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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 

δ) τρεις εκπροσώπους, έναν ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής. 
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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, 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. 
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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 

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. 

 

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. 16686  

β. Λειτουργικά έξοδα Σ.Θ.Ε. – Λοιπές δαπάνες από τον Κ.Α.Ε. 16686  

Β.2 Λοιπές Δράσεις 

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. 16686  
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Η Κοσμητεία ενθάρρυνε τη διοργάνωση των παρακάτω Ημερίδων/Συνεδρίων (on-line) των Τμημάτων της 

Σχολής, παρέχοντας χρηματοδότηση από τον Κ.Α.Ε. 16686: 

 

Τμήμα Ημερίδα/Συνέδριο 
Κατηγορία 

δαπάνης 
Ποσό (€)  

Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος 

SafeGreece 2020  1.4 2.451,48  

Χημείας 
Διεθνές συνέδριο “ACAC 

2020” (10-14/03/21) 

 

1.4 

1.230,01  

245,52  

Ιστορίας και 

Φιλοσοφίας της 
Επιστήμης 

6ο ΠΦΣΕ (03-05/12/2020) 4.1 
1.250  

1.240  

  ΣΥΝΟΛΟ 6.417,01 

 

β. Λειτουργικά έξοδα Σ.Θ.Ε. – Λοιπές δαπάνες από τον Κ.Α.Ε. 16686 

 

Κατηγορία 

δαπάνης 

Ποσό (€) Προϊόν ΣΥΝΟΛΟ  

 

1.2 101,2 Κάθισμα Κέντρου Διαλογής Αλληλογραφίας   

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

1.2 570,4 Διαχωριστικά Κοσμητείας  

1.2 496 Βήμα ομιλητή αμφιθεάτρου «Καραθεοδωρή» 

Τμ. Μαθηματικών  

1.2 719,2 Προστατευτικά διαχωριστικά Κοσμητείας 

1.2 2.473,8 Προστατευτικά διαχωριστικά Τμ. Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών  

1.2 372 Προστατευτικά διαχωριστικά Τμ. Ιστορίας και 
Φιλοσοφίας της Επιστήμης 

1.2 285,20 

 

Προστατευτικό διαχωριστικό Μουσείου 

Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας 

1.4 52,08 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Κοσμητείας  

1.4 644,8 

1.4 148,8 

1.4 305,65 Εξοπλισμός εξ αποστάσεως εργασίας υπαλλήλων 
Κοσμητείας  1.4 266,98 

1.4 644,35 

1.4 387,35 Εξοπλισμός εξ αποστάσεως εργασίας υπαλλήλων 

Τμ. Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος  

1.4 1.306,96 Εξοπλισμός εξ αποστάσεως εργασίας υπαλλήλων 

Τμ. Βιολογίας  1.4 208,69 

1.4 305,78 

1.4 678,81 Εξοπλισμός εξ αποστάσεως εργασίας υπαλλήλων 
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1.4 799 / εκπαίδευσης Τμ. Χημείας   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.716,44 

1.4 1.507,8 Εξοπλισμός εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Τμ. 

Φυσικής  1.4 66,4 

1.4 1.408,19 

1.4 885 Εξοπλισμός εξ αποστάσεως εργασίας υπαλλήλων 

Τμ. Μαθηματικών 1.4 2.148,39 

1.4 444,51 Εξοπλισμός εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Τμ. 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

1.4 1.913,62 Εξοπλισμός εξ αποστάσεως εργασίας υπαλλήλων 

Τμ. Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 

1.4 2.988,4 Εξοπλισμός εξ αποστάσεως εργασίας υπαλλήλων 
Τμ. Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας 

1.7 1.054  Κλιματιστικό μηχάνημα και σύστημα εξαερισμού 

Κοσμητείας  1.7 208,37 

1.7 300,05 Σπίτια για αδέσποτες γάτες Σ.Θ.Ε. 

1.7 58,59 Θερμόμετρο Ιατρείου Εργασιακής Υγιεινής  

1.7 241,8 Ψύκτης Κοσμητείας  

1.7 142,74 Υδραυλικός εξοπλισμός Σ.Θ.Ε. 

1.7 500 

1.7 537,79 Κάδοι απορριμμάτων Σ.Θ.Ε. 

1.8 367,6 Λογισμικό Κοσμητείας  

1.8 283,96 Λογισμικό εξ αποστάσεως εργασίας υπαλλήλων 

Τμ. Βιολογίας  1.8 892,18 

2.1 98,2 Αναλώσιμα γραφείου/γραφική ύλη Κοσμητείας   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.738,37 

 

2.1 492,53 

2.1 55,8 

2.1 299,73 

2.5 299,17 Υγειονομικό υλικό Τμημάτων Σ.Θ.Ε., λόγω 

Covid-19 2.9 1.928,72 

2.9 198,26 

2.9 298,48 

2.9 250,01 

2.10 361,21 Υλικά καθαριότητας Κοσμητείας  

2.11 498,48 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός Σ.Θ.Ε. 

2.13 10,04 Υλικά άμεσης ανάλωσης Κοσμητείας  

2.13 495,58 Toner/μελάνια Κοσμητείας  

2.15 15,82 Υλικά άμεσης ανάλωσης Κοσμητείας  

2.15 31,64 

2.15 47,46 

2.15 249,98 Υλικά άμεσης ανάλωσης Σ.Θ.Ε. 

2.15 107,26 

4.1 1.984 Καθαρισμός αμφιθεάτρου «Καραθεοδωρή»   

 

 

 

4.2 1.984 Απολύμανση Covid-19 Τμημάτων Σ.Θ.Ε. 

4.2 570,4 Μυοκτονία Τμ. Χημείας 

4.2 499,99 Επεξεργασίες από τρίτους 

4.9 1.599,6 Τήβεννοι  
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4.10 

 

96,51 

 

Λογισμικό Κοσμητείας  
 

 

6.734,50 

5.2 396,8 Επισκευή/συντήρηση συναγερμού Κοσμητείας   

 

 

 

 

5.206,76 

5.3 198,4 Επισκευή/συντήρηση φωτοτυπικού Κοσμητείας  

5.3 198,4 

5.4 2.976 Επισκευή/συντήρηση πρόσοψης Κεντρικού 

Κτηρίου Σ.Θ.Ε. 

5.4 1.437,16 Εξωτερικές πόρτες Κοσμητείας Σ.Θ.Ε. 

   50.813,08 

 

* [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 2020 το Ιατρείο της Σ.Θ.Ε. εξυπηρέτησε περίπου 360 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 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.  

 

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 μία συνεδρίαση 

δια ζώσης και δύο 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 
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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 κάδων απορριμμάτων στους κοινόχρηστους χώρους της Σ.Θ.Ε. 

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

Πανεπιστημιούπολης, μερίμνησε για την επαναλειτουργία της λεωφορειακής γραμμής 250 

(Πανεπιστημιούπολη-Στ. Ευαγγελισμού) με τη λήξη των περιοριστικών μέτρων λόγω Covid-19 

 καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, μερίμνησε για την έγκαιρη προμήθεια και διανομή 

επαρκούς υγειονομικού υλικού στα Τμήματα (αντισηπτικά χεριών και επιφανειών, μάσκες μίας και 

πολλαπλών χρήσεων, γάντια, ιματισμός μίας χρήσεως και προσωπίδες – οι τελευταίες με τη συμβολή 

του Καθηγητή του Τμήματος Χημείας κ. Νικόλαου Θωμαΐδη, Προέδρου της Εταιρείας Αξιοποιήσεως 

και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών). 

 

Διοικητική οργάνωση 

 

Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό της Σχολής ανέρχεται σε 277 άτομα. Το έργο των μελών Δ.Ε.Π. 

συνεπικουρούν 105 μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 42 μέλη Ειδικού 

Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και 83 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 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 2020 το Συμβούλιο Κοσμητείας 

συνήλθε 15 φορές (μέσω τηλεδιάσκεψης). Η Κοσμητεία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, μέσα στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων της, ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία της Σχολής. Καταβλήθηκε  
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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 (on-line) 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 εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου για 

θητεία δύο (2) ετών από 01η-09-2020 έως 31η-08-2022 για τα επτά (7) Τμήματα: Βιολογίας, Γεωλογίας και 

Γεωπεριβάλλοντος, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Μαθηματικών, Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, Φυσικής, Χημείας, ενώ διεξήγαγε εκλογές για τα έξι (6) εκ των επτά (7) αυτών Τμημάτων. 

 

Ο Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε. ορίστηκε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Μουσείου Φυσικών Επιστημών και 

Τεχνολογίας, της Επιτροπής Εκδόσεων των Εκδόσεων του Ε.Κ.Π.Α., της Επιτροπής Επεξεργασίας 

Στρατηγικού Σχεδίου του Ε.Κ.Π.Α. και της Επιτροπής Δεοντολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Επίσης, είναι 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.  

 

Στα μέσα του έτους, στον χώρο της Γραμματείας της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε., ξεκίνησε να λειτουργεί η 

Υπηρεσία Αποκεντρωμένων Μονάδων του Ε.Λ.Κ.Ε.-Ε.Κ.Π.Α., με την τοποθέτηση της κ. Όλγας 

Μπόρου. Σκοπός της εν λόγω υπηρεσίας είναι η εξατομικευμένη υποστήριξη των Επιστημονικών Υπευθύνων 

της Σ.Θ.Ε. και των συνεργατών τους, ως προς τα διαχειριστικά θέματα που αντιμετωπίζουν στα 

έργα/προγράμματά τους που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.  

 

Τον Οκτώβριο, η Γραμματεία της Κοσμητείας ξεκίνησε την παραγωγική εφαρμογή της Ηλεκτρονικής 

Διαχείρισης Εγγράφων (dms), καθώς και την εφαρμογή eprotocol, καταργώντας το Βιβλίο Πρωτοκόλλου 

εισερχομένων-εξερχόμενων εγγράφων.  
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Η συμβολή του προσωπικού της Γραμματείας της Κοσμητείας για την εύρυθμη λειτουργία της είναι 

ιδιαιτέρως 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 

 

 

 

*Ηλεκτρονική διεκπεραίωση : η υπογραφή του παρόντος εγγράφου έχει τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο 

τηρείται στο αρχείο της Κοσμητείας 
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