ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ)
13/2018/ΣΠΟ-ΟΙΚ
21 Νοεμβρίου 2018, 12:00 μμ-12:45 μμ
Αίθουσα Συνεδριάσεων Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας Αρ. 140, κτήριο ΣυμβουλίουΣυγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Αλεξάνδρα Γαλανού , Πρόεδρος
Ιωάννης Γιαπιντζάκης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Μέλος
Ανδρέας Παναγιώτου, Μέλος
Χρίστος Ν.Σχίζας, Μέλος
Χρίστος Χαραλάμπους, Μέλος
Ανδρούλλα Θεοφάνους, Γραμματέας
ΑΠΟΝΤΕΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 6677/2018
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για δωρεάν έκδοση δύο Πανεπιστημιακών καρτών τύπου (V) Visitor
αποκλειστικά για τα Τμήματα του Π.Κ. για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών τους
ΑΠΟΦΑΣΗ:
Το ΣΠΟ/Ο, αφού έλαβε γνώση των εγγράφων που τέθηκαν ενώπιόν του και λαμβάνοντας
υπόψη ότι:
-Το συνολικό κόστος έκδοσης των δύο Πανεπιστημιακών Καρτών τύπου (V) Visitor είναι
ύψους €150 (15 τμήματα x 2 Κάρτες/Τμήμα x €5)
-Η κάθε κάρτα θα έχει μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης και θα χρησιμοποιείται από το κάθε
Τμήμα για:
-να δίνεται δικαίωμα προσωρινής πρόσβασης σε ελεγχόμενους χώρους του ΠΚ προς
επισκέπτες/συνεργάτες, οι οποίοι θα επιστρέφουν την κάρτα κατά την αποχώρηση τους
-να μπορούν οι επισκέπτες/συνεργάτες να χρησιμοποιούν τις φωτοτυπικές των Τμημάτων
-Τα Τμήματα θα έχουν την πλήρη ευθύνη για τις κάρτες που θα τους παραχωρούνται και θα
πρέπει να ενημερώνουν τους αρμόδιους για την ακύρωση των προσβάσεων που έχουν
εγκρίνει ή/και την απώλεια κάρτας,
συζήτησε το θέμα και αποφάσισε όπως εγκρίνει την εισήγηση του κ. Άθου Χρυσάφη, Υπεύθυνου
Γραφείου Ταχείας Εξυπηρέτησης (ΥΑΔ), η οποία αφορά στην δωρεάν έκδοση δύο
Πανεπιστημιακών Καρτών τύπου (V) Visitor αποκλειστικά για τα Τμήματα του Π.Κ, με στόχο την
καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών τους. Η εισήγηση θα έχει άμεση εφαρμογή σε πιλοτική
βάση για ένα χρόνο, ενώ στη λήξη της πιλοτικής εφαρμογής, ο κ. Χρυσάφης θα πρέπει να
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υποβάλει ενώπιόν του Σώματος σχετική αναφορά αξιολόγησης της πιο πάνω εφαρμογής.
Το ΣΠΟ/Ο σημειώνει ότι, η σχετική ενημέρωση και λεπτομερής επεξήγηση επί της διαδικασίας
προς τα Τμήματα θα αποσταλεί από τον κ. Χρυσάφη.
Επιπρόσθετα, το ΣΠΟ/Ο έλαβε γνώση ότι σε περίπτωση που τα Τμήματα επιθυμούν την
εκτύπωση περισσότερων καρτών του πιο πάνω τύπου, τότε θα επωμίζονται το κόστος των €12
βάσει της υφιστάμενης Πολιτικής του ΠΚ.
Ευθύνη Υλοποίησης Απόφασης
●

κ. Άθως Χρυσάφης, Υπεύθυνος Γραφείου Ταχείας Εξυπηρέτησης (ΥΑΔ)

Κοινοποίηση Απόφασης
●

●

●

●

●

●

●

●

Καθ. Ιωάννη Γιαπιντζάκη, Αναπληρωτή Πρόεδρο ΣΠΟ/Ο, ΑΔΣΟΔ
κ. Γεώργιο Λαμπριανού, Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών
κ. Ανδρούλλα Θεοφάνους, Προϊσταμένη ΟΥ
κ. Γλαύκο Χρίστου, Προϊστάμενο ΥΑΔ
κ. Αλέκο Κωνσταντίνου, Αν. Προϊστάμενο ΥΠΕ
κ. Άκη Σοφρωνίου, Υπεύθυνο Ασφάλειας και Υγείας (ΥΑΔ)
κ. Αγγελική Τζιόγκουρου, Διαχειρίστρια (ΥΠΥ)
κ. Κατερίνα Κωνσταντίνου, Υπεύθυνη Γραφείου Εσόδων (ΟΥ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14 Ιανουαρίου 2019
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Παράρτημα 4.2.I
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Π.Κ.
ΠΡΟΣ:

Πρόεδρο και Μέλη Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών (Θέματα Οικονομικών)

KOIN:

Γεώργιο Λαμπριανού
Διευθυντή Διοίκησής και Οικονομικών
Άκη Σοφρωνίου
Υπεύθυνο Ασφάλειας και Υγείας
Αγγελική Τζιόγκουρου
Διαχειρίστρια

ΑΠΟ:

Άθω Χρυσάφη
Υπεύθυνο Γραφείου Ταχείας Εξυπηρέτησης

ΗΜΕΡ.:

25 Οκτωβρίου 2018

ΘΕΜΑ:

Εισήγηση για δωρεάν έκδοση δύο Πανεπιστημιακών καρτών τύπου (V) Visitor
αποκλειστικά για τα Τμήματα του Π.Κ για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών τους

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα παρακαλώ όπως έχω την έγκριση σας για την δωρεάν έκδοση δύο
Πανεπιστημιακών καρτών τύπου (V) Visitor αποκλειστικά για τα Τμήματα του Π.Κ. για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των επισκεπτών τους. Το πραγματικό κόστος που θα επωμιστεί το Π.Κ. από την ενέργεια
αυτή ανέρχεται περί τα €150 Ευρώ (περί τα 15 Τμήματα x 2 κάρτες ανά Τμήμα x €5 κόστος κάρτας με
εκτύπωση).
Η εισήγηση σκοπεύει στο να αποφορτίσει τα Τμήματα από την υποχρέωση εκτύπωσης προσωρινών
Πανεπιστημιακών ονομαστικών καρτών ειδικά για τους επισκέπτες περιορισμένης διάρκειας (με
χρηματική επιβάρυνση €12 ευρώ ανά κάρτα, έτσι ώστε οι προσωρινοί κάτοχοι τους να επωφελούνται
συγκεκριμένων προνομίων που παρέχονται από την χρήση της Πανεπιστημιακής κάρτας π.χ.
προσβάσεις σε πάρκινγκ, πρόσβαση σε εκτυπωτές κλπ.
Νοουμένου ότι η εισήγηση του ΓΤΕ γίνει αποδεκτή, θα ενσωματωθεί σε προηγούμενη απόφαση του ΣΠΟ
ΟΙΚ ημερομηνίας 6/2/13 (Παράρτημα 1) αναφορικά με την πολιτική έκδοσης Πανεπιστημιακής κάρτας
και τις χρεώσεις ανά κατηγορία χρήστη.
Η κάρτες τύπου (V) Visitor - με μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης της κάθε κάρτας - θα χρησιμοποιούνται
από τα Τμήματα υπό την δική τους ευθύνη, με τους εξείς τρόπους:
-

για να δίνεται από το Τμήμα δικαίωμα προσωρινής πρόσβασης σε ελεγχόμενους χώρους, σε
επισκέπτη/συνεργάτη ο οποίος θα επιστρέψει την κάρτα κατά την αποχώρηση του
*σε συνεννόηση με τον Τομέα Ασφάλειας και Υγείας θα εκχωρούνται συγκεκριμένες προσβάσεις
π.χ. σε πάρκινγκ και θα παραμένουν ενεργές μέχρι νεωτέρας ειδοποίησης από το Τμήμα προς τον
Τομέα Ασφάλειας και Υγείας
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-

για να δίνονται σε επισκέπτες/συνεργάτες του Τμήματος οι οποίοι είναι προσωρινής διάρκειας
και χρησιμοποιούν τις φωτοτυπικές του Τμήματος του (σε συνεννόηση με την υπεύθυνη για την
εφαρμογή της Πολιτικής χρήσης και διαχείρισης των πολυμηχανημάτων στο Π.Κ.). Στην
περίπτωση αυτή το Τμήμα έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την διαχειρίστρια για τα
ακόλουθα:
** Ονοματεπώνυμο χρήστη, ταυτότητα/διαβατήριο, user name, ημερομηνία έναρξης και λήξης του
δικαιώματος χρήσης των πολυμηχανημάτων στο Π.Κ.

Εάν τα Τμήματα επιθυμούν την εκτύπωση περισσότερων καρτών τύπου (V) Visitor τότε θα επωμίζονται
το κόστος των €12 βάση και της υφιστάμενης πολιτικής.
Τα Τμήματα θα έχουν την πλήρη ευθύνη για τις κάρτες που θα τους παραχωρούνται και πρέπει να
ενημερώνουν τους αρμόδιους για την ακύρωση των προσβάσεων που έχουν εγκρίνει ή/και την απώλεια
κάρτας.

ΑΧ/ΕΠ
Ref/memo 003-2018
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