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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 Τμήματα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 

Βιολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Μαθηματικών, 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, Φυσικής και 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   

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 υπόλοιπο διδακτικό, ερευνητικό και 

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

εθνικό και διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη και στοχεύουν στη συνεχή αναβάθμιση των πτυχίων των αποφοίτων. 
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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 την εξέλιξή 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, 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. Επίσης μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης 

και της Κοσμητείας, 

β) Επιβλέπει την εφαρμογή των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων και την τήρηση των ισχυουσών 

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

γ) Προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας. 

δ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητές του. 

ε) Συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος. 

        στ) Προκηρύσσει τις εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της οικείας Σχολής, Προέδρου και 

Αναπληρωτή Προέδρου των Τμημάτων της οικείας Σχολής, ορίζει με απόφασή του την Κεντρική Εφορευτική 
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Επιτροπή που έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας και μεριμνά για την ορθή διεξαγωγή 

της.  

 

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, ο Κοσμήτορας συντάσσει ετήσια έκθεση Απολογισμού του έργου του, την 

οποία υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών. 

 

Ο Κοσμήτορας αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, του οποίου προηγείται χρονικά η εκλογή. Ο 

Κοσμήτορας Σ.Θ.Ε., Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών Ιωάννης Εμμανουήλ, αναπληρώνεται στα 

καθήκοντά του από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Καθηγητή 

Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο. 

 

Β. ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Ο απολογισμός χωρίζεται σε τρία μέρη:  

Β.1 Προβολή Σχολής Θετικών Επιστημών  

Β.2 Οικονομικός Απολογισμός  

α. Διοργάνωση συνεδρίων/ημερίδων από τα Τμήματα της Σχολής από τον Κ.Α.Ε. 15607  

β. Λειτουργικά έξοδα Σ.Θ.Ε.-Λοιπές δαπάνες από τον Κ.Α.Ε. 15607  

Β.3 Λοιπές Δράσεις 

α. Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας από το Ιατρείο 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 Προβολή Σχολής Θετικών Επιστημών  

 

Στο πλαίσιο της προβολής της Σχολής, η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. χρηματοδότησε τη μετακίνηση μέλους 

Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Βιολογίας, στο πλαίσιο ερευνητικής συνεργασίας με το Westerdijk Fungal 

Biodiversity Institute, Ουτρέχτη, Ολλανδία (30/06-31/08/2019), και τη μετακίνηση υποψήφιου διδάκτορα 

του Τμήματος Φυσικής, στο πλαίσιο ερευνητικής συνεργασίας με το ESA’s Centre for Earth Observation 

(ESRIN), Frascati Ρώμης, Ιταλία (11-12/11/2019). 

 

Β.2 Οικονομικός Απολογισμός 

 

α. Διοργάνωση συνεδρίων/ημερίδων από τα Τμήματα της Σχολής από τον Κ.Α.Ε. 15607  
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Η Κοσμητεία ενθάρρυνε τη διοργάνωση των παρακάτω Ημερίδων/Συνεδρίων των Τμημάτων της Σχολής, 

παρέχοντας χρηματοδότηση από τον Κ.Α.Ε. 15607: 

Τμήμα Ημερίδα/Συνέδριο 
Κατηγορία 

δαπάνης 

Ποσό 

έγκρισης από 

Σ.Κ. 

Αίτημα 

πληρωμής 

Γεωλογίας και 

Γεωπεριβάλλοντος 

15ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής 

Γεωλογικής Εταιρείας (Αθήνα, 22-

24/05/2019) 

4.9 

2.100 

 

2.100 

 

Εκδήλωση, στο πλαίσιο της 

Πιστοποίησης του Τμήματος  

(Αθήνα, 15-16/04/2019) 

4.9 

400 

 

400 

 

Θερινό Σχολείο “3rd Student 

Workshop on Industrial Minerals 

& Energy Resources” (Μήλος, 

29/09-04/10/2019) 

4.9 800 800 

Θερινό Σχολείο «Μεταβολές 

στάθμης θάλασσας στο Αν. 

Τεταρτογενές» (Νάξος, 26/08-

01/09/2019) 

4.7 

4.8 

4.9 

910 890 

 

 

Μαθηματικών 

 

 

Θερινό Σχολείο «Θεωρία Τελεστών» 

(Αθήνα, 08-13/07/2019) 
4.8 

1.000 

 

830 

 

Summer meeting of young 

researchers in Mathematics 

(Αθήνα, 16-18/07/2019) 

4.9 

250 

 

249,98 

 

Θερινό Σχολείο «Διαδικασίες Levy» 

(Αθήνα, 08-12/07/2019) 
4.9 

500 

 

495,80 

 

 

Χημείας 

 

Διεθνές Συνέδριο “Green Chemistry 

and Sustainable Development-6th 

Panhellenic Symposium” with 

International Participation 

(Αθήνα, 18-19/10/2019) 

4.9 2.500 

 

2.496,85 
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Βιολογίας 

 

 

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 

“23th ISE International 

Conference on Laboratory 

Medicine and Pathobiology”, 

(Χίος, 29/06-03/07/2019) 

 

 

 

4.9 

 

 

 

1.600 

 

 

 

 

1.600 

 

Επετειακός κύκλος σεμιναρίων για 

τον εορτασμό των 50 χρόνων από 

την ίδρυση του Τμήματος Βιολογίας 

(29/01/2020)/ Προσκεκλημένος 

Καθηγητής Γ. Χριστοφίδης 

4.9 490 490 

Επετειακός κύκλος σεμιναρίων για 

τον εορτασμό των 50 χρόνων από 

την ίδρυση του Τμήματος Βιολογίας 

(14/02/2020)/ Προσκεκλημένη 

Καθηγήτρια Αικ. Χαρβάτη 

4.9 500 240,75 

Ιστορίας και 

Φιλοσοφίας της 

Επιστήμης 

Ανακήρυξη επίτιμης διδάκτορος της 

Καθηγήτριας Nancy J. Nersessian 

(06/06/2019) 

4.9 

 

380 

 

377,94 

Ημερίδα προς τιμή της Ομότιμης 

Καθηγήτριας Στέλλας Βοσνιάδου 

(07/06/2019) 

4.9 
1.736 

 

1.633,48 

 

Ημερίδα για την Ιστορία των 

Μαθηματικών “Mathematics in 

Late Antiquity and the Middle 

Ages” (Αθήνα, 12-15/09/2019) 

4.8 

 

510 

 

 

255,01 

 

Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών 

Διεθνές Συνέδριο  “25th 

International Symposium on On-

Line Testing & Robust System 

Design (IOLTS’19)” (Ρόδος, 01-

03/07/2019) 

4.9 

 

1.500 

 

1.500 

Φυσικής 

Διεθνές Workshop "Local 

Symmetries and Wave 

Propagation" (Κάρυστος Ευβοίας, 

04-06/09/2019) 

4.9 
1.000 

 

999,90 

 

Συνέδριο Θεωρητικής Φυσικής 

(Αθήνα, 19-20/12/2019) 
4.9 

 

2.000 

 

 

1.998,80 
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Σύνολο Α: 17.358,51 €  

β. Λειτουργικά έξοδα Σ.Θ.Ε.-Λοιπές δαπάνες από τον Κ.Α.Ε. 15607 

1. Μη αναλώσιμα:  

1.2 Έπιπλα: 8.099,30 € (Κοσμητεία, χώρος παραπλεύρως αμφιθεάτρου ‘Καραθεοδωρή’) 

1.4 Η/Υ & Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα: 483,06 € (Κοσμητεία) 

1.7 Λοιπός εξοπλισμός: 1.781,92 € (σημαιοστολισμός Κεντρικού Κτηρίου Σ.Θ.Ε., διαχωριστικό 

Κοσμητείας) 

 

2. Αναλώσιμα:  

2.1 Γραφική ύλη: 839,90 € (Τμήμα Βιολογίας, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) 

2.5 Υλικά φαρμακείου: 455,87 € (Κοσμητεία, Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής Σ.Θ.Ε.) 

2.9 Υγειονομικό υλικό: 697,48 € (Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής Σ.Θ.Ε.)  

2.10 Υλικά καθαριότητας: 399,97 € (Κοσμητεία)  

2.13 Υλικά Άμεσης Ανάλωσης Η/Υ & Περιφερειακών: 740,20 € (Κοσμητεία, Τμήμα Ι.Φ.Ε.)  

2.15 Λοιπά Υλικά Άμεσης Ανάλωσης: 1.499,93 € (προμήθεια χρωμάτων για Σ.Θ.Ε.) 

 

3. Υπηρεσίες: 

4.2 Επεξεργασίες από τρίτους: 320 € (απεντόμωση στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών, Τομέας 

Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας) 

4.7  Έξοδα μεταφορών:  

      694,40 € (Τμήμα Μαθηματικών, Τμήμα Χημείας) συν βλ. ανωτέρω πίνακα  

4.8  Έξοδα ταξιδιών (εσωτερικού/εξωτερικού):  

      2.500 € (Τμήμα Βιολογίας, Τμήμα Φυσικής) συν βλ. ανωτέρω πίνακα 

4.9  Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης:  

      8.880 € (αγορά 54 τηβέννων -με ισάριθμα καπέλα και επιτηβέννια- για τις ανάγκες ορκωμοσιών   

μεταπτυχιακών φοιτητών και διδακτόρων Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.)  

      41,01 € (αγορά 2 ειδών με λογότυπο) 

      134,85 € (μικρή εκδήλωση για τον εορτασμό του νέου έτους στην Κοσμητεία) συν βλ. ανωτέρω   

                     πίνακα 

4.10 Συνδρομές-εισφορές: 64,48 € (η Κοσμητεία προμηθεύτηκε 4 άδειες anti-virus) 
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5. Επισκευές/Συντηρήσεις: 

5.2 Επισκευή και συντήρηση λοιπού εξοπλισμού: 248 € (ετήσια συντήρηση του συστήματος 

συναγερμού/πυρανίχνευσης στην Κοσμητεία) 

5.3 Επισκευή και συντήρηση Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών: 198,40 € (Κοσμητεία) 

 

Σύνολο B: 28.078,77 € 

 

Γενικό Σύνολο Α + Β = 45.437,28 €  

 

* [βλ. Γραφήματα 1 και 2] 

 

 

Β.3 Λοιπές Δράσεις 

 

α. Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας από το Ιατρείο 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 2019 το Ιατρείο της Σ.Θ.Ε. εξυπηρέτησε περισσότερα από 500 περιστατικά τόσο στους χώρους της 

Σχολής όσο και εντός Πανεπιστημιούπολης. 

 

Επιπλέον, διοργανώθηκαν 5 εθελοντικές αιμοδοσίες στη Σ.Θ.Ε., με τις οποίες ενισχύθηκε η Τράπεζα Αίματος 

του Ιατρείου με 371 φιάλες αίματος. Πραγματοποιήθηκε το Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών στους πρωτοετείς 

φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος για τις ασκήσεις υπαίθρου, το οποίο περιελάμβανε 

3 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 12 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης και εξάσκησης. 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. Κατά τη διάρκεια του 2019 πραγματοποιήθηκε πλήθος εγγραφών Εθελοντών Δοτών Μυελού των 

Οστών καθημερινά στο Ιατρείο τις ημέρες των εθελοντικών αιμοδοσιών και την ημέρα του Καποδιστριακού 

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

 

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

γίνονται μηνιαίες ή διμηνιαίες συνεδριάσεις του ως άνω συμβουλίου. Ο Κοσμήτορας συμμετείχε ως Πρόεδρος 

στο Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης Σ.Θ.Ε. σε 5 συνεδριάσεις. 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 Βοηθούς Επόπτες της Σ.Θ.Ε., 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν κτηριακά προβλήματα και να ενισχυθούν οι υποδομές της Σχολής. Στο 

πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, η Κοσμητεία: 

 

 συνέβαλε στον ευπρεπισμό των κοινόχρηστων χώρων της Σχολής 

 μερίμνησε για την τοποθέτηση μπλε κωδώνων ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών στους εξωτερικούς 

χώρους της Πανεπιστημιούπολης 

 σε συνεργασία με τους Κοσμήτορες της Θεολογικής και Φιλοσοφικής Σχολής και τον Επόπτη της 

Πανεπιστημιούπολης, μερίμνησαν για την πύκνωση των δρομολογίων της λεωφορειακής γραμμής 250 

(Πανεπιστημιούπολη - Στ. Ευαγγελισμού) κατά τις ώρες αιχμής, δηλαδή κατά τα χρονικά διαστήματα 

08:00-10:00 και 14.00-17.00. 

 

Διοικητική οργάνωση 

 

Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό της Σχολής ανέρχεται σε 286 άτομα. Το έργο των μελών Δ.Ε.Π. 

συνεπικουρούν 110 μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 42 μέλη Ειδικού 

Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και 85 διοικητικοί υπάλληλοι. 

 

 Έγκριση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών 

 

Σε συνεργασία με τα Τμήματα της Σχολής, η Κοσμητεία κατάρτισε και επικαιροποίησε (ή ενέκρινε) τα 

μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών (ή τα μητρώα Εκλεκτόρων) της Σχολής για τη συγκρότηση 

επιτροπών επιλογής και εξέλιξης, τα οποία εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο του Εθνικού και Καποδιστριακού  
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Πανεπιστημίου Αθηνών, 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 2019 το Συμβούλιο Κοσμητείας 

συνήλθε 18 φορές. 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 καθώς 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. Θωμά Σφηκόπουλο. 

 

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

ζήτημα που απασχόλησε εκτενώς το Συμβούλιο της Κοσμητείας ήταν η ομαλή ένταξη των δύο νεοϊδρυθέντων 

Τμημάτων, ήτοι του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, και του Τμήματος Τεχνολογιών 

Ψηφιακής Βιομηχανίας, στη Σ.Θ.Ε. καθώς και η ισότιμη μεταχείρισή τους με τα μητροπολιτικά Τμήματα. Ένα 

δεύτερο θέμα που απασχόλησε το Συμβούλιο της Κοσμητείας ήταν η μεταφορά του Μουσείου Φυσικών 

Επιστημών και Τεχνολογίας. 

 

Ο Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε. προκήρυξε και διεξήγαγε εκλογές για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου με 

θητεία μέχρι την 31η-08-2020 για τα Τμήματα Μαθηματικών, και Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, 

κατόπιν παραιτήσεων των Αναπληρωτών Προέδρων των εν λόγω Τμημάτων. Επίσης, προκήρυξε τις εκλογές 

για 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 για θητεία δύο 

ετών από την 01η-12-2019. 

 

Ο Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε., Καθηγητής Ιωάννης Π. Εμμανουήλ, ορίστηκε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής 

του Μουσείου Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας, της Επιτροπής Εκδόσεων των Εκδόσεων του Ε.Κ.Π.Α. 

και της Επιτροπής Επεξεργασίας Στρατηγικού Σχεδίου του Ε.Κ.Π.Α.  
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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 για την εύρυθμη λειτουργία της είναι 

σημαντική. 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. 

 

 

O Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών 

* 

Ιωάννης Π. Εμμανουήλ  

Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών 

 

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο Πρωτότυπο 
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