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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ 
89/20.11.2012 

 
  

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2012_6869/16.11.2012 πρόσκληση της 
Προέδρου Καθηγήτριας κας Αγγελικής Δημητρακοπούλου, συνήλθε εκτάκτως 
σήμερα 20 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στη Μυτιλήνη, για την 
πραγματοποίηση της έκτακτης συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου 
αριθμ. 89. 
 
Παρόντες είναι οι κ.κ.: 
Αγγελική Δημητρακοπούλου, Πρόεδρος 
Δώρα Πετανίδου,   Αντιπρόεδρος 
Ιωάννης Ματσίνος,   Μέλος 
Κώστας Τσολακίδης,   Μέλος 
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Θέμα 1ο: Αναβολή διαγωνιστικών διαδικασιών 
 

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου το οποίο 
συγκλήθηκε εκτάκτως από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών προκειμένου να εξετάσει την 
διαμορφωθείσα κατάσταση λόγω των κινητοποιήσεων του διοικητικού προσωπικού του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη: 

 
1. τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στη 

λειτουργία του Πανεπιστημίου Αιγαίου λόγω των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων 
του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος, από την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012, 
ενάντια στην εφαρμογή του νόμου 4093/2012 που οδηγεί σε καθεστώς 
διαθεσιμότητας μεγάλο αριθμό διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
 

2. την αδυναμία λειτουργίας της υπηρεσίας του πρωτοκόλλου του Ε.Λ.Ε. στην 
Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης από την ημερομηνία αυτή (12-11-2012) και 
μετά, με συνέπεια την αδυναμία παραλαβής οποιασδήποτε προσφοράς μέσω 
ταχυδρομείου για τους διαγωνισμούς που έχουν προκηρυχθεί από τον Ε.Λ.Ε.,  
 

3. την προφορική εισήγηση της Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών, 
 

ομόφωνα αποφασίζει και αναβάλλει την διενέργεια του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού της 
διακήρυξης με Α. Π. ΕΛΕ_2012_5998/10.10.2012 και τίτλο «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (WEBGIS) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» του υποέργου 
2: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (WEBGIS) της πράξης: 
«ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική 
συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή). Η διενέργεια του διαγωνισμού θα 
υλοποιηθεί αμέσως μετά το τέλος των κινητοποιήσεων και οι ενδιαφερόμενοι θα 
ειδοποιηθούν εγκαίρως από την Γραμματεία του ΕΛΕ. 

 
Επιπρόσθετα το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν προφορικής 
εισήγησης της Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών, αποφασίζει ομόφωνα και αναβάλει και την 
διενέργεια όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών που είναι προγραμματισμένες για το 
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και έως τη λήξη των κινητοποιήσεων η οποία προς το 
παρόν δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Οι νέες ημερομηνίες για τη διεξαγωγή των διαδικασιών 
αυτών θα ανακοινωθούν μόλις αυτό είναι εφικτό και οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν 
εγκαίρως από την Γραμματεία του Ε.Λ.Ε. 

 
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο θα συνεδριάσει εκ νέου προσεχώς για να εκτιμήσει την 
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.  

 
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας». 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικών 

Μυτιλήνη, 20 Νοεμβρίου 2012 
 

 
Παναγιώτης Τσόκαρος 

Αναπλ. Γραμματέας  

 


