1. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΕΚΠΑ
A. Υλοποίηση Σκοπού Κληροδοτών και Δωρητών
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Διεύθυνση
Κληροδοτημάτων, κατά την τετραετία 2015 – 2018, χορήγησε υποτροφίες
και βραβεία, αξιοποιώντας την ακίνητη περιουσία των Δωρητών και
Κληροδοτών του, για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε υποψήφιους
διδάκτορες, αξίας 8.713.637 ευρώ.
Αναλυτικά, διατέθηκαν ετησίως:
• Το έτος 2015: 1.476.702,82€
• Το έτος 2016: 3.174.686,63€
• Το έτος 2017: 1.634.999,23€
• Το έτος 2018: 2.427.250,67€
Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνονται χρηματικά βραβεία φοιτητών
(βραβεία ακαδημαϊκής επίδοσης), καθώς και χορηγίες για εξοπλισμό
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ερευνητικών εργαστηρίων, εκτυπώσεις επιστημονικών εργασιών και
προμήθεια ακαδημαϊκών βιβλίων (Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ακαδημία
Αθηνών κ.α.).

B. Αξιοποίηση των Ακινήτων των Κληροδοτημάτων
Το ΕΚΠΑ διαχειρίζεται 108 Κληροδοτήματα και Δωρεές, 49 εκ των οποίων
διαθέτουν

ακίνητη

περιουσία.

Οι

620

ιδιοκτησίες,

συνολικά,

περιλαμβάνουν αυτοτελή κτίρια, διαμερίσματα, γραφεία και οικόπεδα.
Την τριετία 2015-2018, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω μισθώσεις,
βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες, καθώς και μία αντιπαροχή, με στόχο την
επωφελέστερη

αξιοποίηση

της

περιουσίας

των

Κληροδοτημάτων.

Συγκεκριμένα:
Νέες μισθώσεις
Πραγματοποιήθηκαν 45 νέες μισθώσεις, εκ των οποίων οι σημαντικότερες
είναι οι παρακάτω:
• Το ισόγειο γωνιακό κατάστημα επί των οδών Ιπποκράτους 15 και
Ακαδημίας 55, στο κτίριο της Πανεπιστημιακής Λέσχης, του
κληροδοτήματος Αντωνίου Παπαδάκη, το οποίο έχει χαρακτηριστεί
διατηρητέο και έργο τέχνης, μισθώθηκε ως βιβλιοπωλείο.
• Το ισόγειο κατάστημα επί των οδών Κολοκοτρώνη 70 και Νοταρά
στον Πειραιά, που ανήκει στο κληροδότημα Ανδρέα Γαζή,
μισθώθηκε για εμπορική χρήση.
• Το χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο και έργο τέχνης κτίριο επί των
οδών Γ΄ Σεπτεμβρίου 42 και Πολυτεχνείου, κληροδοτήματος
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Γεωργίου Φωτεινού, μισθώθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού με δωδεκαετή μίσθωση και πλέον στεγάζει ορισμένες
από τις υπηρεσίες του.
• Το χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο ακίνητο στην Πλάκα (Αέριδες),
επί της οδού Πανός 6, κληροδοτήματος Ι. Βαρύκα, συνιδιοκτησία με
το Ταμείο Εθνικού Στόλου, για υγειονομική χρήση.
Μακροχρόνιες μισθώσεις με ανακατασκευή ή ανοικοδόμηση ακινήτου
Έχουν δρομολογηθεί οι παρακάτω έξι μακροχρόνιες μισθώσεις με
ανακατασκευή ή ανοικοδόμηση:
Διατηρητέα κτίρια και έργα τέχνης
• Ακίνητο

επί

της

οδού

Ακτή

Μιαούλη

13

στον

Πειραιά,

κληροδοτήματος Α. Τοπούζογλου
• Ακίνητο επί της οδών Πανεπιστημίου 53 και Σανταρόζα, στην
Αθήνα, κληροδοτήματος Αντ. Παπαδάκη.
Μεγάλα Ακίνητα
• Εμπορικό κτίριο επί των οδών Πατησίων 11, Δώρου και
Σατωβριάνδου στην Αθήνα, κληροδοτήματος Σ. Σαριπόλου.
• Κτίριο γραφείων επί της οδού Χρ. Λαδά 6, στην Αθήνα,
κληροδοτήματος Θ. και Ε. Αρεταίου.
• Πολυκατοικία επί της οδού Υψηλάντου 129, στον Πειραιά,
κληροδοτήματος Αντ. Παπαδάκη
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Γ. Τροποποίηση ή Διεύρυνση Σκοπού Κληροδοτημάτων και Δωρεών
Σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Πανεπιστημίου
Αθηνών, έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την τροποποίηση σκοπού
κληροδοτημάτων και δωρεών, των οποίων ο σκοπός δεν εκτελείται για
χρόνια, με στόχο την επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας τους.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις παρακάτω κοινωφελείς περιουσίες, στις
οποίες ο αρχικός σκοπός ήταν κυρίως ιατρικός:
1. Κληροδότημα Ε. Τζιβανοπούλου – Θεοφανοπούλου: τροποποίηση
σκοπού για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού των πανεπιστημιακών
μονάδων.
2. Κληρονομία Δ. Δεϊρμενδζόγλου: διεύρυνση σκοπού με την προμήθεια
ιατρικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού στο Αρεταίειο Νοσοκομείο
(νοσηλεία απόρων ασθενών).
3. Κληρονομία Ζ. Ζαΐμη: διεύρυνση σκοπού με την προμήθεια ιατρικού
και νοσοκομειακού εξοπλισμού στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (νοσηλεία
απόρων ασθενών).
4. Κληρονομία Σ. Κοσμόπουλου: διεύρυνση σκοπού με την προμήθεια
ιατρικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο
(νοσηλεία απόρων ασθενών).
5. Κληρονομία Γ. Φωτεινού: τροποποίηση σκοπού με χρηματοδότηση της
Βιβλιοθήκης

Επιστημών

Υγείας

και

δημιουργία

ηλεκτρονικού

περιοδικού

επιστημονικού,

ακαδημαϊκού

και

Δ.

τροποποίηση

σκοπού

ερευνητικού

περιεχομένου.
6. Κληρονομία

Δημητριάδη:

για

την

χρηματοδότηση υποτροφιών σε φοιτητές και προμήθεια εξοπλισμού
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ΩΡΛ πανεπιστημιακών μονάδων.
7. Κληρονομία Αικ. Εξάρχου: τροποποίηση σκοπού για τη δυνατότητα
μίσθωσης των δύο διαμερισμάτων της κληρονομίας στον Δήμο
Ζωγράφου.

Δ. Άλλες σημαντικές ενέργειες
• Αυτομισθώσεις: πραγματοποιήθηκαν πέντε νέες μισθώσεις σε ακίνητα
των κληροδοτημάτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο
Αθηνών για τις ακαδημαϊκές και διοικητικές του ανάγκες, με σημαντική
μείωση των μισθωμάτων τα οποία καταβάλλει το Πανεπιστήμιο, ποσού
ύψους 23.700€ μηνιαίως (12.900 ως ΕΚΠΑ και 10.800 ως ΕΛΚΕ)
• Έχουν δρομολογηθεί οι ενέργειες για τη μίσθωση των υπολοίπων κενών
ιδιοκτησιών (εκτιμήσεις πιστοποιημένων εκτιμητών, διακηρύξεις,
αναρτήσεις κλπ.)
• Ολοκληρώνεται η διαδικασία προμήθειας του νέου λογιστικού
προγράμματος οικονομικής και διαχειριστικής παρακολούθησης των
κληροδοτημάτων.
• Ο ιστότοπος της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων βρίσκεται σε διαδικασία
σχεδιασμού και ανάπτυξης, στον οποίο θα περιλαμβάνονται: οι
Κληροδότες και Δωρητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα ακίνητα,
καθώς και οι Υποτροφίες και τα Βραβεία που διαχειρίζεται η Διεύθυνση
Κληροδοτημάτων.
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2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΛΗ των
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ μας στην
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΡΕΥΝΑ
Στις βιβλιοθήκες τα τελευταία χρόνια είχαμε 2 βασικά ορόσημα:
1.τα εγκαίνια της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Νομικής (Παλαιό
Χημείο)

και

2. τα εγκαίνια της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής, οπότε
είναι σημαντικό να παραθέσουμε κάποια περισσότερα στοιχεία για τις
νέες αυτές βιβλιοθήκες.
Α. Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ αποτελεί μετεξέλιξη των
Νομικών Φροντιστηρίων – Σπουδαστηρίων, τα οποία χρονολογούνται από
την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Νομικής Σχολής (1837) και
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δημιουργήθηκε το 2017 από την ενοποίηση των προγενέστερων
Σπουδαστηρίων – Βιβλιοθηκών των Τομέων της Σχολής.
Έχοντας πάντα ως κριτήριο τις αυξημένες εκπαιδευτικές και ερευνητικές
ανάγκες ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου και τα προβλήματα, που
δημιουργεί η πολυδιάσπαση και κατάτμηση των συλλογών, αλλά και οι
δυσκολίες χρηματοδότησης που αντιμετωπίζει, θεωρήθηκε ως αδήριτη η
ανάγκη δημιουργίας ενιαίας Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής. Με τον
τρόπο

αυτό

επιτυγχάνεται

καλύτερη

διαχείριση

και

ουσιαστική

εξοικονόμηση πόρων, παροχή νέων αναβαθμισμένων υπηρεσιών νομικής
πληροφόρησης και τεκμηρίωσης, διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας,
ποιοτική ανάπτυξη των συλλογών, ανάδειξη, διατήρηση-συντήρηση
σπάνιου υλικού, συμμετοχή σε προγράμματα καινοτομίας, διοργάνωση
εκδηλώσεων προβολής, γενικά, αρτιότερη και ολοκληρωμένη παροχή
υπηρεσιών νομικής πληροφόρησης και τεκμηρίωσης και δυναμικότερη
στήριξη του σκοπού και των στόχων του Ιδρύματος. Προς το σκοπό αυτό,
το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει παραχωρήσει μέρος του κτηρίου του
Παλαιού Χημείου, έργο του Βαυαρού αρχιτέκτονα Ernst Ziller (1837-1923),
το οποίο ολοκληρώθηκε το 1887, επί των οδών Χαριλάου Τρικούπη,
Σόλωνος 104 και Μαυρομιχάλη 17 στο Κέντρο της Αθήνας.
Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής, στο ιστορικό κτήριο του Παλαιού
Χημείου του ΕΚΠΑ, άνοιξε στις 12 Οκτωβρίου 2016 και τα επίσημα
εγκαίνια της έγιναν στις 4/4/2017. Δυο χρόνια μετά μπορούμε να
βγάλουμε ορισμένα ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση με τη λειτουργία της
και το έργο της. Η Βιβλιοθήκη με την άριστη συνεργασία του Εφορευτικού
της Συμβούλιου και τη Διοίκηση του Ιδρύματος και τις πρωτοβουλίες του
προσωπικού της λειτουργεί αδιαλείπτως και στηρίζει ενεργά το
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εκπαιδευτικό
Ταυτόχρονα

έργο

σε

αναπτύσσει

προπτυχιακό
σημαντική

και

μεταπτυχιακό

εξωστρέφεια

επίπεδο.

ενισχύοντας

τον

πολιτιστικό και ανθρωπιστικό ρόλο του Πανεπιστημίου και το άνοιγμα του
στην κοινωνία.
Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30
έως 19:00. Για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και του κτηρίου εργάζονται
είναι 18 άτομα 14 Βιβλιοθηκονόμοι (9 μονιμοι - ΙΔΑΧ και 5 ΙΔΟΧ) 1
διοικητικός, και 3 φύλακες).
H Βιβλιοθήκη στο χώρο του Παλαιού Χημείου διαθέτει συνολικά χώρους
1.300 τ.μ εκ των οποίων τα αναγνωστήρια καταλαμβάνουν τα 400 τ.μ.
Εκτός αυτού, αξιοποιούνται τέσσερις χώροι (δυο εξ ολοκλήρου και 2
περιμετρικά των αιθουσών) στο κτήριο της οδού Σόλωνος 57 στους
οποίους υπάρχουν οργανωμένα βιβλιοστάσια πολλαπλών αντιτύπων
βιβλίων και περιοδικών). Ο συνολικός αριθμός καθισμάτων για τους
αναγνώστες-μελετητές

είναι

275.

Τις

περιόδους

μεγάλης

αιχμής

αξιοποιείται και η αίθουσα εκδηλώσεων η οποία διαθέτει 50 καθίσματα.
Η συλλογή βιβλίων αποτελείται από 65.500 μοναδικούς τίτλους βιβλίων
(1.870 αποκτήθηκαν το 2108) οι οποίοι αντιστοιχούν σε 97.000 τόμους. Η
συλλογή περιοδικών αποτελείται από 900 μοναδικούς τίτλους νομικών
εκδόσεων. Η συλλογή αποτελείται από 65.500 τίτλους βιβλίων (1.870
αποκτήθηκαν το 2108) οι οποίοι αντιστοιχούν σε 35.000 τόμους.
Οι συνδρομές σε νομικές βάσεις δεδομένων πλήρους κειμένου είναι επτά
(5 εθνικές και 2 διεθνείς -μία γερμανική και μια αμερικάνικη). Επίσης στην
ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πέργαμος έχει καταχωριστεί ένα μεγάλο μέρος των
διπλωματικών εργασιών των ΠΜΣ Νομικής
Η επισκεψιμότητα στις εγκαταστάσεις της ξεπέρασε κάθε προσδοκία ενώ
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κατεγράφησαν μέρες που οι χώροι δεν επαρκούσαν. Σύμφωνα με τα
επίσημα στατιστικά του έτους 2018, ο συνολικός αριθμός επισκέψεων
χρηστών οι οποίοι αξιοποίησαν τις υπηρεσίες Βιβλιοθήκης και έλαβαν
μέρος στις δράσεις της το έτος 2018 ήταν 50.215.
Αυτό οφείλεται στο συνδυασμό πολλών και διαφορετικών παραγόντων οι
οποίοι διαμορφώνουν ένα αναβαθμισμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον ενός
κέντρου έρευνας, εκπαίδευσης και πολιτισμού όπως άλλωστε αρμόζει σε
μία Πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη του 21ου αιώνα. Μεταξύ αυτών είναι οι
άρτιες εγκαταστάσεις της και η ευκολία πρόσβασης σ αυτές, το
ανανεωμένο

υλικό

της

σε

έντυπη

και

ηλεκτρονική

μορφή,

οι

αναβαθμισμένες υπηρεσίες της, οι εξωστρεφείς δράσεις της. Αξίζει να
σημειωθεί η χρηματοδότηση της για αγορά βιβλίων περιοδικών και
συνδρομών σε βάσεις δεδομένων από την κοσμητεία και κυρίως τα
κονδύλια των ΠΜΣ της Νομικής Σχολής ποσού 84.000,00 ευρώ έδωσε τη
δυνατότητα ενημέρωσης και ανάπτυξης της συλλογής με καινούργια
Βιβλία, περιοδικά, βάσεις δεδομένων. Επίσης η Βιβλιοθήκη έγινε
αποδέκτης πολλών δωρεών νεοκδοθέντων βιβλίων από ερευνητές, μέλη
ΔΕΠ και ιδιώτες. Τέλος εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση και μέσω της
κατανομής των κονδυλίων της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης. Συνολικά το έτος
2018 προστέθηκαν στην συλλογή 1.800 νέοι τίτλοι βιβλίων, επτά νέοι
τίτλοι περιοδικών και εξασφαλίστηκε πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο
νομικών

βάσεων

πληροφοριών:

Nομοτέλεια,

Nomos,

Nbonline,

BeckOnline, HeinOnline, sakkoulas-online.
Παράλληλα οι χώροι της βιβλιοθήκης αξιοποιήθηκαν και για τη στήριξη
παράλληλων

εκπαιδευτικών

συναντήσεις

ομάδων
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που

καθώς

πραγματοποιήθηκαν

συμμετέχουν

σε

διεθνείς
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διαγωνισμούς εικονικής δίκης πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις φοιτητών
ΠΜΣ,

κλπ.

Επίσης

έγιναν

συναντήσεις

αντιπροσωπειών

νομικών

επιστημόνων από το εξωτερικό και ξεναγήσεις στους χώρους της.
Β. Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Αρχικά τα Σπουδαστήρια/Βιβλιοθήκες συνέχιζαν να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους στηριζόμενα στις δυνατότητες που παρείχε ο εξοπλισμός
και ο αριθμός του προσωπικού. Παρόλα αυτά η προσφερόμενες υπηρεσίες
βρισκόντουσαν σε αρκετά υψηλό βαθμό και οι χρήστες μας ήταν
ικανοποιημένοι. Όμως μετά την τελική απόφαση για την ενοποίηση των
συλλογών και την μετεγκατάσταση στο νέο σύγχρονο κτίριο οι
προσφερόμενες υπηρεσίες βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο της
τελευταίας τετραετίας δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ακόμη
υψηλότερο επίπεδο λειτουργίας και ποιότητας των προσφερομένων
υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης μας.
Για

να

φτάσουμε

όμως

στο

συγκεκριμένο

αποτέλεσμα,

αρχικά

δημιουργήσαμε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης ομάδες
εργασίας για την οργάνωση της διαδικασίας αυτής και είχαμε σε κάθε
βήμα τη στήριξη των Πρυτανικών αρχών καθώς και του Εφορευτικού
Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης.
Πιο συγκεκριμένα σε ότι αφορά την λειτουργία της νέας Βιβλιοθήκης σας
παραθέτω τα γεγονότα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία.
Η προετοιμασία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2018 με την καταμέτρηση των
συλλογών σε μέτρα ραφιών. Στη συνέχεια έγινε εκκαθάριση των
πολλαπλών αντιτύπων με στόχο την αποθήκευση τουλάχιστον 70.000
τεκμηρίων στο υπάρχον Ιστορικό Σπουδαστήριο.
Απολογισμός 2015-2018
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Η μεταφορά πρώτα των βιβλίων ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου και στη
συνέχεια έγινε η μεταφορά επίπλων και εξοπλισμού των Βιβλιοθηκών που
διήρκεσε μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2018.
Εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2018 ολοκληρώθηκε η θεματική ενοποίηση
των βιβλίων ανά ταξινομική κατηγορία σύμφωνα με το Διεθνές Δεκαδικό
Ταξινομικό Σύστημα Dewey όπως αυτό φαίνεται στις ράχες των βιβλίων.
Επομένως η συγχώνευση των 16 συλλογών επετεύχθη προς όφελος των
χρηστών της Βιβλιοθήκης και η αναζήτηση των στοιχείων του υλικού
επιτυγχάνεται μέσω του OPAC.
Παράλληλα τον μήνα Δεκέμβριο 2018 έγινε η ενεργοποίηση των πριζών
δικτύου και η σύνδεσή του με τους προσωπικούς υπολογιστές του
προσωπικού των 30 συναδέλφων καθώς έγινε και η φορητότητα των
τηλεφωνικών αριθμών του προσωπικού στα γραφεία τους. Ταυτόχρονα
έγινε και η ενοποίηση του προσωπικού με την κατανομή του σε 3
διοικητικά γραφεία που είναι τα εξής: Γραφείο Γραμματείας, Προσκτήσεων
και Οικονομικής Διαχείρισης, Γραφείο Επεξεργασίας Υλικού και Γραφείο
Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης.
Η Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής η οποία πλέον αποκαλείται (ΒΦΣ)
ξεκίνησε επιτυχώς την πιλοτική της λειτουργία

προσφέροντας

ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς το κοινό της πιλοτικά στις 14 Ιανουαρίου
2019 αρχικά με ωράριο 8:30 έως τις 15:30.
Εν όψει των εγκαινίων της λειτουργίας του στις 20 Μαρτίου 2019 έγιναν
πολλές

αποτελεσματικές

κτιριακές

παρεμβάσεις

και

ποικίλες

διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου ώστε η πρόσβαση στις
εγκαταστάσεις να είναι ασφαλής. Τα εγκαίνια ολοκληρώθηκαν με τις
Απολογισμός 2015-2018
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ομιλίες του κ. Πρύτανη, της Κοσμήτορος Φιλοσοφικής Σχολής και του
Προέδρου της Δημοκρατίας.
Στις 26 Μαρτίου 2019 έγινε η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας μέχρι
τις 18:00.
Όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν και συνεχίζουν να λαμβάνονται σε
συνεργασία των Υπευθύνων Λειτουργίας κυρίου Γεράσιμου Τουρκογιάννη
και της κυρίας Φραντζή με το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης στο
οποίο Πρόεδρος είναι η καθηγήτρια κυρία Ελένη Καραμαλέγκου, με τη
Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και τον προϊστάμενό της κύριο Βαλσαμή
Βαλσαμάκη καθώς και με τον επόπτη του κτιρίου καθηγητή κύριο Τσόλκα
και τον βοηθό επόπτη κύριο Γεώργιο Λάμπο.
Πλέον η ΒΦΣ αποτελεί ένα εντυπωσιακό κτιριακό αρχιτεκτονικό
κόσμημα όπως αναφέρθηκαν τα ΜΜΕ μετά τα εγκαίνια της. Ίσης αξίας
και απαραίτητο συμπλήρωμα της αποτελεί και το παράπλευρο κτίσμα
που αποτελεί το αμφιθέατρο με την αίθουσα εργαστηρίου. Η ερευνητική
κοινότητα του Ιδρύματός μας τώρα μπορεί να εκπληρώνει με επιτυχία τον
σκοπό της και το φοιτητικό κοινό εκτοξεύει τις αναζητήσεις του για
μάθηση στα ύψη.
Επίσης, η λειτουργία των υπόλοιπων βιβλιοθηκών τα τελευταία έτη,
καταγράφηκε ως εξής:
Γ. Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Κατά την τελευταία τετραετία το πρώτο σημαντικό γεγονός ήταν η
Ίδρυση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών της
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Αγωγής.
Πιο συγκεκριμένα το Συμβούλιο της Κοσμητείας στην 3η συνεδρίαση της
26ης Οκτωβρίου 2017 αποφάσισε: Την Ίδρυση της Βιβλιοθήκης της Σχολής
Επιστημών της Αγωγής, η οποία προέρχεται από την ενοποίηση των δύο
(2) βιβλιοθηκών των Τμημάτων της Σχολής, ήτοι του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Εκπαίδευσης και
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και την έναρξη της λειτουργίας της από τη
Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017. Από τις 27 Νοεμβρίου 2017 και εφεξής
καθορίστηκε η πλήρης λειτουργία της Βιβλιοθήκης

από Δευτέρα έως

Πέμπτη 9:00 έως 18:00 και Παρασκευή 9:00 έως 16:00.
Από την έναρξη της λειτουργίας της έως σήμερα έχουν ενοποιηθεί οι
συλλογές των δύο προηγούμενων συλλογών των Τμημάτων ΠΤΔΕ και
ΤΕΑΠΗ με την άρτια συνεργασία του προσωπικού των δύο βιβλιοθηκών
που το αποτελούν τέσσερεις βιβλιοθηκονόμοι. Μετά την τοποθέτηση όλου
του υλικού στα ράφια του 1ου ορόφου όπου στεγάζεται η βιβλιοθήκη
διαπιστώθηκε η ανεπάρκεια του χώρου νοικιάστηκε μέρους του 2ου
ορόφου. Από τότε οι εργασίες της βιβλιοθήκης επεκτείνονται σταδιακά και
στο 2ο όροφο με την μεταφορά υλικού που αποτελείται κυρίως από
εγκυκλοπαίδειες και περιοδικά, ξενόγλωσσα και ελληνικά, βιβλία
λογοτεχνίας και κάποιες δωρεές. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τη
βιβλιοθήκη προς τους φοιτητές και τους αναγνώστες της περιλαμβάνουν
τις υπηρεσίες της αναζήτησης και ανεύρεσης του υλικού, το δανεισμό
βιβλίων και το διαδανεισμό έντυπων βιβλίων και άρθρων περιοδικών από
και προς άλλες βιβλιοθήκες και την ανάρτηση

των μεταπτυχιακών

εργασιών των φοιτητών των Τμημάτων της Σχολής μας στο ηλεκτρονικό
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αποθετήριο της Περγάμου. Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τους/τις
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, καθώς και για το
διδακτικό και το διοικητικό προσωπικό, Από τον δανεισμό εξαιρούνται τα
περιοδικά και το πληροφοριακό υλικό (όπως λεξικά και εγκυκλοπαίδειες).

Δ. Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ)
Κατά την τελευταία τετραετία η Βιβλιοθήκη της ΣΘΕ, η οποία αποτελεί την
πρώτη επιτυχημένη ενοποίηση μικρότερων βιβλιοθηκών σε ενιαία
βιβλιοθήκη Σχολής, συνέχισε το υψηλού επιπέδου έργο της προσφέροντας
αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους χρήστες της.
Η βιβλιοθήκη διατηρώντας στατιστικά χρήσης των υπηρεσιών της
διαπίστωσε ότι κατά μέσο όρο την επισκέπτονταν 4500 χρήστες
μηνιαίως. Από το 2015 μέχρι σήμερα εισήλθαν στη Βιβλιοθήκη περίπου
250.000 άτομα. Δανείσθηκαν περίπου 50.000 τεκμήρια. Χρησιμοποίησαν
τους υπολογιστές που διαθέτει η βιβλιοθήκη για τους χρήστες της 50.000
άτομα.
Τα Τμήματα Εξυπηρέτησης, Επεξεργασίας Υλικού και Γραμματείας και
Οικονομικής Διαχείρισης αποτέλεσαν το στυλοβάτη της καλής λειτουργίας
της Βιβλιοθήκης της. Παράλληλα προχωρήσαμε σε συνεργασία με το
ιδιαίτερα έμπειρο και αξιόλογο προσωπικό που διαθέτει η Βιβλιοθήκη σε
μια σειρά ενεργειών για την αξιοποίηση των χώρων που διαθέτει η
Βιβλιοθήκη.
Οργανώσαμε έκθεση σπάνιου υλικού στο πλαίσιο της συμμετοχής του
ΕΚΠΑ στην ομάδα του «Αθήνα 2018 - Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» .
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Παράλληλα βάλαμε τις βάσεις για τη δημιουργία μόνιμου εκθεσιακού
χώρου στη βιβλιοθήκη με εκθέματα που διαθέτει η βιβλιοθήκη και
αφορά όλα τα Τμήματα της Σχολής. Επίσης προγραμματίζουμε, στην
μόνιμη έκθεση, επισκέψεις σχολείων με σκοπό τη διαδραστική μάθηση.
Συνεχίσαμε τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε όλους τους
φοιτητές των Τμημάτων. Η εκπαίδευση λαμβάνει χώρο στην αίθουσα
εκδηλώσεων της βιβλιοθήκης.
Τέλος η Βιβλιοθήκη της ΣΘΕ αποτελεί ιδρυτικό μέλος της ομάδας
Γεωγραφικών Βιβλιοθηκών. Η δράση της βιβλιοθήκης δεν περιορίστηκε σε
προσφορά μόνο εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων αλλά σε
δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως η συγκέντρωση φαρμακευτικού
υλικού και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες. Σε όλες τις δράσεις
της βιβλιοθήκης μας η στήριξη του Εφορευτικού Συμβουλίου της
Βιβλιοθήκης καθώς και της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης είναι συνεχής και
σταθερά υποστηρικτική και ενισχυτική.
Τέλος, η Βιβλιοθήκη διαθέτει σταθμούς εργασίας, εξοπλισμένους με
εξειδικευμένα βοηθήματα, για την υποστήριξη Ατόμων με Αναπηρίες
(ΑμεΑ). Συγκεκριμένα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον 3ο όροφο της
Βιβλιοθήκης υπάρχουν τρεις θέσεις εργασίας που καλύπτουν ανάγκες
ατόμων με τύφλωση, μειωμένη όραση, κινητική αναπηρία ή κώφωση.
Επιπλέον, οι σταθμοί εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο
πλαίσιο της συγγραφής εργασιών από τους Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ)
ή και κατά τη συνεργασία των ΦμεΑ με τους εθελοντές συμφοιτητές που
υποστηρίζουν τις σπουδές τους. Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι και
οι δύο είσοδοι της Βιβλιοθήκης (κεντρική είσοδος και είσοδος από το

Απολογισμός 2015-2018

15

Τμήμα Μαθηματικών) πληρούν τα κριτήρια προσβασιμότητας.
Βαλσαμής Βαλσαμάκης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης του
ΕΚΠΑ
της

και

Υπεύθυνος
Σχολής

Λειτουργίας
Θετικών

της

Βιβλιοθήκης
Επιστημών

Ε. Κεντρική Βιβλιοθήκη Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Η κεντρική βιβλιοθήκη της Σχολής Ο.Π.Ε. αποτελείται από τις βιβλιοθήκες
τεσσάρων Τμημάτων.
1) Πολιτικής Επιστήμης &
2) Δημόσιας Διοίκησης, Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Τουρκικών Σπουδών &
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. Λειτουργεί ενιαία βιβλιοθήκη στο
κτήριο των οδών Αιόλου 42-44 & Κολοκοτρώνη.
3) Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ μεταφέρθηκε τον
Ιούλιο του 2015 από το κτήριο της οδού Καλαμιώτου 2 που στεγαζόταν
στο κτήριο της οδού Αιόλου 42-44 & Κολοκοτρώνη, όπου ενοποιήθηκε με
τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.
Το Σεπτέμβριο του 2015, παρά τις όποιες δυσκολίες λειτουργεί μία
ενιαία βιβλιοθήκη των δύο Τμημάτων με πέντε βιβλιοθηκονόμους,
μεγάλη συλλογή (45.000 τόμοι) που συνεχώς εμπλουτίζεται και
διευρυμένες υπηρεσίες (καθημερινό απογευματινό ωράριο, δανεισμό, 6
Η/Υ για αναζήτηση υλικού, σταθμό ΑμεΑ και οργανωμένο Κέντρο
Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) με βιβλιοθηκονόμο που το λειτουργεί).
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Τον Ιούνιο του 2016 η βιβλιοθήκη του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών &
Σύγχρονων Ασιατικών μεταφέρθηκε στην παρούσα βιβλιοθήκη, με
αποτέλεσμα, στη συλλογή των δύο βιβλιοθηκών προστέθηκαν και 3.000
περίπου βιβλία της νέας βιβλιοθήκης ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία.
Η βιβλιοθήκη αιτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ τη
δημιουργία ενιαίου λογαριασμού και για τις τρεις βιβλιοθήκες. ο έλεγχος
καθώς και οι παραγγελίες των διδακτικών συγγραμμάτων γίνονται πλέον
συνολικά μέσα από ένα λογισμικό. Παράλληλα είμαστε κέντρο διανομής
συγγραμμάτων προς τους φοιτητές. Δημιουργήθηκε το Ψηφιακό
αποθετήριο του ΕΚΠΑ «ΠΕΡΓΑΜΟΣ». Για την καλύτερη λειτουργία του και
την καλή συνεργασία μας με τις γραμματείες δημιουργήσαμε έγγραφα με
οδηγίες χρήσης της εφαρμογής προς τους φοιτητές και τις Γραμματείες
και των τριών Τμημάτων. Εισήχθησαν

στο ψηφιακό αποθετήριο

αναδρομικά όλες οι μεταπτυχιακές εργασίες που υπήρχαν στη βιβλιοθήκη
σε μορφή pdf. Η βιβλιοθήκη δέχτηκε αξιόλογες δωρεές έντυπου υλικού
(βιβλία και περιοδικά), με τις οποίες μετά από επιστημονική επεξεργασία
εμπλούτισε τη συλλογή της:
v Δωρεά καθ. Π. Διαμαντόπουλου 2000 τόμων
v Δωρεά καθ. Κ. Ψυχοπαίδη 1023 τόμων βιβλίων και περιοδικά
v Δωρεά Καθ. Α.Α. Φατούρου 6.800 τόμων
Πραγματοποιήσαμε διασύνδεση όλων των Διδακτορικών Διατριβών που
υπήρχαν στη βιβλιοθήκη με το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του
Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα ηλεκτρονικής προσπέλασης στο κείμενο των διατριβών.
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Συμμετείχαμε στην «Ημέρα Ανοικτών Πυλών» και σε συνεργασία με τα
Τμήματα ΠΕΔΔ & ΤΣΣΑΣ υποδεχθήκαμε και ξεναγήσαμε τους μαθητές στη
βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη συμμετείχε σε ημερίδα που διοργάνωσε η
Δ/νση Βιβλιοθήκης με εισήγηση με τίτλο « Μετάβαση της βιβλιοθήκης του
ΕΚΠΑ στο συνεργατικό σχήμα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ILSAS»
Με πρωτοβουλία του κ. Κουτσιαρά και σε συνεργασία με το Τμήμα
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης οργανώσαμε επίσκεψη και
ξενάγηση των φοιτητών μας στο νέο κτήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο
Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος».

ΣΤ. Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Η Βιβλιοθήκη συγκέντρωσε και ενοποίησε Συλλογές Βιβλίων και
Περιοδικών όλων των Σπουδαστηρίων και των Τομέων του Τμήματος και
πλέον λειτουργεί ενιαία ως κύτταρο ανάπτυξης της γνώσης, με κύριο
σκοπό την παροχή πληροφόρησης στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και σε κάθε
ενδιαφερόμενο για θέματα Αθλητικής Επιστήμης.
Δημιουργήθηκε

νέος

ικανοποιητικός

χώρος

δανεισμού

για

την

ουσιαστικότερη Εξυπηρέτηση των χρηστών, μετά από νέα χωροταξική
επέκταση και αισθητική διαμόρφωση. Ευρετηριάστηκε και έχει ήδη
καταλογογραφημένο, ταξινομημένο και ταξιθετημένο το σύνολο της
αναδρομικής και τρέχουσας συλλογής της. Δανείζει όλα τα τεκμήρια της
στους χρήστες της Ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και σε εξωτερικούς
χρήστες με ειδική κάρτα δανεισμού.
Είναι ιδρυτικό μέλος του προγράμματος διαδανεισμού μεταξύ των
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Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Όλα τα τεκμήρια
της είναι καταγεγραμμένα στον ηλεκτρονικό κατάλογο και είναι
αναζητήσιμα, ανακτήσιμα για δανεισμό και χρήση από όλη την
Ακαδημαϊκή κοινότητα.
Ενδεικτικά παρουσιάζονται νέες υπηρεσίες που διατίθενται στους χρήστες:
•

Πληροφοριακή

Παιδεία

-

Δια

βίου

εκπαίδευση

Με σκοπό την ικανοποίηση του αιτήματος για απομεμακρυσμένη,
συνεχιζόμενη εκπαίδευση η βιβλιοθήκη διαδραματίζει πρωτεύοντα
ρόλο μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και παρέχει
οργανωμένα μαθήματα Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης
Χρηστών με Φυσική παρουσία των Βιβλιοθηκονόμων εκπαιδευτικών σε
αίθουσες διδασκαλίας και με Επεξεργασία μαθημάτων μέσα από την
πλατφόρμα e-class.
•

Πολιτισμός
Οργανώνει και λειτουργεί Πολιτιστικές ομάδες με δράσεις Πολιτισμού,
Σεμινάρια, Εκθέσεις αρχειακού, φωτογραφικού υλικού.

Η Βιβλιοθήκη βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της ΣΕΦΑΑ στη Δάφνη.
Υπεύθυνος

Λειτουργίας

είναι

ο

Σταυρόπουλος

Νίκος

(PhD)

Βιβλιοθηκονόμος (ΠΕ).

Ζ. Κεντρική Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής αποτελεί τμήμα της
Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης του Ε.Κ.Π.Α και τα 4 τελευταία χρόνια με την
βοήθεια των Πρυτανικών Αρχών, του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής κ.
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Απόστολου Νικολαϊδη, την άριστη συνεργασία με τον κ. Βαλσαμάκη
προϊσταμένου της Διεύθυνσης και την πολυσχιδή συνεργασία με τους
Υπεύθυνους Λειτουργίας των άλλων Βιβλιοθηκών-Σχολών του Ιδρύματος,
βελτίωσε τις υπηρεσίες που παρέχει στους χρήστες της, συμμετέχοντας
στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της
Θεολογικής Σχολής αλλά και του Πανεπιστημίου μας.
Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει σε όλες τις υποδομές και
παρέχονται

στο

Πανεπιστήμιο

μέσω

των

υπηρεσίες που

Βιβλιοθηκών

όπως

ο

Διαδανεισμός βιβλίων και παραγγελίας άρθρων, στο Ιδρυματικό
Αποθετήριο Πέργαμος, στον μακροχρόνιο δανεισμό συγγραμμάτων, στην
πρόσβαση σε Ηλεκτρονικές Πηγές, Θεματικές Πύλες και Βιβλιογραφικές
Βάσεις, στην ενιαία αναζήτηση βιβλιογραφίας μέσω του OPAC και φυσικά
στέκεται δίπλα στους φοιτητές ΑΜΕΑ όπως άλλωστε οφείλει.
Στη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων ετών η Βιβλιοθήκη στάθηκε
αρωγός σε όλες τις διεθνείς και εγχώριες επιστημονικές ημερίδες και
συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν από τη Θεολογική Σχολή και γενικά σε
όλες τις δραστηριότητες που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο της Σχολής
μας παρέχοντας υλικό και τις απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση
των ερευνητών και επιστημόνων που συμμετείχαν .
Η καλύτερη οργανωτική και διαχειριστική εποπτεία των Πρυτανικών
Αρχών και η διαρκώς αυξανόμενη χρηματοδότηση προς τη Βιβλιοθήκη μας
έπαιξε τεράστιο ρόλο ώστε να ανταπεξέλθουμε στις διαρκώς αυξανόμενες
ανάγκες των χρηστών μας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις μας σε
υλικοτεχνική υποδομή αλλά και στην κάλυψη των λειτουργικών μας
αναγκών.
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Δεδομένου ότι η βιβλιοθήκη μας αποτελεί πόλο έλξης για πλήθος
προπτυχιακών

και

μεταπτυχιακών

φοιτητών,

ερευνητών

και

επιστημόνων από όλες τις Ορθόδοξες χώρες της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου έχει καταφέρει να είναι σημείο
αναφοράς για όλους αυτούς που θέλουν να μελετήσουν την Ορθόδοξη
Χριστιανική Βιβλιογραφία.
Η Βιβλιοθήκη πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία Έκθεση του Σπάνιου
και Πολύτιμου Υλικού που διαθέτει, (εκδόσεις Λειψίας, Βιέννης,
Κωνσταντινούπολης, Βενετίας, Λονδίνου, Παρισίων κ.α. από τον 16ο έως
και τον 18ο αιώνα) για πρώτη φορά στην ιστορία της, αποδεικνύοντας την
ιδιαιτέρου κάλλους και σημασίας Συλλογή της, με την οποία συμμετέχει
στην διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του
Πανεπιστημίου μας αλλά και της χώρας.
Θεόδωρος Πανταζής, Υπεύθυνος Λειτουργίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Θεολογικής Σχολής

Η. Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας
Λειτουργεί από το 1996 στοχεύοντας στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού
έργου και στην διευκόλυνση της ερευνητικής δραστηριότητας. Θέλοντας
να σας ενημερώσουμε για το έργο που επιτελέστηκε από το 2015 έως
σήμερα, σας αναφέρουμε ότι υλοποιήθηκαν τα παρακάτω:
1. Εμπλουτισμός της συλλογή της βιβλιοθήκης με νέες πληροφοριακές
πηγές - Έντυπα βιβλία & περιοδικά Κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης
χρονικής περιόδου εισήχθησαν περίπου 2600 τόμοι βιβλίων και 5670
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τεύχη περιοδικών. Η τρέχουσα συλλογή των βιβλίων και των περιοδικών
είναι ταξινομημένη σε θεματικές κατηγορίες του ταξινομικού συστήματος
της National Library of Medicine και έχει καταχωρηθεί σε πρόγραμμα
αυτοματισμού βιβλιοθηκών.
- Βάσεις δεδομένων Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της Σχολής
Επιστημών Υγείας απόκτησαν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων Wolters
Kluwer Lexicomp CDI και CINAHL Database with full text
2. Συμμετοχή σε δράσεις Με την συμμετοχή του προσωπικού στις δράσεις
των

Βιβλιοθηκών

του

ΕΚΠΑ

στο

πλαίσιο

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος της Ψηφιακής Σύγκλισης του ΕΣΠΑ υλοποιήθηκαν τα εξής: Ψηφιοποίηση τεκμηρίων της συλλογής της Βιβλιοθήκης -Δημιουργία και
καταχώρηση μεταδεδομένων στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πέργαμος» Ανάπτυξη και ενημέρωση του περιεχομένου των ιστοσελίδων της
Βιβλιοθήκης.

Στο πλαίσιο της δράσης του Παρατηρητήριο-Δικτύου

Αλληλεγγύης του ΕΚΠΑ για τους Πρόσφυγες συγκεντρώσαμε μεγάλη
ποσότητα φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες.
3. Οργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων Διοργανώθηκαν, με επιτυχία,
περίπου 300 επιστημονικές εκδηλώσεις και σεμινάρια στο χώρο του
Αμφιθεάτρου της Βιβλιοθήκης.
4. Προώθηση των πηγών ανοικτής πρόσβασης Η Βιβλιοθήκη προωθεί την
ανοικτή πρόσβαση στη γνώση εφαρμόζοντας τις παρακάτω δράσεις •
Εμπλουτισμός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» με
διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές • Συμμετοχή στα
στάδια δημιουργίας, ανάπτυξης και εμπλουτισμού του Ιδρυματικού
Αποθετηρίου «Πέργαμος» • Καθοδήγηση σχετικά με την διαδικασία αυτόΑπολογισμός 2015-2018
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απόθεσης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πέργαμος» • Πληροφόρηση των
μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων για τα οφέλη που
απορρέουν από την ανοικτή πρόσβαση στο συγγραφικό τους έργο
5. Αναβάθμιση υποδομών και κτιριακών εγκαταστάσεων Σταδιακή
αντικατάσταση των υπολογιστών της Βιβλιοθήκης με υπολογιστές νέας
τεχνολογίας.
6. Συμμετοχή σε Διεθνείς Βιβλιοθηκονομικούς Φορείς. Αποτελεί μέλος της
“European Association for Health Information and Libraries” και του
“Health and Biosciences Libraries Section” της “International Federation of
Library Associations and Institutions (IFLA)”. Στο πλαίσια της συνεργασίας
με το IFLA- Health and Biosciences Libraries Section, έχουμε ήδη προβεί
στην διοργάνωση ενός Satellite Meeting με τίτλο “ International and local
development that enhance scholarly communication in the biomedical and
social sciences” το οποίο θα διεξαχθεί στις 23 Αυγούστου 2019 στην
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας.

8.Προσωπικό Το 2018 το υπάρχον

προσωπικό αυξήθηκε (επτά υπάλληλοι) κατά μια (1) ΠΕ Διοικητική
Υπάλληλο, την κυρία Αικατερίνη Κεμερίδου. Ωστόσο το προσωπικό που
στελεχώνει την Βιβλιοθήκη σήμερα παραμένει στους επτά (7) υπαλλήλους
εφόσον το 2019. Ασημίνα Βλαχάκη Υπεύθυνη Λειτουργίας Βιβλιοθήκης
Επιστημών Υγείας ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος, MSc, PhD.

Συγκεντρωτικά, μερικά από τα πεπραγμένα της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης
είναι:
Κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση κανονισμού για τη λειτουργία του
ψηφιακού αποθετηρίου «Πέργαμος» σε συνεργασία με τον αρμόδιο
Απολογισμός 2015-2018
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Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, κύριο Κωνσταντίνο Μπουραζέλη.
Προχώρησε στην ανάληψη της διαδικασίας πρόσκτησης των
διδασκομένων συγγραμμάτων που προμηθεύονται οι βιβλιοθήκες και
τοποθέτησε σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων, υπεύθυνο για όλη τη διαδικασία ο οποίος είναι και
εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου μας στον «Εύδοξο».
Προχώρησε σε κεντρικούς διαγωνισμούς για την προμήθεια εκπαιδευτικού
και ερευνητικού υλικού, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για χρήση από
όλη την Πανεπιστημιακή κοινότητα. Μάλιστα μετά από αρκετά χρόνια, το
2017 και μετά από σχετικό διαγωνισμό έγινε δυνατόν να αποκτήσει το
Πανεπιστήμιο, πρόσβαση σε μια σειρά από βάσεις δεδομένων, για δύο
χρόνια. Ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την σύναψη σύμβασης χρήσης
ενός έγκυρου λογισμικού λογοκλοπής.
Προχώρησε στην οργάνωση ημερίδας με κεντρικό θέμα την προώθηση των
προσφερομένων υπηρεσιών σήμερα από τις βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ.
Επίσης, έκανε μια σειρά ενημερωτικών συναντήσεων με διάφορους φορείς
για την ενημέρωση του προσωπικού των βιβλιοθηκών για τα σύγχρονα
εργαλεία που έχουν στα χέρια τους για την καλύτερη πρόσβαση στην
ερευνητική πληροφορία σε ηλεκτρονική μορφή.
Ενεργοποίησε την εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου μας στον ΣΕΑΒ.
Αποτέλεσμα της ιδέας της ενοποίησης και της συνεργασίας των
Πρυτανικών αρχών, των Κοσμητόρων των Σχολών, των Εφορευτικών
Συμβουλίων της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, των Υπευθύνων Λειτουργίας των
Βιβλιοθηκών, του προσωπικού των βιβλιοθηκών και των εμπλεκομένων
υπηρεσιών όπως η Τεχνική Υπηρεσία, ήταν η λειτουργία τριών ενιαίων
βιβλιοθηκών Σχολών.
1. Της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής στο Παλαιό Χημείο
2. Της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Αγωγής στην Δραγατσανίου
3. Και της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής στο πιο σύγχρονο
κτίριο βιβλιοθήκης που διαθέτει το Πανεπιστήμιό μας.
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3. Τα Πανεπιστημιακά
Μουσεία
Οι βασικότεροι κοινοί στόχοι των ανωτέρω Μουσείων και του Ιστορικού
Αρχείου του Ε.Κ.Π.Α. είναι συνοπτικά:
• Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο
• Η υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας
• Η

μετάδοση

της

ακαδημαϊκά

καλλιεργούμενης

γνώσης

στην

πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία
• Η δημιουργία συνεργειών
Προς υλοποίηση των στόχων, τα Μουσεία και το Αρχείο αναπτύσσουν
συγκεκριμένες πολιτιστικές δράσεις :
1. Εμπλουτίζουν και δημιουργούν διδακτικές και ερευνητικές συλλογές
2. Συνεργάζονται με συγγενείς οργανισμούς
3. Αξιοποιούνται στα μαθήματα αλλά και είναι ανοικτά στα σχολεία και
στο κοινό
4. Οργανώνουν

διαλέξεις,

εκθέσεις

εκπαιδευτικά

και

ερευνητικά

προγράμματα για την διάδοση της γνώσης
Με όλα τα παραπάνω, διαμορφώνουν το σύγχρονο πεδίο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας του Ε.Κ.Π.Α. στην προστασία και ανάδειξη της
πανεπιστημιακής κληρονομιάς. Παράλληλα, τα Μουσεία του Ε.Κ.Π.Α. και
το Ιστορικό Αρχείο του ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιταγές της
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κοινωνίας και των επιτευγμάτων της επιστήμης που συνοψίζονται ως
εξής:
1. Το Διεθνές Περιβάλλον
α. Η μουσειολογία και οι μουσειακές σπουδές αποτελούν νέο κλάδο
επιστήμης
με έντονο το ενδιαφέρον από φοιτητές στο διεθνές περιβάλλον
β. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται η ένταξη πολιτιστικών
οργανισμών συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημιακών μουσείων
σε διεθνείς οργανισμούς (ICOM, UNIVERSEUM, κ.λπ.)
γ. έχει αναπτυχθεί έντονο το ενδιαφέρον για την Ακαδημαϊκή και
Πανεπιστημιακή Κληρονομιά στην Ευρώπη
2. Η Εξέλιξη της Μουσειολογικής Επιστήμης
α. Εμπλουτισμός των Συλλογών
β. Είσοδος της Τεχνολογίας σε όλους τους τομείς
γ. Ψηφιοποιήσεις για προστασία και ανάδειξη του πανεπιστημιακού
πλούτου που διαθέτουν
3. Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις στις σύγχρονες κοινωνίες είναι
αυξημένες σε σχέση με τις υπηρεσίες των μουσείων
α. Διεύρυνση του κοινού των μουσείων
β. Διεπιστημονικότητα στον εκπαιδευτικό ρόλο των μουσείων
γ. Πληθώρα μουσείων με πολλαπλές χρήσεις μετατρέποντας τα φιλικά
στον επισκέπτη
4. Εξωστρέφεια
α. Καθιέρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
β. Χρήση των νέων τεχνολογιών
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γ. Συνέργειες με φορείς εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας
δ. Μετατροπή σε σύγχρονους πολιτιστικούς οργανισμούς
Το διάστημα 2015 – 2018, τα Μουσεία και το Ιστορικό Αρχείο του Ε.Κ.Π.Α.
διοργάνωσαν

πλήθος

δράσεων

ερευνητικού,

εκπαιδευτικού

και

πολιτιστικού χαρακτήρα. Καθ’ όλη την διάρκεια της τετραετίας, η
συνέργεια, η εξωστρέφεια και η ανάδειξη της ακαδημαϊκής κληρονομιάς
του Ε.Κ.Π.Α. αποτέλεσαν κύριους άξονες στη διοργάνωση κοινών
δραστηριοτήτων. Οι κυριότερες ήταν:
• Τον Ιούνιο του 2015, με πρωτοβουλία του Μουσείου Ιστορίας,
φιλοξενήθηκε και συνδιοργανώθηκε από το Ε.Κ.Π.Α. η 16η
Συνάντηση των φορέων – μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την
Ακαδημαϊκή Κληρονομιά UNIVERSEUM, και τα πρακτικά της
συνάντησης δημοσιεύτηκαν to 2018 σε μορφή e-book και τίτλο
Turning Inside Out European

Academic

Heritage:

Collections,

Audiences, Stakeholders από τις Εκδόσεις του Ε.Κ.Π.Α.,
•

Την ίδια χρονιά, το Μουσείο Ιστορίας καθιέρωσε και έκτοτε
διοργανώνει σε ετήσια βάση μαθητικό διαγωνισμό για τα σχολεία
της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αττικής σε συνεργασία με
διαφορετικά πανεπιστημιακά μουσεία του Ε.Κ.Π.Α.,

• Το 2017 και το 2018, τα Μουσεία και το Ιστορικό Αρχείο άνοιξαν τις
πόρτες τους στο ευρύτερο κοινό στη δράση «Τα Πανεπιστημιακά
Μουσεία

ανοικτά

στο

κοινό»

(6/5/2017,

7/10/2017

και

18/5/2018), και
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• Τέλος, το 2017, τα Μουσεία και το Αρχείο, και εκτός από το πλήθος
των εκδηλώσεων που διοργάνωσαν από για τα 180 χρόνια από την
ίδρυση του Ε.Κ.Π.Α., συμμετείχαν με σημαντικά αντικείμενα των
συλλογών τους στην έκθεση «180 χρόνια Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών: ο θεσμός - οι άνθρωποι» (Βουλή των
Ελλήνων, 15/12/2017 – 31/5/2018).
Το σύγχρονο πολιτιστικό περιβάλλον επιβάλλει την αναπροσαρμογή του
σκοπού και των επιμέρους στόχων των μουσειακών οργανισμών και
θεσμών. Στην νέα αυτή πραγματικότητα το Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με το
έμψυχο δυναμικό του συνόλου των πολιτιστικών οργανισμών που διαθέτει
προσπαθεί να προσαρμοστεί με νέες πρακτικές και πολιτιστικές δράσεις
που θα δώσουν νέα ώθηση και προοπτική στην ανάδειξη των μουσείων
του και εν γένει της πανεπιστημιακής κληρονομιάς.

Επιπρόσθετα, η επέκταση του Μουσείου Ιστορίας στο νέο κτήριο της
Θόλου 16 αποτελεί την απάντηση του Ε.Κ.Π.Α για την εξωστρέφεια και
ανάδειξη της πανεπιστημιακής κληρονομιάς στο σύγχρονο πολιτιστικό
περιβάλλον.
Το 1998 με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού παραχωρείται η χρήση
του ακινήτου επί της οδού Θόλου 16 στο Ε.Κ.Π.Α. με σκοπό την επέκταση
του Μουσείου. Για το διατηρητέο κτήριο με τις αντίστοιχες αρχιτεκτονικές
ιδιαιτερότητες, εκπονήθηκε σχετική μελέτη αποκατάστασης των φθορών
από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού. Όλα αυτά τα
χρόνια

οι

ολοκληρώθηκαν

εργασίες
ποτέ
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δεν

προβλημάτων
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προέκυπταν και ακύρωναν το έργο. Το κτήριο υπήρξε εγκαταλελειμμένο,
είχε υποστεί βανδαλισμούς και είχε καεί με πολλές αναφορές παραβίασης
για σχεδόν είκοσι χρόνια. Το 2015, με ισχυρή την βούληση της παρούσας
διοίκησης του Ιδρύματος, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και η κτηριακή
επέκταση του Μουσείου Ιστορίας είναι γεγονός. Η διαδικασία έκδοσης
ΦΕΚ τον Ιούνιο του 2018 αποτέλεσε την θεσμική και νομική κατοχύρωση
για το σύνολο του πολιτιστικού οργανισμού του Μουσείου Ιστορίας και
της επέκτασης στο κτήριο επί της Θόλου 16.
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4. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Γραφείο μηχανογραφικής υποστήριξης Τμήματος Μισθοδοσίας
Εκτός από την παρακάτω τρέχουσα εργασία
• Συντήρηση του Server που φιλοξενεί το Πρόγραμμα Μισθοδοσίας
και Δημιουργίας Μηχανογραφικών Καταστάσεων Φορέων (ΙΚΑ,
ΤΣΜΕΔΕ κλπ)
• Εγκατάσταση του κατάλληλου λογισμικού (clients) σε υπολογιστές
των υπαλλήλων του τμήματος Μισθοδοσίας. Διάγνωση βλαβών και
αποκατάσταση αυτών όπου είναι εφικτό.
• Παραμετροποίηση της Εφαρμογής Μισθοδοσίας σύμφωνα με τις
Προδιαγραφές της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για τις λίστες
Κωδικοποίησης για Σχέση Εργασίας, Τύπος Πληρωμής, Βαθμοί ,
Κρατήσεις και Επιδόματα.
• Εκπαίδευση του Τμήματος Μισθοδοσίας στην χρήση της εφαρμογής
Μισθοδοσίας.
• Εισαγωγή

και

Επεξεργασία

μισθολογικών

δεδομένων

(Νέοι

Διορισμοί).
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• Δημιουργία και Εκτύπωση Μισθοδοτικών Καταστάσεων σε μηνιαία
βάση για περίπου 3.200 ατόμων ( Μέλη ΔΕΠ,ΕΤΕΠ,ΕΔΙΠ, Διοικητικοί,
Δικηγόροι, Ειδικευόμενοι Γιατροί κλπ ).
• Δημιουργία και Εκτύπωση Μισθοδοτικών Καταστάσεων για την
πληρωμή καθαριστριών και Ν.407.
• Δημιουργία

και

Εκτύπωση

Μισθοδοτικών

Καταστάσεων

για

λογαριασμό της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων αλλά και του
Τμήματος Δαπανών.
• Ανάλυση και σύνταξη προδιαγραφών νέων μηχανογραφικών
απαιτήσεων σε θέματα του μισθοδοσίας του Προσωπικού σύμφωνα
με τις προδιαγραφές της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών αλλά και του
Υπουργείου Παιδείας.
• Δημιουργία και Αποστολή Αρχείων Μισθοδοσίας τύπου xml
σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για την
πληρωμή Τακτικής Μισθοδοσίας, Εξόδων Κίνησης , Υπερωριών,
Εκπαιδευτικών Αδειών κλπ.
• Δημιουργία και Αποστολή Αρχείων Μισθοδοσίας τύπου xml για
λογαριασμό της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων αλλά και του
Τμήματος Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
• Εξαγωγή στατιστικών σε ηλεκτρονική μορφή για Φορείς του
Δημοσίου όποτε αυτό απαιτηθεί.
• Δημιουργία Συγκεντρωτικών Πινάκων με μισθολογικά στοιχεία σε
ηλεκτρονική μορφή για το Ελεκτικό Σύνεδριο.
• Ειδικές εργασίες (Κινήσεις Προσωπικού) και Δυναμικές Επεμβάσεις
σε δεδομένα
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Μισθοδοσίας
• Διαχείριση των χρηστών του προγράμματος μισθοδοσίας για το
Τμήμα Μισθοδοσίας.
• Χρήση ειδικών οθονών / διαδικασιών (ως administrator) της
εφαρμογής,

που

αφορούν

τα

παραμετρικά

στοιχεία

του

προγράμματος μισθοδοσίας και ρυθμίσεις ελέγχων για την σωστή
λειτουργία του.
• Τήρηση ηλεκτρονικών αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων
της μισθοδοσίας του ΕΚΠΑ και των μηχανογραφικών καταστάσεων
των Φορέων ΙΚΑ και ΤΣΜΕΔΕ. Αυτό γίνεται καθημερινά και κρατείται
αντίγραφο σε σκληρό Εξωτερικό Δίσκο.
• Αναζήτηση για τις κινήσεις των χρηστών στο ηλεκτρονικό
ημερολόγιο (log files). Συνήθως γίνεται σε περιπτώσεις που έγινε
εσφαλμένη εισαγωγή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και
μεταβολών μισθοδοσίας.
• Ετήσια Πληροφόρηση Εφορίας, Προσθήκη, Διόρθωση, Υπολογισμός
και Εκτύπωση Ετήσιων Αποδοχών.
• Αποστολή και Ανέβασμα Αρχείου Εφορίας στην αντίστοιχη web
Εφαρμογή του Taxisnet.
• Αποστολή και Ανέβασμα Αρχείου Εισφορών ΙΚΑ και ΤΣΜΕΔΕ στην
αντίστοιχη web Εφαρμογή του Φορέα,
•
έγιναν και οι παρακάτω εργασίες
1. για το έτος 2015
Μισθολογική αποκατάσταση του επανερχομένου στην ενεργό υπηρεσία ,
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μόνιμο προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ι. Δ. Αορίστου
Χρόνου, που είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα (360 άτομα)
2. για το έτος 2016
Εφαρμογή του νέου μισθολογίου του Ν. 4354/2015 στο Διοικητικό
προσωπικό και τα μέλη ΕΤΕΠ του ΕΚΠΑ (~ 1170 άτομα)
3. για το έτος 2017
• Εφαρμογή του νέου μισθολογίου του Π.Δ. 118/2002 σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4386/2016 σε όλα τα
μέλη ΕΔΙΠ από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
• Εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387/2016 σε ΟΛΟ
το προσωπικό του Ιδρύματος μας.
• Αναπροσαρμογή της εφαρμογής του Ν.4354/2015 στα μέλη
ΕΤΕΠ σύμφωνα με νεότερη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας
και Γ.Λ.Κ.
4. για το έτος 2018
• Εφαρμογή του μισθολογίου του Ν. 4472/2017 στα μέλη ΔΕΠ,
ΕΕΠ,

ΕΔΙΠ

και

επιστημονικούς

συνεργάτες.

(Τακτική

μισθοδοσία, διαφορές κλπ)
• Καταχώρηση

μισθολογικών

συνταξιοδοτικών

στοιχείων

αναδρομικά από 31/12/2014 για 350, περίπου, μέλη του
προσωπικού του Ιδρύματος μας, που συνταξιοδοτήθηκαν
μέχρι 21/12/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016
• Καταβολή του εφάπαξ χρηματικού ποσού του Ν, 4975/2018
στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ που αφορά την διαφορά
αποδοχών μεταξύ του μισθολογίου του Ν. 4093/2012 και
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αυτού που ίσχυε την 31/07/2012 , από την 01/01/2015 μέχρι
και 31/12/2016.
Η εργασία ξεκίνησε τέλη Νοεμβρίου 2018, πληρώθηκε 27/01/2019 και
υπολογίστηκαν

οι

διαφορές,

συνολικά,

για

45.250

μήνες

που

αντιστοιχούσαν ,περίπου, σε 2000 μέλη ΔΕΠ. Εκτυπώθηκαν 5.655 σελίδες
11”x15” σε 47 δοκίμια και άλλες τόσες σε τελική εκτύπωση δηλαδή
περισσότερες από 735.000 γραμμές.
5. για το έτος 2019 (λόγω της ενσωμάτωσης τμημάτων του ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδος – πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας)
• ένταξη στην πληροφοριακή βάση του λογισμικού της
μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος που
εντάχθηκε στο ΕΚΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4589/2019.
• ένταξη της μισθοδοσίας Μαϊου, του παραπάνω προσωπικού,
στο αρχείο που αποστέλουμε στην ΕΑΠ για την πληρωμή των
μηνιαίων αποδοχών του προσωπικού του ιδρύματος μας.
• Έναρξη της διαδικασίας ενημέρωσης της πληροφοριακής
βάσης

του

λογισμικού

μισθοδοσίας

των

αποδοχών

(επιδόματα-κρατήσεις-δάνεια) του παραπάνω προσωπικού
από τον 8ο /2013 έως και 4ο/2019.
Υπηρεσίες Υπολογιστικού Κέντρου
To Υπολογιστικό Κέντρο ανήκει στη Δ/νση Μηχανοργάνωσης του ΕΚΠΑ.
Παρέχει υπηρεσίες σε μέλη ΔΕΠ, ερευνητές και μεταπτυχιακούς του
ιδρύματος σε εξειδικευμένους τομείς με την διανομή επιστημονικών
λογισμικών και εργαλείων, φιλοξενία και υποστήριξη δικτυακών
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εφαρμογών, διοργάνωση σεμιναρίων, παροχή υπολογιστικής ισχύος.
Συγκεκριμένα από το 2015 μέχρι σήμερα:
• Φιλοξενεί κατά μέσο όρο 50 διαδικτυακές εφαρμογές και δυναμικές
ιστοσελίδες/CMS

που

καλύπτουν

εξειδικευμένες

ανάγκες

πανεπιστημιακών τμημάτων, εργαστηρίων, ερευνητικών μονάδων,
50 σε αριθμό κατά μέσο όρο.
• Παρείχε και υποστήριξε τα επιστημονικά λογισμικά SPSS, MATLAB
σε πάνω από 3.000 πανεπιστημιακούς χρήστες – μέλη ΔΕΠ,
ερευνητές, μεταπτυχιακούς. Ομοίως σε δεκάδες χρήστες τα
λογισμικά SAS, Gaussian, Nvivo.

Εξυπηρέτησε 1.000 περίπου

αιτήματα σε τεχνικά προβλήματα και απορίες.
• Διοργάνωσε 4 διήμερα σεμινάρια ταχύρρυθμης εκπαίδευσης για το
λογισμικό SPSS με συνολικό αριθμό παρακολούθησης 120 μόνιμα
μέλη του ΕΚΠΑ και υποψήφιους διδάκτορες. Ομοίως διοργάνωσε
για το λογισμικό MATLAB 8 σεμινάρια με συνολικό αριθμό
παρακολουθούντων 200 άτομα.
• Λειτουργεί ως γραφείο έκδοσης ψηφιακών υπογραφών. Μέχρι
σήμερα έχουν δοθεί από το Υπολογιστικό Κέντρο 100 ψηφιακές
υπογραφές σε μέλη του ιδρύματος.
• 'Eστησε την
φιλοξενία

πλατφόρμα Conferadmin για τη δημιουργία και

δικτυακών

τόπων

ακαδημαϊκών

συνεδρίων

που

διοργανώνουν μέλη του ΕΚΠΑ. Μέχρι σήμερα έχουν φιλοξενηθεί 6
συνέδρια.
• Φιλοξενεί μέχρι σήμερα 5 μηχανήματα δικτυακών/web εφαρμογών
τμημάτων και ερευνητικών ομάδων του ΕΚΠΑ. Επίσης παρέχει ένα
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cluster 6 σταθμών εργασίας για την εκτέλεση και τη δοκιμή
εφαρμογών

υψηλών

επιδόσεων

ερευνητικών

ομάδων

της

Μετεωρολογίας, της Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, της Ανόργανης
Χημείας, Φυσικοχημείας και της Γεωλογίας.
Εργασίες του Τμήματος Μηχανογράφησης
Περιγραφή τρέχουσας εργασίας
1. Υποστήριξη των χρηστών των 33 Γραμματειών των τμημάτων του
ΕΚΠΑ στις μηχανογραφικές εφαρμογές φοιτητολογίου «Anita» και
«ΙΛΥΔΑ» και "ΠΜΣ-ΙΛΥΔΑ": Εκπαίδευση χρηστών , Τηλεφωνική
υποστήριξη, Ειδικές - μαζικές διαδικασίες, και διορθώσεις σε
δεδομένα σύμφωνα με τις αποφάσεις των τμημάτων. Διερεύνηση
κατάλληλων μηχανογραφικών τρόπων επίλυσης θεμάτων που
προκύπτουν στις γραμματείες , και συντονισμός των εργασιών
αυτών.
2. Μηχανογραφική Υποστήριξη για την ομαλή λειτουργία της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας my-studies : Ηλεκτρονικές δηλώσεις
μαθημάτων για τους φοιτητές και Ηλεκτρονικά βαθμολόγια για
τους διδάσκοντες που αφορά στο σύνολο των φοιτητών και στο
σύνολο των εξεταζόμενων μαθημάτων του ΕΚΠΑ, Αντιμετώπιση
προβλημάτων πρόσβασης από φοιτητές και Μέλη ΔΕΠ σε
συνεργασία με το ΚΛΕΙΔΙ.
3. Τεχνική Υποστήριξη στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

των

υπαλλήλων των γραμματειών σε σχέση με τα ηλεκτρονικά
φοιτητολόγια «Anita» και «ΙΛΥΔΑ»: Εγκατάσταση /απεγκατάσταση
/αναβάθμιση λογισμικού και εφαρμογών στους υπολογιστές των
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γραμματειών (Windows, Office, Oracle, φοιτητολόγιο Ίλυδα/ Ανίτα,
αντιιικών προγραμμάτων κλπ) . Εγκατάσταση / συντήρηση /
αναβάθμιση των Η/Υ εκτυπωτών, περιφερειακών συσκευών κλπ.
Εγκατάσταση & συντήρηση servers μηχ/κης εφαρμογής «Anita»
4. Διαχείριση χρηστών του φοιτητολογίου και χρήση ειδικών οθονών
/ διαδικασιών της εφαρμογής (ως διαχειριστές), που αφορούν τα
παραμετρικά στοιχεία των τμημάτων και ρυθμίσεις ελέγχων για την
σωστή λειτουργία του φοιτητολογίου. Τήρηση ηλεκτρονικών
αντιγράφων ασφαλείας των βάσεων δεδομένων στα συστήματα
«Anita» και «ΙΛΥΔΑ». Αναζήτηση για τις κινήσεις των χρηστών
γραμματείας και φοιτητών στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο.
5. Επεξεργασία στοιχείων πρωτοετών φοιτητών από το Υπουργείο
Παιδείας (επιτυχόντων και ηλεκτρονικά εγγραφέντων), μαζικές
διαδικασίες ελέγχων και εισαγωγής των στοιχείων αυτών στο
φοιτητολόγιο του κάθε τμήματος, και συντονισμός των εργασιών με
τις γραμματείες.
6. Παραγωγή στατιστικών στοιχείων για τη Διεύθυνση Σχεδιασμού,
για την Στατιστική Υπηρεσία κλπ. Αναζήτηση και εξαγωγή στοιχείων
που ζητούνται από τις γραμματείες και μέλη των ΟΜΕΑ των
τμημάτων για τις Αξιολογήσεις των τμημάτων (Εσωτερικές &
Εξωτερικές),

τις

αναθεωρήσεις

και

πιστοποιήσεις

των

προγραμμάτων σπουδών.
7. Καταγραφή προβλημάτων λειτουργίας και εντοπισμός λαθών του
φοιτητολογίου. Ανάλυση και σύνταξη προδιαγραφών νέων
μηχανογραφικών απαιτήσεων. Παραλαβή και έλεγχος νέων
απαιτήσεων, διορθώσεων και νέων εκδόσεων του φοιτητολογίου.
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Παράδοση νέων εκδόσεων του φοιτητολογίου στις γραμματείες, και
εφαρμογή αυτών με πραγματικά δεδομένα.
8. Σε συνεργασία με το ΚΛΕΙΔΙ, γίνονται οι σχετικοί έλεγχοι
συγγραμμάτων (φοιτητών -δηλώσεων μαθημάτων- συγγραμμάτων)
με το ηλεκτρονικό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ.
9. Έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) για
τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους
διδάκτορες.
Εκτός των παραπάνω, κατά την διάρκεια της 4ετειας έγιναν και οι
παρακάτω ενέργειες
1. Δημιουργήθηκε η νέα εφαρμογή φοιτητολογίου "Μεταπτυχιακών
ΙΛΥΔΑ"

(συντάχθηκαν

προδιαγραφές,

υλοποιήθηκε

από

την

κατασκευάστρια εταιρεία, παραλήφθηκε και έγιναν εκτενώς οι έλεγχοι για
την ομαλή λειτουργία), εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στην Γραμματεία
της Νομικής για τις ανάγκες του Ενιαίου ΠΜΣ της Νομικής Σχολής, και
στην Γραμματεία της Ισπανικής για τις ανάγκες των ΠΜΣ του Τμήματος.
2. Υλοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο Προπτυχιακό
φοιτητολόγιο «ΙΛΥΔΑ» (συντάχθηκαν προδιαγραφές, υλοποιήθηκε από
την κατασκευάστρια εταιρεία και έγιναν εκτενείς έλεγχοι ) για την ένταξη
των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών μονάδων ECTS σε όλες τις λειτουργίες –
διαδικασίες του ηλεκτρονικού φοιτητολογίου και τα εκτυπωτικά.
Εγκαταστάθηκε η νέα έκδοση σε όλους τους Η/Υ των γραμματειών, και σε
συνεργασία με την γραμματεία κάθε τμήματος ξεχωριστά, χρεώθηκαν
αναδρομικά οι ECTS στα παλαιότερα Προγράμματα σπουδών-μαθήματα
των φοιτητών.
3. Εντάχθηκε η δυνατότητα έκδοσης του Παραρτήματος Διπλώματος (στην
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Ελληνική και Αγγλική γλώσσα) από το Προπτυχιακό φοιτητολόγιο «ΙΛΥΔΑ».
Σε συνεργασία με την γραμματεία κάθε τμήματος ξεχωριστά, είναι σε
εξέλιξη

η

διαδικασία

των

ενημερώσεων

των

παραμέτρων

του

Παραρτήματος για κάθε τμήμα, καθώς και η αναδρομική ενημέρωση των
Αγγλικών τίτλων των μαθημάτων.
4. Έγιναν οι σχετικές ρυθμίσεις για την έκδοση του νέου τύπου Πτυχίου,
και για την υλοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στα
Προγράμματα σπουδών των περισσοτέρων Τμημάτων.
5. Στα Τμήματα που αναμόρφωσαν τα Προγράμματα σπουδών τους,
υπήρξε ουσιαστική συμβολή του τμήματος μας στην οργάνωση των
εργασιών και μαζικών διαδικασιών με σκοπό την ομαλή ένταξη των
φοιτητών – μαθημάτων –Προγραμμάτων σπουδών στις αλλαγές και την
απρόσκοπτη λειτουργία του “ΙΛΥΔΑ” και “My-studies”.
6. Δημιουργήθηκαν

νέα «φοιτητολόγια Ανίτα» για τις ανάγκες των

Νεοϊδρυθέντων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών σε περίπου 15
τμήματα του ΕΚΠΑ.
7. Βρίσκεται σε εξέλιξη η πιλοτική λειτουργία φοιτητολογίου για τα
Μεταπτυχιακά «UNITRON” για τα Τμήματα Ιταλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας, Μουσικών Σπουδών, και Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης.
8. Βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για την κατάτμηση του ΦΠΨ και η
μεταφορά των φοιτητών με όλα τους τα στοιχεία, στα νέα τμήματα
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και η
ομαλή ένταξη των φοιτητών της κατεύθυνσης Ψυχολογίας στο υπάρχον
Τμήμα Ψυχολογίας.
9. Πρόκειται άμεσα να γίνουν οι σχετικές ενέργειες και η προετοιμασία για
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την δημιουργία των ηλεκτρονικών Φοιτητολογίων των νέων Τμημάτων
του ΕΚΠΑ, με σκοπό την ομαλή λειτουργία αυτών από το Σεπτέμβριο 2019.
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