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Η παρούσα απολογιστική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του Ν. 

4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του Ν. 4076/2012, 

σύμφωνα με την οποία: «Ο Κοσμήτορας συντάσσει ετήσια έκθεση Απολογισμού του έργου του την 

οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Σχολής». Στην έκθεση παρουσιάζεται 

παράλληλα, τόσο ο απολογισμός δραστηριοτήτων, όσο και ο οικονομικός απολογισμός, έτσι ώστε να 

φαίνεται το κόστος της κάθε ενέργειας/δραστηριότητας. 

 

Σύμφωνα με τον Νόμο "Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και 

Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων" (Ν. 4009/2011-ΦΕΚ Α' 195-06/09/2011), 

όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Νόμο "Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

και άλλες διατάξεις" (Ν. 4076/2012 - ΦΕΚ Α' 159-10/08/2012), η Σχολή αποτελεί βασική μονάδα 

του Ιδρύματος, η οποία καλύπτει μία ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη 

διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την 

έρευνα συντονισμό. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων. 

 

Στη Σχολή Θετικών Επιστημών ανήκουν τα εξής εννέα (9) Τμήματα: Αεροδιαστημικής Επιστήμης 

και Τεχνολογίας, Βιολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της 

Επιστήμης, Μαθηματικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογιών Ψηφιακής 

Βιομηχανίας, Φυσικής, Χημείας. 

 

Όργανα της Σχολής είναι: α) ο Κοσμήτορας, β) η Κοσμητεία και γ) η Γενική Συνέλευση. 

 

Σύμφωνα με τον Νόμο "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις" (Ν. 4485/2017-ΦΕΚ Α’ 114-04/08/2017), η Κοσμητεία αποτελείται 

από: 

α) τον Κοσμήτορα της Σχολής,  

β) τους Προέδρους των Τμημάτων,  

γ) τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Κοσμητείας των 

περιπτώσεων α΄ και β΄ (κατ’ ελάχιστον ένας εκπρόσωπος για την κατηγορία των προπτυχιακών και 

ένας συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων) και 
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δ) τρεις εκπροσώπους, έναν ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής. 

 

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, τα μέλη Δ.Ε.Π., το επικουρικό διδακτικό, ερευνητικό 

και τεχνικό προσωπικό, με τη συμβολή του διοικητικού προσωπικού, ενισχύουν την παρουσία της 

Σχολής στον εθνικό και τον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη και στοχεύουν στη συνεχή αναβάθμιση της 

εκπαίδευσης των αποφοίτων. 

 

Η Σχολή αναπτύσσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα. Μεγάλο μέρος των αποτελεσμάτων αυτής 

της δραστηριότητας έχει σημαντικές, άμεσες ή έμμεσες, πρακτικές εφαρμογές στη διδασκαλία, την 

έρευνα και σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Σταθερό στόχο αποτελεί πάντα η 

παραγωγή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, με σταθερή προσήλωση στην 

ακαδημαϊκή ελευθερία και δεοντολογία. Το ερευνητικό έργο αξιολογείται συνεχώς από εσωτερικούς 

και εξωτερικούς κριτές, με ποικίλους τρόπους:  

α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. υποβάλλονται, κατά τη διαδικασία εξέλιξής τους, στην κρίση εκλεκτορικών 

σωμάτων που απαρτίζονται από μέλη του Τμήματός τους και άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων. Οι προκηρύξεις των θέσεων είναι ανοιχτές. 

β) Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών της Σχολής κρίνονται από τους κριτές των 

περιοδικών, τους επιμελητές των συλλογικών τόμων, καθώς και τους κριτές των εκδοτικών οίκων.  

γ) Τα ερευνητικά έργα αξιολογούνται τόσο πριν από την έναρξη της χρηματοδότησής τους, 

όσο και κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους. 

δ) Τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων υποβάλλονται σε εσωτερική και εξωτερική 

αξιολόγηση/πιστοποίηση. 

 

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ 

 

Ο Κοσμήτορας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις των 

προαναφερόμενων Νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος (όταν  

εκδοθούν), καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας: 

α) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Γενικής Συνέλευσης ή της Κοσμητείας, 
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αντίστοιχα, προεδρεύει των εργασιών τους και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως 

εισηγητής άλλο μέλος της Γενικής Συνέλευσης ή της Κοσμητείας.  

β) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και της Κοσμητείας. 

γ) Επιβλέπει την εφαρμογή των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων και την τήρηση των 

ισχυουσών διατάξεων του Νόμου, του Οργανισμού και του Κανονισμού του Ιδρύματος. 

δ) Προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας. 

ε) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που 

εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του. 

στ) Συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος. 

         ζ) Συντάσσει ετήσια έκθεση Απολογισμού του έργου του, την οποία υποβάλλει προς έγκριση 

στο Συμβούλιο της Κοσμητείας της Σχολής. 

 

Επιπλέον των ανωτέρω αναφερομένων αρμοδιοτήτων, ο Κοσμήτορας: 

 Συμμετέχει ως μέλος στη Σύγκλητο του Ιδρύματος  

 Συμμετέχει ως μέλος στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Ιδρύματος 

 προκηρύσσει τις εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της οικείας Σχολής, Προέδρου και 

Αναπληρωτή Προέδρου των Τμημάτων της οικείας Σχολής, ορίζει με απόφασή του τα μέλη 

της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής 

διαδικασίας και μεριμνά για την ορθή διεξαγωγή της 

 προκηρύσσει τις εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων, σε περίπτωση που δεν έχει 

τηρηθεί η προβλεπόμενη προθεσμία δημοσίευσης της προκήρυξης από τον Πρόεδρο κάθε 

Τμήματος. 

 

Επιπροσθέτως, βάσει του ΦΕΚ 2619 (Τ. Β΄/18-06-2021) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 

Κοσμήτορες των Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», ο 

Κοσμήτορας: 

α)     συντονίζει και παρακολουθεί την υλοποίηση των μελετών και των έργων, των οποίων έχει  

εγκριθεί η υλοποίησή τους από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και σχετίζονται με τα κτήρια, τις 

υποδομές και τον εξοπλισμό της Σχολής και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων της, εφόσον η 

χρηματοδότηση για την υλοποίησή τους προέρχεται από ίδιους πόρους, το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων ή τον τακτικό Προϋπολογισμό 
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β)     επικοινωνεί με τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας για την πορεία υλοποίησης των 

έργων ή μελετών που αφορούν στη δημιουργία, ανακαίνιση, συντήρηση ή αναβάθμιση των 

κτηρίων, του εξοπλισμού και λοιπών υποδομών της Σχολής και των επιμέρους ακαδημαϊκών 

μονάδων της 

γ) εισηγείται προς τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος (Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο και 

Πρύτανης) για τις ανάγκες της Σχολής και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων της, μετά από 

εισήγηση του επικεφαλής τους, καθώς και την ανάγκη υλοποίησης νέων τεχνικών έργων ή 

προμήθειας νέου εξοπλισμού ή σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τη συντήρηση ή αναβάθμιση 

του υφιστάμενου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας 

της Σχολής και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων της 

δ) εισηγείται προς το Πρυτανικό Συμβούλιο για τον ορισμό του Επόπτη και Αναπληρωτή 

Επόπτη κάθε κτηρίου ή κτηριακού συγκροτήματος Σχολής και των επιμέρους ακαδημαϊκών 

μονάδων 

ε)  εποπτεύει και συντονίζει το έργο των Εποπτών και Αναπληρωτών Επόπτη της Σχολής και 

των επιμέρους ακαδημαϊκών της μονάδων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 

 

Ο Κοσμήτορας αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Πρόεδρο του Τμήματος της Σχολής, με βάση 

την ημερομηνία δημοσίευσης της διαπιστωτικής πράξης εκλογής του στο αξίωμα αυτό. Επί 

Προέδρων ίδιας αρχαιότητας, τον Κοσμήτορα αναπληρώνει το αρχαιότερο από αυτούς μέλος Δ.Ε.Π. 

πρώτης βαθμίδας. Ο Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε., Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών Ιωάννης 

Εμμανουήλ, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Πρόεδρο του Τμήματος Γεωλογίας και 

Γεωπεριβάλλοντος, Καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα. 

 

Β. ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Ο απολογισμός χωρίζεται σε δύο μέρη:  

 

Β.1 Οικονομικός Απολογισμός  

α. Διοργάνωση συνεδρίων/ημερίδων από τα Τμήματα της Σχολής από τον Κ.Α.Ε. 17541  

β. Λειτουργικά έξοδα Σ.Θ.Ε. – Λοιπές δαπάνες από τον Κ.Α.Ε. 17541  

Β.2 Λοιπές Δράσεις 
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α. Δράσεις Ιατρείου Εργασιακής Υγιεινής Σ.Θ.Ε. 

β. Συνεδριάσεις Εφορευτικού Συμβουλίου Βιβλιοθήκης Σ.Θ.Ε. 

γ. Συναντήσεις με Επόπτες Σ.Θ.Ε. για επίλυση τεχνικών και κτηριακών προβλημάτων 

 

 

Β.1 Οικονομικός Απολογισμός 

 

α. Διοργάνωση συνεδρίων/ημερίδων από τα Τμήματα της Σχολής από τον Κ.Α.Ε. 17541  

 

Η Κοσμητεία ενθάρρυνε τη διοργάνωση των παρακάτω Ημερίδων/Συνεδρίων των Τμημάτων της 

Σχολής, παρέχοντας χρηματοδότηση από τον Κ.Α.Ε. 17541: 

 

Τμήμα Ημερίδα/Συνέδριο 
Κατηγορία 

δαπάνης 
Ποσό με ΦΠΑ (€) 

Φυσικής 

 

35ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Φυσικής Στερεάς 

Κατάστασης και Επιστήμης 

Υλικών (27-29/09/2021) 

4.9 990,00 

 Αμοιβή ενός (1) φυσικού 

προσώπου για ευκαιριακή 

απασχόληση για την 

παραγωγή και μεταγλώττιση 

οπτικοακουστικού υλικού 

NASA και ESA, η οποία θα 

συνδυάζει τη δράση 

εκλαΐκευσης, στο πλαίσιο 

παρουσίασης διαστημικού 

τηλεσκοπίου (Ευγενίδειο, 

21/03/2022)  

3.3 1.700,00 

 

Ιστορίας και 

Φιλοσοφίας της 

Επιστήμης 

 

Επιστήμες και Τεχνολογία 

στη Νεότερη και Σύγχρονη 

Ελληνική Ιστορία, 1821-2021 

(09-10/09/2021) 

4.1 2.500,00 

40ème Journées sur les 

Arithmétiques Faibles   

(25-27/10/2021) 

4.9 1.194,62 

4.7 276,85 

Ανοικτές διαλέξεις 

«Επιστήμη και Αξίες» 
4.9 780,00 
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(22/02/2022, 29/03/2022) 

Βιολογίας 

Annual Conference 2021 of 

the International Society 

for Enzymology              

(10-12/12/2021) 

4.9 2.780,00 

Μαθηματικών 

 

Τελετή απονομής του τίτλου 

του Επίτιμου Διδάκτορα στον 

Καθηγητή κ. Δημήτριο 

Μπερτσιμά (21/12/2021) 

4.9 1.316,00 

Ημερίδα εις μνήμην 

Δημητρίου Γατζούρα       

(12-13/03/2022) 

4.9 946,48 

Χημείας 

 

Συμπόσιο «Ο Χημικός στη 

Βιομηχανία»                   

(07-08/03/2022) 

4.9 1.479,17 

Συνέδριο Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών «Χημεία και 

Εφαρμογές της»              

(17-18/03/2022) 

4.9 1.491,60 

                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ Α 15.454,72 

 

β. Λειτουργικά έξοδα Σ.Θ.Ε. – Λοιπές δαπάνες από τον Κ.Α.Ε. 17541 

 

Κατηγορία 

δαπάνης 

Ποσό με 

ΦΠΑ (€) 

Προϊόν ΣΥΝΟΛΟ  

 

1.2 2.480,00 Ερμάρια Κέντρου Διαλογής Αλληλογραφίας 2.480,00 

1.4 2.945,00 Προβολικό σύστημα Τμήματος Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο προβολής του 

Τμήματος 
4.097,73 

1.4 194,21 Περιφερειακά εξαρτήματα Η/Υ Τμήματος 
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 

1.4 958,52 Η/Υ  

1.7 1.990,08 Υδραυλικά είδη 

3.080,41 
1.7 758,01 Καθαριστές αέρα 

1.7 297,6 Γράμματα σήμανσης Τμ Φυσικής 

1.7 34,72 Οξύμετρο Ιατρείου Εργασιακής Υγιεινής 

1.8 79,95 Anti-virus 79,95 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1 9.738,09 

 

2.1 499,74 Γραφική ύλη/αναλώσιμα γραφείου  1.085,29 
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2.1 99,51  

2.1 299,96 

2.1 71,3 Φάκελοι με λογότυπο 

2.1 114,78 Γραφική ύλη/αναλώσιμα γραφείου 

2.5 46,61 Υλικά φαρμακείου 535,28 
2.5 488,67 Υλικά φαρμακείου Ιατρείου Εργασιακής Υγιεινής 

2.9 106,00 

Υγειονομικό υλικό  
 

9.171,72 

2.9 38,24 

2.9 250,05 

2.9 300,00 

2.9 249,75 

2.9 720,23 Υγειονομικό υλικό Ιατρείου Εργασιακής Υγιεινής 

2.9 7.507,45 Υγειονομικό υλικό για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων από τον COVID-19 (υπάγεται στην 

υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλου Ε.Κ.Π.Α. 
75138/06.10.2021 απόφαση Συγκλήτου) 

2.10 146,22 

Υλικά καθαριότητας  

 

2.989,98 

2.10 98,58 

2.10 126,90 

2.10 121,69 

2.10 2.496,59 Υλικά καθαριότητας για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων από τον COVID-19 (υπάγεται στην 

υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλου Ε.Κ.Π.Α. 
75138/06.10.2021 απόφαση Συγκλήτου) 

2.11 1.998,88 Ηλεκτρολογικό υλικό 

 
2.998,32 

2.11 999,44 

2.13 499,00 Τόνερ  
 811,9 2.13 299,5 

2.13 13,40 Αντάπτορας USB 

2.15 499,97 

Υλικά άμεσης ανάλωσης  
 1.393,3 

2.15 499,57 

2.15 47,46 

2.15 47,46 

2.15 298,84 Χρώματα 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2 18.985,79 

4.2 151,97 Απολύμανση-μικροβιοκτονία 

8.271,38 

4.2 2.799,81 Εκτυπώσεις Τμήματος Γεωλογίας και 

Γεωπεριβάλλοντος, στο πλαίσιο προβολής του 
Τμήματος 

4.2 2.852,00 Αναβάθμιση ιστοσελίδας Τμήματος Τεχνολογιών 

Ψηφιακής Βιομηχανίας, στο πλαίσιο προβολής 
του Τμήματος 

4.2 2.467,6 Αναβάθμιση ιστοσελίδας Τμήματος 

Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 
στο πλαίσιο προβολής του Τμήματος 

4.12 9.920,00 Εξωτερικός καθαρισμός υαλοπινάκων πέντε (5) 

Τμημάτων  
32.683,07 

4.12 6.173,03 Επιμελητεία Σ.Θ.Ε. για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων από τον COVID-19 (01/2022) 
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(υπάγεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλου 

Ε.Κ.Π.Α. 75138/06.10.2021 απόφαση Συγκλήτου) 

4.12 7.716,30 Επιμελητεία Σ.Θ.Ε. για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων από τον COVID-19 (02/2022) 

(υπάγεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλου 

Ε.Κ.Π.Α. 75138/06.10.2021 απόφαση Συγκλήτου) 

4.12 8.873,74 Επιμελητεία Σ.Θ.Ε. για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων από τον COVID-19 (03/2022) 

(υπάγεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλου 

Ε.Κ.Π.Α. 75138/06.10.2021 απόφαση Συγκλήτου) 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 3 40.954,45 

5.2 37,2 Συντήρηση ψύκτη νερού 
357,12 

5.2 319,92 Συντήρηση συστήματος ασφάλειας 

5.3 198,4 Συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος  

 
396,8 

5.3 198,4 

5.4 4.650,00 Ελαιοχρωματισμός περιβάλλοντος χώρου στη 
στάθμη 2 των κυλικείων και του φωτοτυπικού-

αφαίρεση συνθημάτων 

4.650,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 4 5.403,92 

7.2 8,84 Τραπεζικά έξοδα 8,84 

ΣΥΝΟΛΟ Β 75.091,09 

 

Γενικό Σύνολο Α + Β = 90.545,81 

 

* [βλ. Γραφήματα 1 και 2] 

 

Β.2 Λοιπές Δράσεις 

 

α. Δράσεις Ιατρείου Εργασιακής Υγιεινής Σ.Θ.Ε. 

 

Το Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της Σ.Θ.Ε. λειτουργεί καθημερινά με ωράριο 10:00 έως 18:00, σε 

συνεργασία με τον ιατρό του Ιατρείου της Φιλοσοφικής Σχολής, ο οποίος κάθε Πέμπτη βρίσκεται 

στο Ιατρείο της Σ.Θ.Ε. Κατά το 2021 το Ιατρείο της Σ.Θ.Ε. εξυπηρέτησε -κατά προσέγγιση- 330 

περιστατικά τόσο στους χώρους της Σχολής όσο και εντός Πανεπιστημιούπολης. 

 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε το Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών στους πρωτοετείς φοιτητές του 

Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος για τις ασκήσεις υπαίθρου (12 ώρες θεωρητική  
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κατάρτιση). Δόθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για τις απαιτούμενες εξετάσεις και 

τις ιατρικές βεβαιώσεις των φοιτητών, και τηρήθηκε ιατρικός φάκελος, προκειμένου να διασφαλισθεί 

η ικανότητα της ασφαλούς εργασίας τους στην ύπαιθρο. Τέλος, διοργανώθηκε εθελοντική αιμοδοσία 

στις 07 και 15 Δεκεμβρίου, με την οποία ενισχύθηκε η Τράπεζα Αίματος του Ιατρείου με 95 φιάλες 

αίματος, ενώ πραγματοποιήθηκαν 35 εγγραφές Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών.  

 

β. Συνεδριάσεις Εφορευτικού Συμβουλίου Βιβλιοθήκης Σ.Θ.Ε. 

 

Για την υποστήριξη του έργου της Βιβλιοθήκης της Σχολής και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία 

της, ο Κοσμήτορας συμμετείχε ως Πρόεδρος στο Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης Σ.Θ.Ε. σε 

τρεις συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ καταβλήθηκε προσπάθεια να αντιμετωπιστούν το 

ταχύτερο δυνατόν όλα τα ζητήματα που αφορούσαν στη λειτουργία της Βιβλιοθήκης. 

 

γ. Συναντήσεις με Επόπτες Σ.Θ.Ε. για επίλυση τεχνικών και κτηριακών προβλημάτων 

 

Ο Κοσμήτορας είχε τακτική συνεργασία με τους Επόπτες και τους Αναπληρωτές Επόπτες της 

Σ.Θ.Ε., προκειμένου να αντιμετωπιστούν κτηριακά προβλήματα και να ενισχυθούν οι υποδομές της 

Σχολής. Επιπλέον, η Κοσμητεία: 

 

 συνέβαλε στον ευπρεπισμό των κοινόχρηστων χώρων της Σχολής (στάθμη 2 των κυλικείων και 

του φωτοτυπικού) καθώς και του Κέντρου Διαλογής Αλληλογραφίας της Σ.Θ.Ε. 

 μερίμνησε σε συνεργασία με τα ΕΛ.ΤΑ., ώστε οι Γραμματείες που το επιθυμούν, να 

παραλαμβάνουν τη συστημένη αλληλογραφία τους απευθείας από το Κέντρο Διαλογής 

Αλληλογραφίας της Σ.Θ.Ε. και 

 σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας 

του Π.Α., Καθηγητή κ. Ν. Θωμαΐδη, μερίμνησε για την προμήθεια και διανομή υγειονομικού 

υλικού και υλικών καθαριότητας στα εννέα Τμήματα και τη Βιβλιοθήκη Σ.Θ.Ε.  

 

Διοικητική οργάνωση 
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Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό της Σχολής ανέρχεται σε 284 άτομα. Το έργο των μελών 

Δ.Ε.Π. συνεπικουρούν 103 μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 44 

μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και 86 διοικητικοί υπάλληλοι. 

 

 Έγκριση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών 

 

Σε συνεργασία με τα Τμήματα της Σχολής, η Κοσμητεία επικαιροποίησε τα μητρώα Εσωτερικών και 

Εξωτερικών Μελών (ή μητρώα Εκλεκτόρων) της Σχολής για τη συγκρότηση επιτροπών επιλογής και 

εξέλιξης, τα οποία εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο του Ε.Κ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 2 

του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (σχετική ΚΥΑ για το Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 

Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013). 

 

Λοιπές ενέργειες 

 

Η Κοσμητεία συνέρχεται τακτικά, τουλάχιστον 1 φορά τον μήνα. Το έτος 2021 το Συμβούλιο 

Κοσμητείας συνήλθε 16 φορές (μέσω τηλεδιάσκεψης). Η Κοσμητεία κατέβαλε κάθε δυνατή 

προσπάθεια, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη 

λειτουργία της Σχολής. Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να αντιμετωπιστούν το ταχύτερο δυνατόν 

όλα τα ζητήματα που αφορούσαν στη λειτουργία της Σχολής, αμέσως μόλις αυτά ανέκυπταν. Ο 

Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε. εισήγαγε στο Συμβούλιο της Κοσμητείας πλήθος αιτήσεων συμμετοχής 

μελών Σ.Θ.Ε. σε διεθνή συνέδρια και κάλυψης εξόδων δημοσίευσης σε διεθνή επιστημονικά 

περιοδικά με κριτές, προς έλεγχο και αξιολόγηση, στο πλαίσιο του έργου «Συμμετοχή σε διεθνή 

επιστημονικά συνέδρια», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Βούλγαρη. 

Η Σχολή συμμετείχε ενεργά στη Σύγκλητο, προωθώντας προς έγκριση τις υποθέσεις των Τμημάτων 

της. Ο Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε. προκήρυξε εκλογή/ές και διεξήγαγε εκλογή/ές για:  

 την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. με θητεία τριών (3) 

ετών από 01η-09-2021 έως 31η-08-2024, 

 την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αεροδιαστημικής 

Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών με θητεία δύο (2) ετών, 
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 την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού  (Ε.ΔΙ.Π.)  

στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. με 

θητεία δύο (2) ετών από 18-04-2021, και 

 την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 

(Ε.Τ.Ε.Π.) και του αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής 

Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. με θητεία δύο (2) ετών από 01-12-2021. 

Επιπλέον, ο Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε. προκήρυξε εκλογή για: 

 την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών 

Επιστημών με θητεία έως 31η-08-2022.   

 

Ο Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε. ορίστηκε μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης και Λειτουργίας του 

Συγκροτήματος Ευρίπου στα Ψαχνά του Νομού Ευβοίας, της Διοικούσας Επιτροπής του Μουσείου 

Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας, της Επιτροπής Επεξεργασίας Στρατηγικού Σχεδίου του 

Ε.Κ.Π.Α., της Επιτροπής Δεοντολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Πειθαρχικού Συμβουλίου μελών 

Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και λοιπού βοηθητικού, ειδικού και έκτακτου διδακτικού-εκπαιδευτικού 

προσωπικού στο Ε.Κ.Π.Α. Επίσης, είναι Αναπληρωτής Πρόεδρος και τακτικό μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Πανεπιστημιακής Λέσχης, και αναπληρωτής Πρόεδρος της Συντονιστικής 

Επιτροπής του Κέντρου Αριστείας για την Έρευνα στην Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και τις 

Φυσικές Επιστήμες και του Κέντρου Αριστείας Βασικής Έρευνας στις Θετικές Επιστήμες.  

 

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους, τόσο ο Κοσμήτορας όσο και τα 

υπόλοιπα μέλη της Κοσμητείας, κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλιστεί η 

αυτονομία των Τμημάτων και να προωθηθεί η βούληση των Συνελεύσεών τους.  

 

Η συμβολή του προσωπικού της Γραμματείας της Κοσμητείας καθώς και της Υπηρεσίας 

Αποκεντρωμένων Μονάδων του Ε.Λ.Κ.Ε.-Ε.Κ.Π.Α. είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την εύρυθμη 

λειτουργία της. Αποτελεί δέσμευση της Κοσμητείας η συνέχιση της προσπάθειας για την ανάπτυξη 

της Σχολής. Για την ευόδωση αυτής της προσπάθειας είναι απαραίτητη η συνεισφορά όλων των 

μελών της Σχολής, με τη συνεχή άσκηση εποικοδομητικής κριτικής και την υποβολή προτάσεων. 
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O Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών 

* 

Ιωάννης Π. Εμμανουήλ  

Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών 

 

 

* Η υπογραφή του παρόντος εγγράφου έχει τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο τηρείται στο αρχείο της Κοσμητείας 
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