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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 67η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΤΟΥ (ΜΕΡΟΣ B’) ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΜΕΡΟΣ B’ (στην παρουσία Φοιτητών)
Όλα τα Μέλη του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, κλήθηκαν έγκαιρα και νομότυπα όπως παραστούν
στην 67η Τακτική Συνεδρία του Συμβουλίου (ΜΕΡΟΣ Β’) την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου, 2018.
Πριν από την έναρξη της Συζήτησης των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, ο Κοσμήτορας ευχήθηκε σε όλους Καλό Νέος
Έτος 2018 και έκοψε την βασιλόπιττα.
Α/Α

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1.

Εγκρίσεις

1.1

Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης [Παρ.1.1]:
Εγκρίθηκε η Ημερήσια Διάταξη, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 1.1. με την προσθήκη
στα Διάφορα των εξής θεμάτων:
8.3: Εργαστήρια Φοιτητών
8.4: Γνωμάτευση Εσωτερικής Νομικής Συμβούλου για Εκλογή Προέδρου σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου πριν λήξει η θητεία του

1.2

Έγκριση Πρακτικών:
63ης Τακτικής Συνεδρίας - Μέρος Β΄ ημερομηνίας 20.11.2017 [Παρ. 1.2.1]
66ης Έκτακτης Συνεδρίας Μέρος Β’, ημερομηνίας 15.1.2018 [Παρ. 1.2.2]
Εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της 63ης Τακτικής Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας - Μέρος Β’, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2017, ως το Παράρτημα 1.2.1 και της 66ης Έκτακτης Συνεδρίας Μέρος Β’, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου
2018 ως το Παράρτημα 1.2.2.

2.

Ενημέρωση

2.1

Κοινοποίηση στην Σύγκλητο των εγκεκριμένων πρακτικών της 62ης Συνεδρίας
του Συμβουλίου Μέρος Β’, η οποία πραγματοποιήθηκε την 19η Οκτωβρίου 2017
[Παρ. 2.1]:
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για την κοινοποίηση στην Σύγκλητο των εγκεκριμένων
πρακτικών της 62ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής ΜΕΡΟΣ Β’, η οποία πραγματοποιήθηκε την 19η Οκτωβρίου 2017, ως το Παράρτημα 2.1.

2.2

Πρακτικά Συνεδριάσεων των Τμημάτων της Σχολής:
65ης Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ - 20/9/2017 (Παρουσία Φοιτητών) [Παρ. 2.2.1.1]
66ης Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ - 25/10/2017 (Παρουσία Φοιτητών) [Παρ. 2.2.1.2]
74ης Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ - 1/11/2017 (Παρουσία Φοιτητών) [Παρ. 2.2.2.1]
75ης Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ - 4/12/2017 (Παρουσία Φοιτητών) [Παρ. 2.2.2.2]
45ης Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ - 22.9.2017 (Παρουσία Φοιτητών) [Παρ. 2.2.3]
Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των ως άνω Συνεδριάσεων των Τμημάτων
ΗΜΗΠΛΗ, ΜΗΜΕΜΥ και ΠΟΜΗΓΕ ως τα αντίστοιχα Παραρτήματα.
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2.3

Κοινοποίηση Σημειώματος στη Σύγκλητο με θέμα: Λήξη θητείας Εκπροσώπων
Σχολών σε Συγκλητικές Επιτροπές και στη Συγκλητική Επιτροπή Στρατηγικού
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης [Παρ. 2.3]
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση Σημειώματος στην Σύγκλητο για το ως
άνω θέμα, ως το Παράρτημα 2.3.

3.

Απορρέοντα

3.1

Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές [Χωρίς Παράρτημα]:
Ο Κοσμήτορας ενημέρωσε ότι, κατά την 63η Συνεδρία του Συμβουλίου της Σχολής
Μέρος Α΄, στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος για προσέλκυση ικανοποιητικού
αριθμού Μεταπτυχιακών Φοιτητών απεφασίσθησαν τα εξής: α) υιοθετηθεί σε επίπεδο
Σχολής, επιθετική πολιτική επί του συγκεκριμένου θέματος με στόχο την προσέλκυση
Μεταπτυχιακών Φοιτητών και σαν πρώτο βήμα, αμέσως μετά την προκήρυξη για
προσφορά Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου να ακολουθήσει ανακοίνωση της Σχολής για προσφορά αριθμού υποτροφιών σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές από Ίδια Έσοδα και β) ο Κοσμήτορας σε συντονισμό με τους Προέδρους των οικείων Τμημάτων της Σχολής, να συναποφασίσουν για τον συγκεκριμένο αριθμό και το
ύψος κάθε Υποτροφίας, η οποίες θα παραχωρηθούν σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
από τα Ίδια Έσοδα της Σχολής.
Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος, παρουσία και των
Φοιτητών και απεφασίσθη όπως: α) παραχωρηθούν 2 βραβεία/υποτροφίες (για την
κάλυψη μίας δόσης διδάκτρων) από τον Προϋπολογισμό της Σχολής για κάθε Τμήμα
σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές με στόχο την προσέλκυση Φοιτητών για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα της Σχολής με κριτήριο τον βαθμό εισαγωγής τους, και β) να καταβληθεί προσπάθεια για διαφήμιση αυτού του γεγονότος.

4.

Εκλογικές Διαδικασίες

4.1

Πρακτικά Εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου - Τμήμα ΜΗΜΕΜΥ 17/10/2017
[Παρ. 4.1.1] & [Παρ. 4.1.2]:
Τα Μέλη του Συμβουλίου της Σχολής έλαβαν γνώση των ως άνω Πρακτικών.

4.2

Πρακτικά Εκλογής Προέδρου - Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ 19/10/2017 [Παρ. 4.2]:
Τα Μέλη του Συμβουλίου της Σχολής έλαβαν γνώση των ως άνω Πρακτικών.

4.3

Πρακτικά - Εκλογής 2 Εκπροσώπων των Εκλεγμένων Μελών της Σχολής στη
Σύγκλητο - 19.12.2017 [Παρ. 4.3]:
Τα Μέλη του Συμβουλίου της Σχολής έλαβαν γνώση των ως άνω Πρακτικών.

4.4

Πρακτικά - Εκλογής 2 Εκπροσώπων των Ενταγμένων Μελών της Σχολής στη
Σύγκλητο - 19.12.2017 [Παρ. 4.4]:
Τα Μέλη του Συμβουλίου της Σχολής έλαβαν γνώση των ως άνω Πρακτικών.

5.

Προϋπολογισμός

5.1

Υλοποίηση Προϋπολογισμού 2018 (Δωδεκατημόρια, Εξουσιοδότηση Ελεγχόντων Λειτουργών [Παρ. 5.1]:
Ο Κοσμήτορας ανέφερε ότι, σε συνέχεια ηλεκτρονικού μηνύματος από ΔΔΟ ημερομη-
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νίας 8 Ιανουαρίου 2018 για το ως άνω θέμα, ενημερώθηκαν τα Μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ότι, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου στην τελευταία του Συνεδρία,
78η/14.12.17, απεφάσισε τα εξής:
1) Κατανομές Δωδεκατημορίων
όπως εξουσιοδοτηθεί ο κάθε Ελέγχων Λειτουργός ή/και κάθε άλλος Λειτουργός στον
οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών (για κάθε
Τμήμα, Σχολή, Υπηρεσία, Γραφείο), να διενεργεί δαπάνες κατά το 2018 ίσες με τα
2/12 της κατανομής του 2017, περιλαμβανομένων και των Ιδίων Εσόδων.
2) Διενέργεια Δαπανών από 1η Ιανουαρίου 2018
Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2018, δύναται να διενεργούνται οι πιο κάτω δαπάνες, οι
οποίες συνολικά δε θα πρέπει να υπερβούν τα 2/12 του Προϋπολογισμού του 2017:
- Μισθοδοσία Προσωπικού (Κεφ. 1). Οι συνολικές δαπάνες για τα νέα συμβόλαια
εργοδότησης που αφορούν στα άρθρα 102 (Ερευνητικοί Συνεργάτες), 104 (Ειδικοί
Επιστήμονες), και 105 (Βοηθοί Διδασκαλίας), δεν θα υπερβαίνουν το 50% του Προϋπολογισμού του 2017 για το εαρινό εξάμηνο 2018.
- Λειτουργικές Δαπάνες που είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία του
Πανεπιστημίου (Κεφ.2)
- Διαχειριστικές δαπάνες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου και εμπίπτουν στη συνήθη ροή εργασιών του (Κεφ. 3)
- Κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες απορρέουν από συμβατικές υποχρεώσεις προηγούμενων ετών καθώς και κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου (Κεφ. 4)
- Όλες οι δαπάνες εξωτερικά χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, έργων
χρηματοδοτούμενων από Διαρθρωτικά Ταμεία, Δωρεών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που απορρέουν από τα συμβόλαια / συμφωνίες με τους χρηματοδότες, τα οποία
ενέκρινε το Πανεπιστήμιο (συμπ. των δαπανών που προϋποθέτουν συγχρηματοδότηση από Κρατικό Προϋπολογισμό νοουμένου ότι η συγχρηματοδότηση έχει ήδη εγκριθεί).
- Όλες οι υπόλοιπες δαπάνες του Κεφ. 5 οι οποίες απορρέουν από συμφωνίες/δεσμεύσεις τις οποίες έχει αποδεχθεί το Πανεπιστήμιο (π.χ. υποτροφίες), καθώς
και δαπάνες από υπερκεφαλικά ερευνητικών Προγραμμάτων νοουμένου ότι υπάρχουν
οι δέουσες εγκρίσεις όπου αυτό εφαρμόζεται.
- Για τα άρθρα τα οποία δεν είχαν γίνει κατανομές το 2017 (άρα ούτε κατανομές για
Δωδεκατημόρια) και χειρίζονταν κεντρικά, οι δαπάνες θα πρέπει να τυγχάνουν της
προέγκρισης του ΔΔΟ. Σε αυτή την περίπτωση, το αίτημα θα αποστέλλεται πλήρως
αιτιολογημένο ως προς την αναγκαιότητα της αγοράς καθώς και την αναμενόμενη αξία
των αγαθών / υπηρεσιών στον ΔΔΟ, μέσω των αρμόδιων Προέδρων/ Κοσμητόρων/
Προϊσταμένων.
3) Έρευνα
Κατ' εξαίρεση εγκρίνεται η εργοδότηση ερευνητικών συνεργατών από εγκεκριμένες
Εναρκτήριες Χρηματοδοτήσεις, καθώς και δαπάνες όπως αυτές προνοούνται στην
εγκεκριμένη πολιτική ερευνητικής δραστηριότητας μέχρι ποσού 1.000 Ευρώ ανά δικαιούχο, όπως αυτός ορίζεται στις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου και του Συμβουλίου, (δηλαδή έγκριση διενέργειας δαπανών που αφορούν νέες ανάγκες ή υπηρεσίες).
4) Προσφορές
- Το Πανεπιστήμιο δύναται να προκηρύσσει διαγωνισμούς με ζήτηση προσφορών
πριν τη ψήφιση του Προϋπολογισμού, συμπεριλαμβάνοντας όρο ότι η κατακύρωση
της προσφοράς θα γίνει υπό την προϋπόθεση τελικής έγκρισης του Προϋπολογισμού
από τη Βουλή και υπό τον όρο ότι όλοι οι προσφοροδότες δεν θα μπορούν να έχουν
απαίτηση από το Πανεπιστήμιο αν τελικά δεν κατακυρωθεί η προσφορά. Η Επιτροπή
Προσφορών δύναται κατ' εξαίρεση και μόνο όπου η ανάγκη είναι επιβεβλημένη ή
προκύπτει από κατασκευαστικό συμβόλαιο που βρίσκεται σε ισχύ και με γνώμονα
την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου, να προβαίνει σε κατακυρώσεις προσφορών
πριν την έγκριση του Προϋπολογισμού.
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5.2

Κατανομή Προϋπολογισμού για το έτος 2018 [Χωρίς Παράρτημα]:
Ο Κοσμήτορας ενημέρωσε για την εισήγηση αναφορικά με την κατανομή του Προϋπολογισμού για το έτος 2018 όπως απεφασίσθηκε κατά την 55η Συνεδρία της Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού και θα προωθηθεί στην Σύγκλητο
κατά την επικείμενη 92η Συνεδρία της η οποία θα λάβει χώρα στις 7 Φεβρουαρίου
2018 και επεσήμανε ότι, για τα Άρθρα: 4/414 Εργαστηριακός Εξοπλισμός – Κρατική
Χορηγία και 4/414 Εργαστηριακός Εξοπλισμός - Ίδια Έσοδα, θα δοθεί περισσότερη
βαρύτητα στην Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος ένεκα
του Νέου Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Στα Τμήματα της οικείας Σχολής (ΗΜΗΠΛΗ,
ΜΗΜΕΜΥ και ΠΟΜΗΓΕ) έγινε κατανομή για Ευρώ χιλιάδες 65, 70 και 70 αντίστοιχα.
Το Μέλος του Συμβουλίου Καθηγητής Π. Κελίρης επεσήμανε ότι, θα πρέπει να δοθεί
περισσότερη έμφαση και στον εξοπλισμό για ερευνητικά προγράμματα και όχι μόνο
στον εξοπλισμό για διδακτικούς σκοπούς.

5.3

Κατανομή ποσού ύψους 1000 Ευρώ στο Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ από Ίδια Έσοδα στο
Άρθρο 212: Γραφική Ύλη & Φωτοτυπικά Υλικά αντί στο Άρθρο 211:Ταχυδρομικά
– Προϋπολογισμός 2018 [Παρ. 5.3]:
Έγινε διευκρίνιση από τον Πρόεδρο του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ ότι, για τον Προϋπολογισμό του έτους 2018, εκ παραδρομής έγινε κατανομή στο Άρθρο 212: Γραφική Ύλη και
Φωτοτυπικά Υλικά Ευρώ 1000 αντί να γίνει κατανομή στο Άρθρο 211: Ταχυδρομικά
Ευρώ 1000.
Απεφασίσθη όπως διορθωθεί το λάθος με αίτημα στην Συγκλητική Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού.

6.

Θέματα Φοιτητών

7.

Ασφάλεια και Υγεία

8.

Διάφορα

8.1

Καθορισμός Χρονοδιαγράμματος Συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Σχολής
Μηχανικής και Τεχνολογίας με βάση το Ωρολόγιο Πρόγραμμα [Παρ. 8.1]:
Με βάση το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Ακαδημαϊκών Μελών του Συμβουλίου και των
Εκπροσώπων των Φοιτητών απεφασίσθη όπως οι Συνεδρίες του Συμβουλίου της
Σχολής πραγματοποιούνται ημέρα Πέμπτη, (η τελευταία πριν από τις Συνεδρίες της
Συγκλήτου) και ώρα: 9.30 π.μ. – 12.30 μ.μ.
Σχετικό Χρονοδιάγραμμα με τις ημερομηνίες των Συνεδριάσεων κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Εξάμηνο, να κοινοποιηθεί σε όλα τα Μέλη του Συμβουλίου από την Γραμματεία της Κοσμητείας.

Κοινοποίηση χρονοδιαγράμματος με
τις ημερομηνίες των
Συνεδριάσεων κατά
το τρέχον Ακαδημαϊκό Εξάμηνο στα
Μέλη του Συμβουλίου.

Άμεσα

8.1

Ποιότητα πόσιμου νερού στο Πανεπιστήμιο [Χωρίς Παράρτημα]:
Σε συνέχεια προηγούμενης απόφασης του Συμβουλίου της Σχολής κατά την 63η Συνεδρία του αναφορικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στο Πανεπιστήμιο, επισημάνθηκε ότι, έγινε προσπάθεια από την ΥΔΠ για αλλαγή των υφιστάμενων ψυγείων
νερού με καινούργια ψυγεία, ωστόσο το πρόβλημα με την αλλοιωμένη γεύση του νερού εξακολουθεί να υφίσταται.
Απεφασίσθη όπως ο Κοσμήτορας επιληφθεί του θέματος σε συνεννόηση με τον Κο-

Επικοινωνία
Κοσμήτορα
Σχολής
ΜΤΕ με τον Κοσμήτορα της Σχολής
Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

Άμεσα
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σμήτορα της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος.
8.3

Εργαστήρια Φοιτητών:
Οι εκπρόσωποι των Φοιτητών αναφέρθηκαν στην απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής σε προηγούμενη Συνεδρίασή του, για καθιέρωση διαφορετικών κωδικών για τα
εργαστήρια και διαφορετικών κωδικών για την θεωρία για σκοπούς εγγραφής. Στόχος είναι η επίλυση του προβλήματος που υφίσταται ένεκα της δυσλειτουργίας του
μηχανογραφικού συστήματος στην ΥΣΦΜ, με αποτέλεσμα οι Φοιτητές οι οποίοι έχουν
επιτύχει στο εργαστήριο και αποτύχει στη θεωρία ενός μαθήματος (ή και το αντίθετο)
να αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την εγγραφή τους.

8.4

Γνωμάτευση Εσωτερικής Νομικής Συμβούλου για Εκλογή Προέδρου σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου πριν λήξει η θητεία του:
Ο Κοσμήτορας ενημέρωσε για την Γνωμάτευση από την Εσωτερική Νομική Σύμβουλο
αναφορικά με την εκλογή Προέδρου Τμήματος σε περίπτωση κένωσης της θέσης του
Προέδρου πριν λήξει η θητεία του ως ακολούθως:
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου 198(Ι)/2003, η θητεία του Προέδρου και Αντιπροέδρου που εκλέγονται από το Συμβούλιο κάθε Τμήματος είναι τριετής.
Στην ΚΔΠ 142/2011 που αφορά τη συγκρότηση και λειτουργία των οργάνων και αξιωματούχων του Πανεπιστημίου και ειδικότερα στους κανονισμούς 48-53 που αφορούν
το Συμβούλιο Τμήματος, δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά για το θέμα της θητείας σε
περίπτωση κένωση της θέσης του Προέδρου. Αναφορά για το θέμα αυτό δεν γίνεται
ούτε στους σχετικούς Κανόνες.
Εφόσον δεν γίνεται ειδική αναφορά ούτε και αναφορά για κατ’ αναλογία εφαρμογή
άλλων διατάξεων στις περιπτώσεις εκλογής Προέδρου Τμήματος, η Εσωτερική Νομική
Σύμβουλος του Πανεπιστημίου θεωρεί νομικά ασφαλέστερο σε περίπτωση κένωσης
της θέσης του Προέδρου να παύει και η μέτρηση της θητείας. Δηλαδή με την εκλογή
νέου Προέδρου να μετρά εκ νέου θητεία και να μην υπολογίζεται για το υπόλοιπο της
θητείας της θέσης του Προέδρου που έχει κενωθεί. Εξ άλλου στην αναφερόμενη ΚΔΠ
ορίζονται συγκεκριμένα οι περιπτώσεις που συγκεκριμένη εκλογή γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όπως αναφέρεται στο άρθρο 20, η εκλογή του Προέδρου
και του Αντιπροέδρου του Τμήματος υπόκειται στην έγκριση του Συμβουλίου Σχολής.
Με την έγκριση αρχίζει να μετρά και η διάρκεια της θητείας που είναι τριετής. Στο εν
λόγω άρθρο ορίζεται επίσης ότι υπάρχει δυνατότητα μιας επανεκλογής. Τα πιο πάνω
ισχύουν και στη περίπτωση Αντιπροέδρου του Τμήματος.
Σύμφωνα με την ως άνω Γνωμάτευση, η θητεία του νυν Προέδρου του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ λήγει στις 14 Δεκεμβρίου 2018.

Επαφή Κοσμήτορα
με
Προϊστάμενο
ΥΣΦΜ

Άμεσα

Λήξη του B΄ ΜΕΡΟΥΣ της Συνεδρίας
Μετά την λήξη της 67ης Τακτικής Συνεδρίας B’ Μέρος, το Συμβούλιο προέβη στην επικύρωση της ως άνω αναφερόμενης
απόφασης: 5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τα πρακτικά του Β’ ΜΕΡΟΥΣ της 67ης Συνεδρίας, επικυρώθηκαν από το Συμβούλιο της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας
κατά την 68η Συνεδρία του ΜΕΡΟΣ Β’, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου, 2018.
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