ανδρομάχη Χατζηγιάννη.
Τα έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης θα καλυφθούν από τον Ειδικό Λογαριασμό
του Ιδρύματος.
13. Έγκριση χορήγησης αδειών μελών Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π..
Η Δ.Ε.:
1. ενέκρινε την από 29-02-2016 αίτηση του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, της Σχολής
Ανθρωπιστικών Σπουδών, κ. Κ. Πετρογιάννη, για χορήγηση άδειας τριών (3)
ημερών, από 18-03-2016 έως 20-03-2016, προκειμένου να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη
για να συμμετέχει στο Διεθνές Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής,
2. ενέκρινε την από 03-03-2016 αίτηση του Επίκουρου Καθηγητή της Σχολής
Ανθρωπιστικών Σπουδών, κ. Γ. Βλαχάκη, για χορήγηση άδειας πέντε (5) ημερών,
από 30-03-2016 έως 03-04-2016, προκειμένου να μεταβεί στο Αμβούργο για να
συμμετέχει, ως ομιλητής, στο Διεθνές Συνέδριο «Perceptions of history in Germany
and Greece: Comparative approaches to narrative in the European context»,
3. ενέκρινε την από 07-03-2016 αίτηση της Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας της
Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, κ. Μ. Χατζηνικολάου, για χορήγηση
άδειας δύο (2) ημερών, από 08-03-2016 έως 09-03-2016, προκειμένου να μεταβεί
στην Αθήνα για να συμμετέχει, ως Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε.Τ., στη Συνεδρίαση της
Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., η οποία θα γίνει στην Αθήνα,
4. ενέκρινε την από 02-03-2016 αίτηση του Επίκουρου Καθηγητή της Σχολής
Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, κ. Κ. Μπουρίκα, για χορήγηση άδειας πέντε
(5) ημερών, από 03-04-2016 έως 07-04-2016, προκειμένου να μεταβεί στο Βερολίνο
για να συμμετέχει, με παρουσίαση εργασίας, στο Συνέδριο «Green and Sustainable
Chemistry Conference» και
5. ενέκρινε την από 22-02-2016 αίτηση του Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής
Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, κ. Ι. Καλαβρουζιώτη, για χορήγηση άδειας
πέντε (5) ημερών, από 16-09-2016 έως 20-09-2016, προκειμένου να μεταβεί στην
Coimbra στην Πορτογαλία για να συμμετέχει, ως ομιλητής αλλά και ως μέλος της
Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, στο 4th International Symposium on
Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilazations.
Θέμα 6ο
1. Μετακινήσεις Προσωπικού.

Η Δ.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:
α) τη δημιουργία γραφείου γραμματειακής υποστήριξης της Σχολής Εφαρμοσμένων
Τεχνών, το οποίο θα υπάγεται στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Οργάνων,
β) την τοποθέτηση της Μονίμου Υπαλλήλου κατηγορίας Π.Ε., Ειδικότητας
Διοικητικού – Οικονομικού, κ. Βέτση Κωνσταντίνας, ως Υπεύθυνη του γραφείου
γραμματειακής υποστήριξης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών,
γ) την τοποθέτηση της υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας
Π.Ε., Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού, κ. Μαρίας Κοντογεωργακοπούλου, στη
θέση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών
Σχέσεων.
δ) την τοποθέτηση του υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας
Δ.Ε., Ειδικότητας Διοικητικών – Γραμματέων, κ. Χαρίλαου Ντζουραμάνη, στη θέση
του Υπευθύνου των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος
Μητρώου Φοιτητών.
Τέλος η Δ.Ε. επεσήμανε το αυτονόητο, ότι δηλαδή το ανωτέρω προσωπικό, θα πρέπει
να προβεί στην εκτενή και αναλυτική ενημέρωση των αντικαταστατών τους σχετικά
με το αντικείμενο της μέχρι πρότινος εργασίας τους και τις αντίστοιχες διοικητικές
διαδικασίες.
Τα ανωτέρω όπως ισχύσουν από 22-03-2016.
2. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την Ομογενοποίηση και Επικαιροποίηση
των Κανονισμών Σπουδών του ΕΑΠ.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη την αναγκαιότητα για ομογενοποίηση και επικαιροποίηση
των Κανονισμών Σπουδών του Ιδρύματος, αποφάσισε να ορίσει υπεύθυνο του εν
λόγω θέματος τον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Διεθνών Σχέσεων κ. Γ.
Ανδρουλάκη και ως εκ τούτου Συντονιστή της Ομάδας Εργασίας για το σκοπό αυτό.
Η Ομάδα Εργασίας θα αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ και
συγκεκριμένα:


έναν εκπρόσωπο της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών,



έναν εκπρόσωπο της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,



έναν εκπρόσωπο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών,



έναν εκπρόσωπο της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών



την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαίδευσης και



έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Μητρώου Φοιτητών.

Η Δ.Ε. εξουσιοδότησε την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Μητρώου
Φοιτητών κ. Ειρήνη Μπάρκουλα να ορίσει τον εκπρόσωπο του εν λόγω Τμήματος.
Τη Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής αναλαμβάνει η κ. Α. Γιατράκου,
στέλεχος του Τμήματος Ακαδημαϊκών Οργάνων.
Τέλος, η Δ.Ε. εξουσιοδότησε τον κ. Ανδρουλάκη να αποστείλει επιστολές στις
Κοσμητείες των τριών Σχολών και στα μέλη ΔΕΠ της Σχολής Εφαρμοσμένων
Τεχνών, με τις οποίες θα τους ζητείται ο ορισμός των εκπροσώπων τους.

3. Συγκρότηση Γραφείου Υποστήριξης Νέων Προγραμμάτων Σπουδών.
Το συγκεκριμένο θέμα αναβλήθηκε προκειμένου να συζητηθεί σε επόμενη
Συνεδρίαση.
4. Σχετικά με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίας για πρόσθετο διδακτικό έργο της Α. Σγουρού για το ακαδημαϊκό
έτος 2014-2015.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΘΕΤ-167/29-02-2016 εισήγηση της Σχολής Θετικών
Επιστημών και Τεχνολογίας που αφορά πρόσθετο διδακτικό έργο της κ. Α. Σγουρού
στους εργαστηριακούς κύκλους βιολογίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015,
β) την επιστολή της κ. Α. Σγουρού, όπου αναφέρει αφενός την παροχή πρόσθετου
διδακτικού έργου και αφετέρου τους λόγους και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν
και μέσω των οποίων συμμετείχε η ίδια στα εργαστήρια της βιολογίας κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ως ΣΕΠ εργαστηρίων,
γ) την από 17/12/2015 επιστολή του κ. Κυριάκου Μπουρίκα, μέλους ΔΕΠ του ΕΑΠ
και υπευθύνου του εργαστηρίου βιολογίας, προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε., όπου
επιβεβαιώνει την εκτέλεση πρόσθετου έργου από την κ. Α. Σγουρού καθώς και τους
λόγους που οδήγησαν στην επιλογή της κ. Σγουρού και
δ) την από 11/02/2016 επιστολή του κ. Κυριάκου Μπουρίκα, μέλους ΔΕΠ του ΕΑΠ
και υπευθύνου του εργαστηρίου βιολογίας, προς την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών
Επιστημών και Τεχνολογίας, όπου ενημερώνει σχετικά με το προσθετό έργο που έχει
εκτελεστεί και αφορά στη σχολή,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την καταβολή αμοιβής στην κ. Αργυρώ Σγουρού, που
αντιστοιχεί σε παροχή πρόσθετου έργου και διαβιβάσει την απόφαση στο αρμόδιο
τμήμα για τις περαιτέρω ενέργειες.
5. Έγκριση Λύσης Σύμβασης Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για
το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στη Θεματική Ενότητα «Τραπεζικό Περιβάλλον»
(ΤΡΑ50).
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
α) την με αρ. πρωτ. Τ.Π.:1273/15-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού
σχετικά με έγκριση Λύσης Σύμβασης Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Σ.Ε.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στη Θεματική Ενότητα «Τραπεζικό
Περιβάλλον» (ΤΡΑ50),
αποφάσισε όπως εγκρίνει τη λύση της από 01-10-2015 σύμβασης ανάθεσης έργου
της κ. Μποζάνη Βασιλικής, μέλους ΣΕΠ στη Θεματική Ενότητα ΤΡΑ50 του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Τραπεζική», i) ως προς το συνολικό ποσό
από εννιά χιλιάδες εξήντα τρία ευρώ (9.063,00 €) σε μηδέν ευρώ (0,00 €) και ii) ως
προς το χρονικό διάστημα από 01-11-2015 έως 31-7-2016 σε 01-11-2015 έως 29-022016, των λοιπών όρων της σύμβασης παραμενόντων ως έχουν.

Επιπρόσθετα η Δ.Ε. αποφάσισε όπως, για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του
τμήματος Θεσσαλονίκη 3 της Θ.Ε. ΤΡΑ50, η κ. Μποζάνη Βασιλική αντικατασταθεί
από το βοηθό Συντονιστή της εν λόγω Θεματικής Ενότητας κ. Γκόγκα Περικλή.
Τέλος η Δ.Ε. αποφάσισε όπως υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης έργου, με το βοηθό
Συντονιστή της Θεματικής Ενότητας ΤΡΑ50 του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών «Τραπεζική», κ. Γκόγκα Περικλή (ΑΦΜ: 103993708), με συνολικό ποσό
πέντε χιλιάδες τριάντα πέντε ευρώ (5.035,00€), για το χρονικό διάστημα από 01-032016 έως 31-07-2016.
6. Υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος για τα υποψήφια μέλη Σ.Ε.Π. των πινάκων
Α΄ & Β΄ ακαδημαϊκών ετών 2014-2017 που επιθυμούν να ενεργοποιηθούν ως
μέλη Σ.Ε.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
α) την με αρ. πρωτ. ΤΠ-1321/16-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού
σχετικά με την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος για τα υποψήφια μέλη Σ.Ε.Π. των
πινάκων Α΄ και Β΄ ακαδημαϊκών ετών 2014-2017 και 2015-2018 που επιθυμούν να
ενεργοποιηθούν ως μέλη Σ.Ε.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σύμφωνα με το
αρθρ. 37, παρ. 2 του Ν. 4186/2013 και τις ανάγκες του ΕΑΠ,
β) το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρ 4, παρ. 10 του Ν. 2552/1997 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει «……. Κάθε ακαδημαϊκό έτος τα επιλεγέντα στους πίνακες
Α και Β μέλη Σ.Ε.Π. θα υποβάλλουν δήλωση ότι επιθυμούν να είναι μέλη Σ.Ε.Π. το
επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη.…»,
γ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ΄ αριθμ. 260/22-07-2014 Συνεδρίασή της,
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά των Τριμελών Επιτροπών
Αξιολόγησης για την επιλογή μελών ΣΕΠ, ακαδημαϊκών ετών 2014-2017, και ως εκ
τούτου οι πίνακες σειράς κατάταξης αυτών,
δ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ΄ αριθμ. 276/28-07-2015 Συνεδρίασή της,
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά των Τριμελών Επιτροπών
Αξιολόγησης για την επιλογή μελών ΣΕΠ, ακαδημαϊκών ετών 2015-2018, και ως εκ
τούτου οι πίνακες σειράς κατάταξης αυτών και
ε) το γεγονός ότι το Τμήμα Προσωπικού σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκαταστάσεων
και Εκτέλεσης Έργων του Ιδρύματος προχώρησε στον σχεδιασμό εφαρμογής για την
εν λόγω Υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος,
αποφάσισε όπως:
1. η δυνατότητα υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος για τα υποψήφια μέλη ΣΕΠ των
πινάκων Α και Β των ακαδημαϊκών ετών 2014-2017 και 2015-2018 που επιθυμούν να
ενεργοποιηθούν ως μέλη ΣΕΠ και, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, να
απασχοληθούν το ακ. έτος 2016-2017 ως μέλη ΣΕΠ με κύρια απασχόληση το
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο πραγματοποιηθεί από την 18η/05/2016 (ώρα 18:00)
έως και την 20η/06/2016 (ώρα 23:59),
2. εξουσιοδοτήσει το Τμήμα Προσωπικού να αποστείλει σε όλα τα υποψήφια μέλη
Σ.Ε.Π. των πινάκων Α & Β, ακαδημαϊκών ετών 2014-2017 και 2015-2018 στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν δηλώσει στο εν λόγω Τμήμα, επιστολή
ενημέρωσης για την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου για την
ενεργοποίησή τους ως μέλη Σ.Ε.Π. το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και

3. αναρτηθεί στην αρχική σελίδα του ιστότοπου του Ιδρύματος σχετική ανακοίνωση.
Τέλος, η Δ.Ε. επεσήμανε ότι η μη υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος θεωρείται ως μη
αποδοχή ενεργοποίησης ως μέλος Σ.Ε.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
7. Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Διοικητικού Προσωπικού του
Ε.Α.Π..
Το συγκεκριμένο θέμα αναβλήθηκε προκειμένου να συζητηθεί σε επόμενη
Συνεδρίαση.
8. Ενημέρωση για λήξη δύο (2) συμβάσεων έργου και μίας (1) σύμβασης παροχής
υπηρεσιών.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) την ενημέρωση του Τμήματος Προσωπικού σχετικά με την επικείμενη λήξη δύο
(2) συμβάσεων ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κέντρο
Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης»,
β) την ενημέρωση του Τμήματος Προσωπικού σχετικά με την επικείμενη λήξη μίας
(1) σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «Διοικητική Υποστήριξη
και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» στις 31/03/2016 και
γ) τις αποφάσεις που έλαβε στην υπ’ αριθμ.290/23-02-2016 και στην υπ’ αριθμ.
294/15-03-2016 συνεδρίασή της αναφορικά με τη λήξη συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των
Προγραμμάτων Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»,
αποφάσισε όπως:
1. εξουσιοδοτήσει την Ε.Δ.Ε.Λ. να διερευνήσει τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων
ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κέντρο Συμβουλευτικής και
Ψυχολογικής Υποστήριξης» και να επανέλθει με νέο αίτημα,
2. εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τον κ. Κολτσίδα
Ευάγγελο ποσού ύψους 1.450,00 ευρώ για το διάστημα από 1/4/2016 έως 30/4/2016
για την ανάθεση της υπηρεσίας της «Γραμματειακή Υποστήριξη του κ. Προέδρου, του
κ. Αντιπροέδρου και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής» στο πλαίσιο του έργου
«Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» που
χρηματοδοτείται από την Οικονομική Υπηρεσία του ΕΑΠ.
Θέμα 7ο
1. Έγκριση της οριστικής κατακύρωσης του αποτελέσματος του Πρόχειρου
Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς για τις
ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στις πόλεις της Πάτρας
(Κατηγορία 1) και της Αθήνας (Κατηγορία 2)».
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την με αρ. πρωτ. ΤΟ- 833/3/11-03-2016 εισήγηση του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων σχετικά με έγκριση της οριστικής κατακύρωσης
του αποτελέσματος του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή
υπηρεσιών μεταφοράς για τις ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στις
πόλεις της Πάτρας (Κατηγορία 1) και της Αθήνας (Κατηγορία 2)»,

αποφάσισε όπως εγκρίνει την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του
Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς για
τις ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στις πόλεις της Πάτρας
(Κατηγορία 1) και της Αθήνας (Κατηγορία 2)» (Διακήρυξη: 4/2016 του ΕΑΠ),
σύμφωνα με το από 16-03-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης
των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του εν
λόγω Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως ακολούθως:
Πάτρα 16-03-2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών
και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2016 σχετικά με τη
συνεδρίαση για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «Παροχή
υπηρεσιών μεταφοράς για τις ανάγκες του Ε.Α.Π. στις πόλεις της Πάτρας
(Κατηγορία 1) και της Αθήνας (Κατηγορία 2)», βάσει της υπ’ αριθμ. 04/2016
Διακήρυξης.
Στην Πάτρα σήμερα στις 16 Μαρτίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
Πάροδος Αριστοτέλους 18, Πάτρα, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος
2016 σχετικά με τη συνεδρίαση για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς για τις ανάγκες του Ε.Α.Π. στις πόλεις της
Πάτρας (Κατηγορία 1) και της Αθήνας (Κατηγορία 2)», βάσει της υπ’ αριθμ.
04/2016 Διακήρυξης, που ορίστηκε στην υπ’ αριθμ. 284/23-11-2015 συνεδρίαση της
Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1. Νταγιούκλα
Αναστάσιο, Επίκουρο Καθηγητή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως
Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Επιτροπής, σε αντικατάσταση του Τακτικού
Προέδρου κου Λέισου Αντωνίου ο οποίος απουσίαζε δικαιολογημένα, 2.
Αποστολάκη Λυδία, Υπάλληλο ΙΔΑΧ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ως
Μέλος της Επιτροπής και 3. Κοντογεωργακοπούλου Μαρία, Υπάλληλο ΙΔΑΧ του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως Μέλος της Επιτροπής.
Στον διαγωνισμό προσήλθε και κατέθεσε προσφορά εμπρόσθεμα, ο κάτωθι:
1. Αθανάσιος Ηλ. Κοτσώνης
Η επιτροπή αξιολόγησης αφού έλαβε υπόψη:

1. Την ανάρτηση της υπ. αριθμ 04/2016 διακήρυξης στον ιστότοπο «Διαύγεια», στον
ιστότοπο «ΚΗΜΔΗΣ» και στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π.,
2. Την ενημέρωση περισσότερων από ενός υποψήφιων αναδόχων οι οποίοι και δεν
εκδήλωσαν ενδιαφέρον,
3. Την υποβολή της μοναδικής προσφοράς,
αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση της διαδικασίας με μία μόνο προσφορά.
Η Επιτροπή συγκλήθηκε σε ανοικτή συνεδρίαση η οποία ξεκίνησε στις 11:00
π.μ. Καταρχήν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους
επί του φακέλου.
Ακολούθως, αποσφραγίστηκε ο φάκελος συμμετοχής του πιο πάνω
συμμετέχοντα. Με το άνοιγμα του φακέλου συμμετοχής ο Πρόεδρος και τα Μέλη της
Επιτροπής κατ΄ αρχάς αρίθμησαν και έθεσαν την μονογραφή τους εξωτερικά στον
φάκελο των δικαιολογητικών, στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς και τέλος στον
φάκελο της οικονομικής προσφοράς.- Στη συνέχεια οι φάκελοι με την τεχνική και την
οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα φυλάχθηκαν μέχρι το επόμενο στάδιο της
διαδικασίας και στη συνέχεια ακολούθησε η αποσφράγιση του φακέλου των
δικαιολογητικών.- Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής έθεσαν τη μονογραφή
τους στα δικαιολογητικά και στη συνέχεια προέβησαν στον έλεγχο των αντίστοιχων
αναγκαίων δικαιολογητικών. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν
διαπιστώθηκε καμιά παράλειψη.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών η Επιτροπή
προχώρησε στο άνοιγμα της τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντα χωρίς να
διαπιστωθεί καμία παράλειψη.
Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν στο άνοιγμα της
οικονομικής προσφοράς την οποία υπέγραψαν ανά φύλλο. Έπειτα οι τιμές της
προσφοράς καταχωρήθηκε στους πιο κάτω πίνακες:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛ. ΚΟΤΣΩΝΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

A/A

1

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εργάτης.

ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕ ΦΠΑ
(23%)

320

11,00

3.520,00

4.329,60

Φορτηγό Αυτοκίνητο μαζί με
οδηγό του.
Φορτηγό Αυτοκίνητο εξοπλισμένο
3
με μικρό γερανό-παπαγαλάκι μαζί
με αδειούχο χειριστή του.
Φορτηγό Αυτοκίνητο εξοπλισμένο
με μικρό γερανό-καλαθοφόρο για
4
ανύψωση προσώπων μαζί με τον
αδειούχο χειριστή του.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
2

105

12,00

1.260,00

1.549,80

18

24,00

432,00

531,36

10

24,00

240,00

295,20

5.452,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ (23%)

6.705,96

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

A/A

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕ ΦΠΑ
(23%)

120

11,00

1.320,00

1.623,60

45

12,00

540,00

664,20

10

24,00

240,00

295,20

10

24,00

240,00

295,20

ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ

1

Εργάτης.
Φορτηγό Αυτοκίνητο μαζί με
2
οδηγό του.
Φορτηγό Αυτοκίνητο εξοπλισμένο
3
με μικρό γερανό-παπαγαλάκι μαζί
με αδειούχο χειριστή του.
Φορτηγό Αυτοκίνητο εξοπλισμένο
με μικρό γερανό-καλαθοφόρο για
4
ανύψωση προσώπων μαζί με τον
αδειούχο χειριστή του.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

2.340,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ (23%)

2.878,20

Μετά τον σχετικό έλεγχο η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω
πίνακες, τα συγκριτικά στοιχεία τιμών προηγούμενων διαγωνισμών και της αγοράς,
αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην Δ.Ε. του ΕΑΠ:
Την οριστική κατακύρωση και την υπογραφή σύμβασης με τον Αθανάσιο Ηλ.
Κοτσώνη έναντι συνολικού ποσού 7.792,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 9.584,16 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. το οποίο κατανέμεται ανά κατηγορία:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
έναντι συνολικού ποσού 5.452,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 6.705,96 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
έναντι συνολικού ποσού 2.340,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.878,20 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Στο σημείο αυτό και περί ώρα 12.00 μ- μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε
η συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Νταγιούκλας

Το Μέλος
Λυδία Αποστολάκη

Το Μέλος
Μαρία Κοντογεωργακοπούλου

2. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια εξοπλισμού επίπλων γραφείου.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
α) το από 01/03/2016 έγγραφο του Προέδρου της Δ.Ε. του Ε.Α.Π. σχετικά με αίτημα
προμήθειας επίπλων για τον εξοπλισμό των γραφείων του νέου κτιρίου του
Παραρτήματος του Ε.Α.Π. στην Αθήνα (Τζώρτζ 4, πλατεία Κάνιγγος)
β) την πραγματοποίηση σχετικής διερεύνησης
διαπραγμάτευσης του ανωτέρω εξοπλισμού και

–

έρευνας

αγοράς

και

γ) την εισήγηση του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων για προμήθεια
απαιτούμενου εξοπλισμού από την εταιρεία «Design Plaza ΕΠΕ» έναντι του ποσού
των τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δύο ευρώ και πενήντα ένα λεπτών
(€3.842,51) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και
δ) την εισήγηση για προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού από την εταιρεία
«ΑΣΩΝΙΤΗ ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» ένταντι του ποσού των τριών χιλιάδων εκατό
ευρώ (€3.100,00) χωρίς ΦΠΑ
αποφάσισε όπως εγκρίνει τις δαπάνες, που αφορούν στην ανάθεση της προμήθειας:
1. στην εταιρεία «Design Plaza ΕΠΕ» ύψους τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα
δύο ευρώ και πενήντα ένα λεπτών (€3.842,51) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και
2. στην εταιρεία «ΑΣΩΝΙΤΗ ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» ύψους τριών χιλιάδων εκατό
ευρώ (€3.100,00) χωρίς ΦΠΑ.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθούν από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος.
Θέμα 9ο
1. Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης του Ε.Α.Π. στο συνεργατικό σχήμα ενοποιημένων
βιβλιοθηκονομικών συστημάτων (Integrated Library System as a Service) και
άλλες δράσεις.
Το συγκεκριμένο θέμα αναβλήθηκε προκειμένου να συζητηθεί σε επόμενη
Συνεδρίαση.
Θέμα 10ο
1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την πράξη με τίτλο
«Διοργάνωση της Έκθεσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας “PATRAS IQ” και
Διασύνδεση Έρευνας – Καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα» μεταξύ
Δημόσιων Φορέων και του Επιμελητηρίου.
Η Δ.Ε., έκανε δεκτό το με αρ. πρωτ. οικ. 58132/206/03-03-2016 έγγραφο της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το οποίο διαβιβάζεται η απόφαση της Επιτροπής

Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση σύναψης Ποργραμματικής Σύμβασης για τη
διοργάνωση της Έκθεσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας «PatrasIQ». Λίγο πριν την
ολοκλήρωση της συζήτησης του εν λόγω θέματος ο κ. Πρόεδρος υπενθύμισε στο
Σώμα την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 289/03-02-2016 Συνεδρίασή της,
κατά την οποία είχε εγκριθεί η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, είχαν
οριστεί οι εκπρόσωποι του ΕΑΠ για τις απαραίτητες ενέργειες καθώς και η ετήσια
χρηματοδότηση του ΕΑΠ που ανέρχεται στο ποσό των 10.000 € για όλη τη διάρκεια
της σύμβασης.
2. Σχετικά με ποσοστό παρακράτησης για τη χρήση αιθουσών και τεχνικών
μέσων του Ιδρύματος από τρίτους.
Ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα της χρήσης αιθουσών και τεχνικού εξοπλισμού από
άλλους φορείς που διοργανώνουν σεμινάρια, ημερίδες ή άλλου τύπου εκδηλώσεις οι
οποίες πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ε.Α.Π.
Με αφορμή τη συζήτηση του θέματος αυτού, το αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. κ.
Μ. Χατζηνικολάου γνωστοποίησε απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 125/04-122013 Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
σχετικά με τα αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και
Επιμόρφωσης που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός.
Για την εξέταση των προτάσεων της εν λόγω Κοσμητείας αλλά και άλλων συναφών
θεμάτων που άπτονται του αντικειμένου η Δ.Ε. αποφάσισε τη συγκρότηση
Επιτροπής που θα αποτελείται από:


Τον Πρόεδρο της Δ.Ε. κ. Β. Καρδάση



Τον Αντιπρόεδρο της Δ.Ε. κ. Χρ. Κροντηρά



Το αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. κ. Αντ. Λιοναράκη και



Το αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. κ. Μ. Χατζηνικολάου.

3. Σχετικά με τη διαχείριση των Κοινών Προγραμμάτων Σπουδών.
Η Δ.Ε. αποφάσισε όπως τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση των Κοινών
Προγραμμάτων Σπουδών ορίζονται στα Συμφώνα Συνεργασίας και τα Ειδικά
Πρωτοκόλλα Συνεργασίας που υπογράφονται μεταξύ του Ε.Α.Π. και άλλων
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ή άλλων φορέων.

