1. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΚΠΑ
Αντικείμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού σύμφωνα με το Π.Δ 338/1998
«Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών» είναι ο χειρισμός όλων των θεμάτων για την
υπηρεσιακή εν γένει κατάσταση του διδακτικού και του διοικητικού
προσωπικού, τα συνταξιοδοτικά θέματά τους, καθώς και θέματα
διοικητικής μέριμνας και πρωτοκόλλου.
Στο πλαίσιο της αποστολής της αυτής η Διεύθυνση Διοικητικού από το
2015 μέχρι σήμερα κλήθηκε να αντιμετωπίσει την επαναφορά στην
ομαλότητα με την επαναφορά 360 περίπου διοικητικών υπαλλήλων που
είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα τα έτη 2013-2014 και την αποκατάσταση
της υπηρεσιακής τους κατάστασης.
Στη συνέχεια συνεργάστηκε αρμονικά με τη Διοίκηση του Ιδρύματος
προς την κατεύθυνση της αύξησης του αριθμού του διοικητικού
προσωπικού που είχε μειωθεί δραματικά λόγω συνταξιοδοτήσεων,
προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες για το διορισμό 26 διοικητικών
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υπαλλήλων και 14 μελών ΕΤΕΠ και τη μετάταξη 32 υπαλλήλων άλλων
φορέων μέσω ανακοινώσεων-προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Συνέδραμε, επίσης, στην προσπάθεια της Διοίκησης για εξορθολογισμό και
καλύτερη

λειτουργία

των

υπηρεσιών

του

ΕΚΠΑ,

υλοποιώντας

μετακινήσεις διοικητικού προσωπικού με κριτήριο τις υπηρεσιακές
ανάγκες και τα αιτήματα των υπαλλήλων.
Σημειώνεται

ότι

υλοποιήθηκαν

οι

διαδικασίες

αξιολόγησης

του

διοικητικού προσωπικού τα έτη 2016 και 2017, η οποία (αξιολόγηση)
αποτελούσε πάγιο αίτημα των υπαλλήλων του Ιδρύματος επί πολλά
χρόνια.
Επίσης προώθησε τις διαδικασίες για την πλήρωση 111 κενών θέσεων
μελών ΔΕΠ και ολοκλήρωσε το διορισμό 75 νέων καθηγητών, με τις
υπόλοιπες θέσεις να βρίσκονται στο τελικό στάδιο για την κατάληψή τους.
Παράλληλα, φρόντισε για την εξέλιξη σε ανώτερες βαθμίδες 1250
περίπου υπηρετούντων μελών ΔΕΠ, μειώνοντας το χρόνο διεκπεραίωσης
των υποθέσεων σε 20 ημέρες κατά μέσο όρο.
Η

υπηρεσία

μας

συνέβαλε

στην

εκπαιδευτική

λειτουργία

του

Πανεπιστημίου Αθηνών ρυθμίζοντας την υπηρεσιακή κατάσταση 192
μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 110 μελών ΕΤΕΠ εφαρμόζοντας το νέο θεσμικό
πλαίσιο και φρόντισε για την ολοκλήρωση των διαδικασιών διορισμού 16
νέων μελών ΕΔΙΠ.
Παράλληλα, μερίμνησε για την ομαλή συγκρότηση των μονοπρόσωπων και
συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος (Σύγκλητος, Κοσμητείες, Τμήματα,
Τομείς) σε συνθήκες πολύ πιεστικές λόγω της απότομης και δραστικής
αλλαγής των διαδικασιών που απαιτήθηκαν από το νέο θεσμικό πλαίσιο.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, η Διεύθυνση Διοικητικού στο πλαίσιο άσκησης των
αρμοδιοτήτων της από το έτος 2015 μέχρι σήμερα έχει προβεί:
Ι. ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ στο πλαίσιο της συνήθους Διοικητικής της λειτουργίας,
αφού:
1. μερίμνησε για την προκήρυξη, προέβη σε έλεγχο νομιμότητας, συνέταξε
πρυτανικές

πράξεις

για

1250

περίπου

διορισμούς,

εξελίξεις,

μονιμοποιήσεις, μετακλήσεις, μετακινήσεις μελών ΔΕΠ μειώνοντας, όπως
υπογραμμίσθηκε, το χρόνο διεκπεραίωσης των υποθέσεων σε 20 ημέρες
κατά μέσο όρο και φρόντισε για την ορκωμοσία του προσωπικού αυτού.
Επίσης διενεργήθηκε έλεγχος νομιμότητας σε 16 άγονες εκλογές και
αρνητικές κρίσεις για εξέλιξη μελών ΔΕΠ.
2. συνέταξε και απέστειλε στα Ταμεία τα συνταξιοδοτικά έγγραφα περίπου
350 μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικών υπαλλήλων.
3. φρόντισε για τις πάσης φύσεως υπηρεσιακές μεταβολές του
προσωπικού του ιδρύματος
4. εξέδωσε εγκυκλίους για θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας και
υπηρεσιακά ζητήματα του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του
Ιδρύματος.
5. παρείχε στοιχεία για θέματα αρμοδιότητάς της στη Διοίκηση του
Ιδρύματος, το Υπουργείο Παιδείας και άλλους φορείς.
6. χορήγησε στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό επιδόματα
χρόνου υπηρεσίας.
7. μερίμνησε για την έγκριση πάσης φύσεως αδειών (κανονικών,
αναρρωτικών, εξετάσεων, άνευ αποδοχών, μητρότητας, επιστημονικών,
απουσίας κ.λ.π).
8. ενημερώνει συστηματικά τα προσωπικά μητρώα του προσωπικού του
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Ιδρύματος.
9. μερίμνησε για τη σύγκληση δεκαοκτώ (18) συνεδριάσεων του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού και την υλοποίηση
των αποφάσεών του.
10. φρόντισε για την ολοκλήρωση θεμάτων των νοσοκομείων Αρεταιείου
και

Αιγινητείου

(διορισμοί,

μετατάξεις,

πειθαρχικές

διαδικασίες,

υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλων κ.λ.π).
11. φρόντισε για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
αποφάσεων οργάνων (Σύγκλητος, Πρύτανης) για θέματα λειτουργίας του
Ιδρύματος (Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας,

Κέντρο

Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, Μονάδα Οικονομικής και
Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας).
12. συνέταξε τις πρυτανικές πράξεις ορισμού Διευθυντών και συγκρότησης
Δ.Σ των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων του Ιδρύματος (Ε.Π.Ι
Επιταχυντικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Ε.Π.Ι Ψυχικής Υγείας,
Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας “Κώστας Στεφανής” και Ε.Π.Ι
Μελέτης και Αντιμετώπισης Γενετικών και Κακοήθων Νοσημάτων Παιδικής
Ηλικίας).
13. συνέταξε και προώθησε για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο τις
πράξεις αυτοδίκαιης αποχώρησης μελών ΔΕΠ λόγω συμπλήρωσης του
ορίου ηλικίας.
14. ολοκλήρωσε τη διαδικασία πρόσληψης 9 ειδικευομένων ιατρών και 75
διδασκόντων με τις διατάξεις του Π.Δ 407/80.
15. μερίμνησε για την απόσπαση διακοσίων (200) εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την υποβοήθηση του
εκπαιδευτικού έργου των Τμημάτων του Ιδρύματος.
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16. ενημερώνει συστηματικά τις ηλεκτρονικές εφαρμογές ΔΙΑΥΓΕΙΑ,
ΑΠΕΛΛΑ, Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου, Απογραφή,
ΕΡΓΑΝΗ, ΔΑΥΚ, ΣΕΠΕ.
17. μερίμνησε για την πρωτοκόλληση 102.000 περίπου εγγράφων και τη
διακίνηση της αλληλογραφίας του ΕΚΠΑ μεταξύ των υπηρεσιών του και
άλλων φορέων εκτός Ιδρύματος.
18. προέβη στην πρωτοκόλληση 2.800 περίπου εμπιστευτικών εγγράφων
και τη διακίνησή τους στους αποδέκτες αυτών.

ΙΙ. ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ που υλοποιήθηκαν μετά από ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ
ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Από το έτος 2015 έως σήμερα δημοσιεύθηκαν νόμοι που αφορούν:
 στη μισθολογική και βαθμολογική κατάσταση του προσωπικού των
ΑΕΙ (ν. 4354/2015, ν. 4369/2016 και ν.4472/2017).
 στην επαναφορά των διοικητικών υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε
διαθεσιμότητα (ν.4325/2015).
 στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην επανένταξη υπηρετούντων
μελών των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και στην ένταξη διοικητικών
υπαλλήλων των νοσοκομείων Αρεταιείου και Αιγινητείου σε θέσεις
ΕΔΙΠ (ν. 4386/2016)
 στη διαδικασία εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ (ν.
4386/2016, ν.4405/2016, ν.4415/2016, ν.4452/2017, ν.4485/2017,
ν.4521/2018,

ν.4547/2018,

ν.4559/2018

και

Υ.Α.

Φ.122.1/6/14241/Ζ2/2017)
 στην ένταξη εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε θέσεις ΕΕΠ και ΕΔΙΠ (ν. 4386/2016, ν.4452/2017).
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 στην ένταξη διοικητικών υπαλλήλων σε θέσεις ΕΤΕΠ (ν.4415/2016.
ν.4452/2017)
 στην κατάργηση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και την ένταξή του στο
ΕΚΠΑ (ν. 4589/2019).
 στην ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ (ν.
4485/2017 και υπ΄ αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 και 191014/Ζ1/7-112017 υπουργικές αποφάσεις), καθώς και των Διευθυντών Κλινικών,
Εργαστηρίων, Μουσείων και Σπουδαστηρίων των ΑΕΙ (ν. 4485/2017,
ν.4559/2018).
 στην ίδρυση Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων (ν.4310/2014,
ν.4386/2016, ν.4485/2017, ν.4559/2018).
 στην ηλεκτρονική υποβολή καταλόγων υπόχρεων σε δήλωση
περιουσιακής κατάστασης στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΟΘΕΝ» (ν.
4281/2014).
Η Διεύθυνση Διοικητικού, για να εφαρμόσει όλο αυτό το νέο νομοθετικό
πλαίσιο προέβη:
1. στην μισθολογική κατάταξη χιλίων εξακοσίων πενήντα (1650) μελών
ΔΕΠ, διακοσίων ογδόντα τριών (283) μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ, εκατόν
δέκα (110) μελών ΕΤΕΠ και χιλίων εκατό (1100) διοικητικών
υπαλλήλων στα νέα μισθολόγια με την έκδοση των αντίστοιχων
πράξεων.
2. στη βαθμολογική κατάταξη χιλίων εκατό (1100) μονίμων και ΙΔΑΧ
διοικητικών υπαλλήλων και εκατόν δέκα επτά (117) μελών ΕΤΕΠ με
τη σύνταξη πρυτανικής πράξης και την έκδοση ατομικών δελτίων
κατάταξης.
3. στην ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναφοράς τριακοσίων
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εξήντα (360) περίπου διοικητικών υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε
διαθεσιμότητα

με

το

ν.

4172/2013,

στην

μισθολογική

επανακατάταξη λόγω διαθεσιμότητας πεντακοσίων είκοσι πέντε
(525) υπαλλήλων και προσαρμογή στο νέο μισθολόγιο με την
έκδοση των απαραίτητων πράξεων και εγγράφων.
4. στην επανένταξη εκατόν ενενήντα δύο (192) υπηρετούντων μελών
ΕΕΠ και ΕΔΙΠ και εκατόν δέκα ( 110) μελών ΕΤΕΠ με τη σύνταξη
σχετικών

πρυτανικών

πράξεων

και

την

ενημέρωση

των

ενδιαφερομένων.
5. στην ένταξη δέκα (10) υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του
Αιγινητείου Νοσοκομείου σε θέσεις ΕΔΙΠ με τη σύνταξη πρυτανικών
πράξεων και την προώθηση αυτών για δημοσίευση στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
6. στην αφομοίωση από το προσωπικό της Διεύθυνσης του
εναλλασσόμενου θεσμικού πλαισίου για τις διαδικασίες πλήρωσης
θέσεων ΔΕΠ, στην ενημέρωση των εμπλεκομένων Σχολών,
Τμημάτων, ενδιαφερομένων μελών ΔΕΠ για το πλαίσιο αυτό και
στη σύνταξη διευκρινιστικών εγκυκλίων και εγγράφων.
7. στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης ογδόντα πέντε (85)
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε
θέσεις ΕΔΙΠ με τη διαβίβαση των σχετικών φακέλων στο Υπουργείο
Παιδείας, την έκδοση διαπιστωτικών πρυτανικών πράξεων, την
έγγραφη ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την έκδοση πράξεων
για την βαθμολογική και την μισθολογική κατάταξή τους.
8. στον έλεγχο της διαδικασίας καθορισμού γνωστικού αντικειμένου
εκατόν εξήντα τριών ( 163) μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και στη σύνταξη των
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σχετικών πράξεων, την προώθησή τους για δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την έγγραφη ενημέρωση των
ενδιαφερομένων και των Τμημάτων του Ιδρύματος.
9. στον έλεγχο της διαδικασίας ένταξης είκοσι τεσσάρων (24)
διοικητικών υπαλλήλων σε θέσεις ΕΤΕΠ, στη σύνταξη των
απαιτούμενων πράξεων, στη μισθολογική και βαθμολογική τους
κατάταξη.
10. στη σύνταξη πράξεων ένταξης του προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΤΕΠ,
διοικητικού προσωπικού) του καταργηθέντος ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
στο ΕΚΠΑ και την προώθησή τους στο Εθνικό Τυπογραφείο για
δημοσίευση.
11. στην οργάνωση των εκλογών για την ανάδειξη μονοπρόσωπων
οργάνων διοίκησης (Κοσμήτορες, Πρόεδροι Τμημάτων, Διευθυντές
Τομέων), την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων, τον έλεγχο της
εκλογικής διαδικασίας, τη σύνταξη πρυτανικών πράξεων και την
προώθησή τους στο Εθνικό Τυπογραφείο.
12. στη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων ΕΕΠ,
ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού στη Σύγκλητο.
13. στον έλεγχο της διαδικασίας ανάδειξης εκατό (100) Διευθυντών
Κλινικών και διακοσίων πενήντα (250) Διευθυντών Εργαστηρίων,
Σπουδαστηρίων, Μουσείων, στη σύνταξη των απαιτούμενων
διαπιστωτικών πράξεων εκλογής και μέριμνα για τη δημοσίευσή
τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
14. στην έκδοση πρυτανικών πράξεων ίδρυσης εξήντα δύο (62)
Εργαστηρίων και δύο (2) Μουσείων και στη δημοσίευσή τους στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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15. στη

σύνταξη

πρυτανικών

πράξεων

κατάργησης

δύο

(2)

Εργαστηρίων, μετονομασίας έντεκα (11), συγχώνευσης τεσσάρων
(4), καθορισμού ή τροποποίησης εσωτερικών κανονισμών τεσσάρων
(4) Εργαστηρίων, μετονομασίας μίας (1) Κλινικής και καθορισμού ή
τροποποίησης εσωτερικών κανονισμών δεκατριών (13) Κλινικών και
μέριμνα για τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
16. στον έλεγχο και σύνταξη πρυτανικών πράξεων ίδρυσης δύο (2)
νέων Τομέων, μετονομασίας δύο (2) υπαρχόντων Τομέων και
τροποποίησης του γνωστικού αντικειμένου ενός (1) Τομέα του
Ιδρύματος και στη δημοσίευσή τους στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
17. στη συγκέντρωση και καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα
«ΠΟΘΕΝ» των στοιχείων των υπόχρεων του Ιδρύματος σε δήλωση
περιουσιακής κατάστασης τα έτη 2015 έως 2018.

ΙΙΙ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ Δραστηριότητες
Επιπλέον των ανωτέρω (Ι και ΙΙ) η Διεύθυνση Διοικητικού από το 2015 έως
σήμερα:
-

μερίμνησε για την έκδοση 2.700 ακαδημαϊκών ταυτοτήτων και την

επίδοσή τους στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ
-

συμμετείχε στη διαδικασία σύνταξης, ενημέρωσης και προώθησης

στο Υπουργείο Παιδείας του σχεδίου νέου Οργανισμού του Ιδρύματος τα
έτη 2017 και 2018
-

φρόντισε για την έκδοση δύο προκηρύξεων-ανακοινώσεων (2015

και 2016) για μετάταξη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών διοικητικών
υπαλλήλων από άλλους φορείς, προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για
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την υλοποίηση της διαδικασίας και ολοκλήρωσε τις μετατάξεις τριάντα
δύο (32) διοικητικών υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων στο Ίδρυμα
-

ολοκλήρωσε το διορισμό είκοσι ενός (21) διοικητικών υπαλλήλων

(19 ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και 2 Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων) και
δεκατεσσάρων μελών (14) ΕΤΕΠ
-

κατάταξε (διόρισε) πέντε (5) υπαλλήλους σε θέσεις ΙΔΑΧ με το ΠΔ

164/2004
-

μερίμνησε για το διορισμό σαράντα επτά (47) υπαλλήλων και

δεκατριών (13) ιατρών στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία
-

προέβη στην πρόσληψη καθαριστών μέσω του Κοινωφελούς

Προγράμματος ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ

για την κάλυψη αναγκών

καθαριότητας των κτηρίων του ΕΚΠΑ
-

επικαιροποίησε τα στοιχεία των 1.100 διοικητικών υπαλλήλων στο

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΟΓΡΑΦΗ)
-

φρόντισε για την υλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης του

διοικητικού προσωπικού τα έτη 2016 και 2017
-

εξέτασε

αναγνώριση

εκατό

(100)

προϋπηρεσίας

αιτήσεις
στον

διοικητικών
ιδιωτικό

υπαλλήλων

τομέα,

έλεγξε

για
τα

προσκομισθέντα δικαιολογητικά και προέβη σε αναγνωρίσεις τους, μετά
από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού
-

εξέδωσε πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών για 1.200 μέλη

ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ, 950 διοικητικούς υπαλλήλους και 125 μέλη ΕΤΕΠ.
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2. Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ - ΤΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΛΗΨΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑ
Η Σύγκλητος χαράσσει και καθορίζει τις ειδικότερες κατευθύνσεις για
την ακαδημαϊκή στρατηγική και ανάπτυξη του Ιδρύματος, σε τοπικό,
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και έχει τη γενική εποπτεία της
λειτουργίας του Πανεπιστημίου μας.
Οι ανηρτημένες πράξεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, από τον Μάρτιο του 2015
μέχρι σήμερα, από την Γραμματεία της Συγκλήτου ανέρχονται σε 3377
πράξεις.
Για το 2015, η Σύγκλητος έχει συζητήσει και έχει λάβει 576
αποφάσεις.
Για το 2016, η Σύγκλητος έχει λάβει 944 αποφάσεις.
Για το 2017, η Σύγκλητος έχει λάβει 1434 αποφάσεις.
Για το 2018, η Σύγκλητος έχει λάβει 1380 αποφάσεις.
Για το 2019 μέχρι σήμερα, η Σύγκλητος έχει λάβει

766 αποφάσεις.

Παρακάτω, παρατίθενται κάποιες από τις αποφάσεις σε επίπεδο
Συγκλήτου, ενώ στους επόμενους πίνακες παρουσιάζεται αναλυτικά
αριθμητικά το έργο της Συγκλήτου:

Απολογισμός 2015-2018
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 Παραχώρηση έναντι αμοιβής χρήσης χώρων του ΕΚΠΑ στο Ε.Α.Π.
(Σύγκλητος 22-9-2016 και 6-7-2017)
 Διευθέτηση των οφειλών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Σύγκλητος 25-2-2016)
 Δημιουργία

μόνιμης

έκθεσης

εντός

του

κεντρικού

κτηρίου

αφιερωμένης στην ιστορία των Προπυλαίων (Σύγκλητος 20-9-2018)
 Διαδικασία ξεναγήσεων στο ΕΚΠΑ (Σύγκλητος 11-9-2018)
 Ίδρυση Προγράμματος πρώτου κύκλου σπουδών ξενόγλωσσου σε
συνεργασία με ΔΙΠΑΕ (Σύγκλητος 13-12-2018)
 Επισκέπτες καθηγητές (Σύγκλητος 2-10-2018 ΑΔΑ: ΩΦ3946ΨΖ2Ν-Μ05)
 Κανονισμός απασχόλησης ακαδημαϊκών υποτρόφων (Σύγκλητος 2211-2018 ΑΔΑ: ΩΞ1Ψ46ΨΖ2Ν-ΝΝΟ)
 Ψηφιακό

Αποθετήριο

ΠΕΡΓΑΜΟΣ

(Σύγκλητος

25-7-2017

ΑΔΑ:

Ψ78Λ46ΨΖ2Ν-76Β)
 Εσωτερικός Κανονισμός διαχείρισης & Λειτουργίας των εκδόσεων ΕΚΠΑ
(Σύγκλητος 29-6-2018 ΑΔΑ:Ψ4ΝΖ46ΨΖ2Ν-ΠΜΕ)
 Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής ΕΚΠΑ (Σύγκλητος 6-6-2018)
 Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης προπτυχιακών
& μεταπτυχιακών φοιτητών (Σύγκλητος 29-6-2018)
 Εφαρμογή στο ΕΚΠΑ Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (GDPR) (Σύγκλητος 7-11-2017 AΔΑ: ΨΝ8Π46ΨΖ2Ν-Γ0Δ)
 Συγκρότηση επιτροπής για τον εορτασμό 200 χρόνων από την ελληνική
επανάσταση (Σύγκλητος 16-10-2018 ΑΔΑ:6Ι9Μ46ΨΖ2Ν-0ΓΝ)
 Συμμετοχή του ΕΚΠΑ στην Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τους Πολίτες της
Ευρώπης “CIVIS” (Σύγκλητος 28-1-2019)
 Υποβολή αιτήματος δωρεάς προς ΙΣΝ για επισκευή/αναδιαρρύθμιση
της Β΄ ΦΕΠΑ (Σύγκλητος 2-10-2018)
Απολογισμός 2015-2018
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 Υποβολή πρότασης στην Πολιτεία για πλαίσιο που πρέπει να διέπει τα
Πανεπιστημιακά και μικτά Νοσοκομεία (Σύγκλητος 8-11-2016)
 Διεθνές Δίκτυο Αρχαίων Ασκληπιείων - Οι δρόμοι της Ίασης (Σύγκλητος
25-7-2017)
 Ίδρυση Κέντρου Ιατροβιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακριβείας, με
χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (Σύγκλητος 28-12-2017 ΑΔΑ: ΩΜ9Ψ46ΨΖ2Ν-Γ22)
 Πρόταση στην Πολιτεία για πλήρη αλλά όχι αποκλειστική απασχόληση
των μελών ΔΕΠ της Ιατρικής (Σύγκλητος 5-3-2019)
 Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης Προγραμματικών Συμφωνιών
(Σύγκλητος 26-9-2017 ΑΔΑ:Ψ9Η346ΨΖ2Ν-Ρ5Χ)
 Καθορισμός διαδικασίας αποδοχής δωρεών και χορηγιών (Σύγκλητος
7-11-2017 ΑΔΑ:73ΨΕ46ΨΖ2Ν-7ΣΜ)
 Διαδικασία αναγνώρισης μαθημάτων στις περιπτώσεις εισαγωγής
φοιτητών: 1) εκ νέου 2) με το 10%, 3) μετεγγραφής 4) με κατατακτήριες
(Σύγκλητος 29-6-2018)
 Καθιέρωση διάκρισης Ολυμπιονίκης του Πνεύματος για φοιτητές που
βραβεύονται σε διεθνείς φοιτητικού διαγωνισμούς (Σύγκλητος 2-82018)
 Σε

περίπτωση

που

φοιτούν

ταυτόχρονα

σε

Μεταπτυχιακά

Προγράμματα του Ιδρύματος μέλη της ίδιας οικογένειας (αδέλφια) να
παρέχεται μείωση στα καταβαλλόμενα δίδακτρα κατά 50%. (Σύγκλητος
16-3-2017)
 Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων που δεν διατίθενται από ΕΥΔΟΞΟ για
τους φοιτητές (Σύγκλητος 29-6-2018 ΑΔΑ:739Θ46ΨΖ2Ν-265)
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Συνεδριάσεις Συγκλήτου
ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 / 11 συνεδριάσεις
1
2

5-3-2015
5-3-2015 ως Γ.Σ. Εταιρείας Αξιοποίησης

αριθμός αποφάσεων

63
(1) αντικατάσταση του
Προέδρου από
Καλοκαιρινό

3
4
5

28-4-15
30-4-15
30-4-15

6
95
ως Γ.Σ. Εταιρείας Αξιοποίησης

(1) αντικατάσταση
παραιτηθέντων μελών

6
7
8
9
10
11

4-6-15
2-7-15
2-7-15
21-7-15
31-8-15
31-8-15

56
112
4
90
48

ως Γ.Σ. Εταιρείας Αξιοποίησης
ως Γ.Σ. Εταιρείας Αξιοποίησης

(1) αντικατάσταση
παραιτηθέντος μέλους
Σύνολο ληφθέντων αποφάσεων : 576

ακαδημαϊκό έτος 2015-2016/ 26 συνεδριάσεις
1
10-9-2015 Δημόπουλος αναστολή καθηκόντων / Υπουργός Υγείας
2
20-10-15
ΕΚΤΑΚΤΗ
3
27-10-15
4
24-11-15
5
24-11-15 ως Γ.Σ. Εταιρείας Αξιοποίησης

35
19
80
96
(1) αντικατάσταση
παραιτηθέντος μέλους

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

11-12-15
23-12-15
30-12-15
ΕΚΤΑΚΤΗ
12-1-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ
26-1-16
2-2-16
ΕΚΤΑΚΤΗ
25-2-16
18-3-16
12-4-16
27-4-16
24-5-16
31-5-16
ΕΚΤΑΚΤΗ
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28
74
8
5
60
1
83
57
74
53
35
7
14

18
19
20
21
22
23
24
25
26

24-6-16
30-6-16
13-7-16
19-7-16
21-7-16
29-7-16
29-7-16
2-8-16
29-8-16

ΕΚΤΑΚΤΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ

ως Γ.Σ. Εταιρείας Αξιοποίησης
ΕΚΤΑΚΤΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ

Σύνολο ληφθέντων αποφάσεων :
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 / 25 συνεδριάσεις
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

15-9-2016
22-9-16
18-10-16
8-11-16
29-11-16
21-12-16
13-1-2017
17-1-17
1-2-17
9-2-17
23-2-17
16-3-17
11-4-17
28-4-17
11-5-17
17-5-17
25-5-17
6-6-17
13-6-17
23-6-17
6-7-17
25-7-17
25-7-17
1-8-17
31-8-17

ΕΚΤΑΚΤΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ

ως Γ.Σ. Εταιρείας Αξιοποίησης
ΕΚΤΑΚΤΗ

4
84
84
103
78
128
2
71
2
100
38
93
102
11
1
126
11
9
81
8
95
120
6
7
70
Σύνολο ληφθέντων αποφάσεων : 1.434

ακαδημαϊκό έτος 2017-2018/ 23 συνεδριάσεις
1
26-9-2017
2
11-10-17
3
19-10-17
4
7-11-17
5
23-11-17
Απολογισμός 2015-2018

16
6
8
163
1
9
5
4
12
944

52
5
70
69
35
15

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

4-12-17
ΕΚΤΑΚΤΗ
19-12-17
28-12-17
29-1-2018
6-2-18
28-2-18
16-3-18
4-4-18
30-4-18
14-5-18
ΕΚΤΑΚΤΗ
31-5-18
ΕΚΤΑΚΤΗ
6-6-18
12-6-18
ΕΚΤΑΚΤΗ
29-6-18
19-7-18
19-7-18 ως Γ.Σ. Εταιρείας Αξιοποίησης
2-8-18
30-8-18

ακαδημαϊκό έτος 2018-2019/ 18 συνεδριάσεις
1
11-9-2018
2
20-9-18
3
2-10-18
4
10-10-18
ΕΚΤΑΚΤΗ
5
16-10-18
6
6-11-18
7
22-11-18
ΕΚΤΑΚΤΗ
8
4-12-18
ΕΚΤΑΚΤΗ
9
13-12-18
10 21-12-18
11 10-1-2019 ΕΚΤΑΚΤΗ
12 15-1-19
ΕΚΤΑΚΤΗ
13 28-1-19
14 8-2-19
ΕΚΤΑΚΤΗ
15 14-2-19
ΕΚΤΑΚΤΗ
16 15-2-19
ΕΚΤΑΚΤΗ
17 5-3-19
18 22-3-19
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9
105
32
96
23
91
80
113
179
29
10
140
15
89
96
5
75
31
Σύνολο ληφθέντων αποφάσεων : 1.380
25
49
43
3
64
111
22
13
113
43
2
3
128
2
4
4
95
42
Σύνολο ληφθέντων αποφάσεων : 766
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3. ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Για τη μείωση της γραφειοκρατίας, και επενδύοντας σε
διαδικασίες αναβάθμισης και αυτοματισμού,

στοχεύουμε στη

δημιουργία, έκδοση και χρησιμοποίηση για διοικητικούς λόγους
της ψηφιακής υπογραφής σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής
κοινότητας από την νέα ακαδημαϊκή χρονιά.
Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) είναι η
αρμόδια υπηρεσία που παρέχει προς το μόνιμο προσωπικό του
Ιδρύματός μας (Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό και τεχνικό
προσωπικό) υπηρεσίες έκδοσης αναγνωρισμένων πιστοποιητικών, στα
οποία προσαρτάται το δικαίωμα ψηφιακής υπογραφής ηλεκτρονικών
εγγράφων. Όσοι δεν διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, δύνανται να
απευθυνθούν στην ως άνω αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να
εφοδιαστούν με αυτή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
διαδικασία έκδοσης ψηφιακής υπογραφής μπορείτε να βρείτε
διαθέσιμες

στην

ιστοσελίδα

http://www.noc.uoa.gr/chfiakes-

ypografes.html.
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Οι

ψηφιακές

υπογραφές

που

βασίζονται

σε

αναγνωρισμένα

πιστοποιητικά, πλην όμως δεν έχουν χορηγηθεί από το Κέντρο
Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ), γίνονται επίσης
αποδεκτές, εφόσον φέρουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Ως προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή νοείται αυτή που φέρει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά : α) συνδέεται μονοσήμαντα με τον
υπογράφοντα, β) είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την
ταυτότητα του υπογράφοντος, γ) δημιουργείται με μέσα τα οποία ο
υπογράφων δύναται να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο
και δ) συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο,
ώστε να μπορεί να εντοπισθεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίωση
των εν λόγω δεδομένων. Η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή
(ψηφιακή υπογραφή) βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, το
οποίο δημιουργείται με τη χρήση κρυπτογραφικής συσκευής (Usb
Token ή Smart Card + Card Reader) που πληροί συγκεκριμένες
προδιαγραφές και στην οποία εισάγονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά
σκληρής αποθήκευσης με

ασφαλή

τρόπο.

Για παράδειγμα η

ακαδημαϊκή κάρτα, η οποία είναι smart card, έχει τη δυνατότητα
αποθήκευσης τέτοιων πιστοποιητικών.
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