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Πρακτικά
της συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών
στις 14.10.2010
Ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.
Τόπος συνεδρίασης: Αίθουσα Συνεδριάσεων της Κοσμητείας
στο κτήριο της Σχολής Θετικών Επιστημών
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση και γενικά θέματα όπως:
•

Εφαρμογή κανονισμού για φύλακες, επιστάτες

•

Προβλήματα ασφάλειας κτηρίων. Σύλληψη τεσσάρων φοιτητών Γεωλογικού τα ξημερώματα της
Κυριακής 10/10/10 με εξοπλισμό και διαρρηκτικά εργαλεία

•

Θέματα σχετικά με το Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής ΣΘΕ – ωράρια, προσωπικό, αιμοδοσία, απόθεμα
μονάδων, δικαιώματα μελών Παν/κής Κοινότητας σε μονάδες αίματος, κλπ

•

Αδιάβλητο εξετάσεων (παγίδες)

•

Χημικά / Βιολογικά απόβλητα

ΘΕΜΑ 2ο: Περικοπή της ύλης της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων της Σχολής στη μέση
εκπαίδευση (έχουν προσκληθεί οι κκ. Α. Αγγελόπουλος, Αν.Καθηγητής και Πρόεδρος της Ένωσης
Ελλήνων Φυσικών, Γ. Αρβανίτης, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Επίσης μετέχουν τα
μέλη του Συμβουλίου κκ. Γρ. Καλογερόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
και Α.Αλεξόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας)
ΘΕΜΑ 3ο: Επιτηρήσεις σε εξετάσεις μαθημάτων προσφερομένων από άλλα Τμήματα
ΘΕΜΑ 4ο: Διαδικασίες προκήρυξης/πρόσληψης μελών ΕΤΕΠ οι οποίες εκκρεμούν - τρόπος
αναπλήρωσης ΕΤΕΠ που δουλεύουν σε γραμματείες και εργαστήρια και πρόκειται να
συνταξιοδοτηθούν μεχρι το τέλος του έτους (τέθηκε από τον κ. Σταματάκη).
ΘΕΜΑ 5ο: Εκπαιδευτικά προβλήματα από την άρση απόσπασης εκπαιδευτικών, ειδικά σε μαθήματα
σχετιζόμενα με τα Παιδαγωγικά – Διδακτική (τέθηκε από τον κ. Σταματάκη)
ΘΕΜΑ 6ο: Νέα (& τροποποιημένα) μαθήματα για την Εξασφάλιση Παιδαγωγικής Επάρκειας των
αποφοίτων της ΣΘΕ για τους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ (εξ’ αναβολής από την προηγούμενη
Συνεδρίαση οπότε είχε τεθεί από τον κ. Σταματάκη).
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ΘΕΜΑ 7ο: Δυνατότητα Εφαρμογής του Νόμου 3868/2010 περί καπνίσματος (τέθηκε από την Κα
Μηνακάκη)
ΘΕΜΑ 8ο: Προβλήματα που δημιουργούνται από τη λειτουργία κυλικείων σε κλειστό χώρο (τέθηκε από
την Κα Μηνακάκη)
ΘΕΜΑ 9ο: Εκλογή Επόπτη και Αναπλ. Επόπτη κτηρίων ΣΘΕ για το Ακαδημαϊκό έτος 2010-11.
ΘΕΜΑ 10ο : Προτάσεις Μελών
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Χ. Παπαγεωργίου, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών,
2. Γ. Καλογερόπουλος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών και Πρόεδρος της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρείας
3. Κ. Χέλμης, Καθηγητής. Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής
4. A. Καλοκαιρινός, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας
5. Εμμ.Φραγκούλης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας
6. Μιχ. Σταματάκης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
7. Π.Γεωργιάδης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών
8. Λ. Σκαλτσούνης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής
9. Γ. Τόμπρας, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής
10. Π.Μηνακάκη, Αν. Καθηγήτρια, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Χημείας
11. Κ. Γεωργίου, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας
12. Απ. Αλεξόπουλος, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπ/ντος και Πρόεδρος της
Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας
13. Π.Μαράκος, Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής
Επίσης παρέστησαν οι προσκεκλημένοι για το 2ο θέμα κκ. Α. Αγγελόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος
Φυσικής και Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και Γ. Αρβανίτης, Πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων
Χημικών
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. I. Εμμανουήλ, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών
2. Ι. Σταυρακάκης, Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών
Δεν προσήλθε ο εκπρόσωπος των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής κος Τσάδαρης Χρήστος
Έως την ημέρα της παρούσας συνεδρίασης δε μας έχουν αποσταλεί εκπρόσωποι των φοιτητών των
Τμημάτων Μαθηματικών, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας & Γεωπ/ντος, Πληροφορικής & Τηλ/νιών και
Φαρμακευτικής για το Ακαδημαϊκό έτος 2010-11.
Καθήκοντα Γραμματέως Κοσμητείας για την τήρηση των πρακτικών ασκεί η Γραμματέας του Τμήματος
Μαθηματικών Κα Δ. Δρακοπούλου.
Παρίσταται επίσης και η Υπάλληλος της Κοσμητείας Κα Μ.Βαρδάκη.
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Έναρξη της συνεδρίασης
Ο κ. Κοσμήτορας εύχεται καλή Ακαδημαϊκή χρονιά, καλωσορίζει τους παρισταμένους και συγχαίρει το νέο
Πρόεδρο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλ/νιών, Καθηγητή Π.Γεωργιάδη. Επίσης συγχαίρει τους
επανεκλεγέντες παρόντες Προέδρους των Τμήματος Μαθηματικών και Φυσικής, Καθηγ. Γρηγ. Καλογερόπουλο
και Κων/νο Χέλμη αντίστοιχα, καθώς και τον Αναπλ. Πρόεδρο του Τμήματος Φυσικής Αν.Καθηγ. Γ. Τόμπρα.
Αναφέρει επίσης ότι ο κ. Χέλμης εξελέγη Αντιπρόεδρος του ΕΛΚΕ και ότι οι κκ Λ.Σκαλτσούνης και Μ.Τύπας
μέλη του 7μελούς του ΕΛΚΕ.
ΘΕΜΑ 1ο : Ενημέρωση για διάφορα θέματα
Ο κ. Κοσμήτορας ενημερώνει τα μέλη του συμβουλίου ότι σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Πρύτανης στη
συνάντηση των Πρυτανικών Αρχών με τους Προέδρους των Τμημάτων, αλλά και σύμφωνα με προσωπική
ενημέρωση του κ. Κοσμήτορα:
•

Υπάρχει δραστική περικοπή της κρατικής χρηματοδότησης προς το Πανεπιστήμιο.

•

Θα υπάρξει μεταφορά κονδυλίων από την κεντρική διοίκηση για διαχείριση από τις Κοσμητείες των
Σχολών

•

Εκτιμάται ότι τα έξοδα συντήρησης για την επόμενη διετία θα ανέλθουν σε 3.700.000 ευρώ και θα τα
διαχειριστούν οι Σχολές.

•

Εκτιμάται ότι για την επόμενη διετία ένα ποσό της τάξεως των 2.000.000 ευρώ θα κατανεμηθεί από τις
Κοσμητείες σε μέλη ΔΕΠ για συμμετοχή με παρουσίαση εργασιών σε διεθνή συνέδρια.

•

Υπάρχει πρόθεση των Πρυτανικών Αρχών για μεταφορά αρμοδιοτήτων στις Κοσμητείες.

Οι κκ Φραγκούλης και Καλοκαιρινός ανέφεραν θα πρέπει να εξεταστούν τα κριτήρια κατανομής των
κονδυλίων πολύ προσεκτικά.
Ο κ. Κοσμήτορας δεσμεύθηκε ότι όλα τα έγγραφα τα οποία θα λαμβάνει σχετικά με την κατανομή κονδυλίων
θα τα διαβιβάζει στους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής για να λαμβάνουν γνώση και στη συνέχεια θα
καλέσει Συμβούλιο Κοσμητείας για να ορισθούν τα κριτήρια κατανομής των κονδυλίων και να δοθούν οι
σχετικές αρμοδιότητες.
Φύλακες-εταιρεία φύλαξης
Ο κ. Κοσμήτορας ενημερώνει το Συμβούλιο ότι απέστειλε έγγραφο στον Επιστάτη των κτηρίων της Σχολής
Θετικών Επιστημών κ. Ζερβόπουλο σχετικά με τα καθήκοντα του όπως αυτά περιγράφονται στον κανονισμό
λειτουργίας εποπτείας των πανεπιστημιακών κτηρίων, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο.
Ζήτησε από τον κύριο Ζερβόπουλο καθημερινή έγγραφη ενημέρωση σχετικά με την προσέλευση και
αποχώρηση των φυλάκων, δελτίο συμβάντων του προσωπικού των κτηρίων της ΣΘΕ και αναφορές για φθορές
οι βλάβες που συμβαίνουν στα κτήρια και τον περιβάλλοντα χώρο της Σχολής καθώς και τις ενέργειές του για
την επίλυση των διαφόρων θεμάτων. Καθημερινά του φέρνουν πλέον μία αναφορά. Προφανώς αυτές είναι στη
διάθεση των μελών του Συμβουλίου της Κοσμητείας.
Επίσης όσον αφορά τους φύλακες της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης, μαζί με τα ονομαστικά παρουσιολόγια του
τρέχοντος μηνός τα οποία φέρνουν προς υπογραφή, ζήτησε να του φέρνουν και μια σελίδα για το ποια άτομα
και ποιές ώρες θα εργαστούν στους χώρους της Σχολής Θετικών Επιστημών τον προσεχή μήνα
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Προβλήματα ασφάλειας κτηρίων
•

Ο κ. Κοσμήτορας στη συνέχεια αναφέρεται σε περιστατικό το οποίο συνέβη την Κυριακή 10 Οκτωβρίου τα
ξημερώματα και για το οποίο του τηλεφώνησαν οι φύλακες της Σχολής στις 4:00 π.μ. στο σπίτι του. Οι
φύλακες εντόπισαν αυτοκίνητο μάρκας Αudi χωρίς πινακίδες και 3-4 άτομα τα οποία είχαν εισέλθει στο
κτίριο. Ενημέρωσαν την πύλη της Πανεπιστημιούπολης και αυτοκίνητο της Αστυνομίας στην οδό Ούλοφ
Πάλμε τους συνέλαβε κατά την έξοδό τους από την Παν/λη. Ήταν όπως αποδείχθηκε φοιτητές του Τμήματος
Γεωλογίας με διαρρηκτικά εργαλεία, μαχαίρια κλπ. Δίνει το λόγο στον κ Αλεξόπουλο για περισσότερες
πληροφορίες.
Ο κ. Αλεξόπουλος ενημερώνει ότι τα ξημερώματα της Κυριακής ειδοποιήθηκε από το φύλακα η Επόπτρια
του κτηρίου του Τμήματος Γεωλογίας Κα Αντωνάκου σχετικά με τη σύλληψη από την Αστυνομία φοιτητών
για κλοπή πολύτιμων πετρωμάτων από το χώρο του τμήματος. Ενημερώθηκε και ο ίδιος αμέσως, με την
ιδιότητά του ως Αναπλ. Πρόεδρος του Τμήματος επειδή ο Πρόεδρος έλειπε σε προγραμματισμένη εκδρομή
του Τμήματος. Επίσης ενημερώθηκε ο διευθυντής του Μουσείου Ορυκτολογίας Καθηγητής κ.
Κατερινόπουλος. Και οι τρείς μεταβήκαμε στο χώρο του κτηρίου του Τμήματος πραγματοποιήσαμε έλεγχο
και δεν διαπιστώσουμε κάποια παραβίαση στους χώρους, ούτε κάποια ένδειξη κλοπής. Επισημαίνει δε, ότι
γνωρίζει καλά αυτούς τους φοιτητές. Είχαν αεροβόλα, λοστούς, κατσαβίδια, κουκούλες στο αυτοκίνητο,
καθώς και πετρώματα χωρίς αξία από εκδρομή στο Λαύριο. Όταν τους μίλησε εκείνοι ανέφεραν ότι πήγαν
να ξηλώσουν αφίσες παρατάξεων, ζήτησαν συγνώμη και έδειξαν μεταμέλεια. Ορίστηκε δικάσιμος μετά από
ένα έτος, το οποίο αποδεικνύει ότι δεν κρίθηκαν επικίνδυνοι ώστε να οδηγηθούν σε αυτόφωρο.
Συμπεραίνει τέλος ότι οι φύλακες κάνουν καλά τη δουλειά τους.

•

Ο κ. Κοσμήτορας στη συνέχεια ενημερώνει το συμβούλιο ότι την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, ομάδα
φοιτητών εισέβαλαν στη Γραμματεία του Μαθηματικού με αίτημα τη δωρεάν διανομή των φοιτητικών
δελτίων μετακινήσεων (πάσο). Επί σειρά ετών τα δελτία αυτά μοιράζονται από τη Γραμματεία στους
φοιτητές αντί αντιτίμου 1 (ενός) ευρώ. Σημειώνει ότι εξ’ όσων γνωρίζει ο Οργανισμός Αστικών
Συγκοινωνιών ζητά αντίτιμο 2 ευρώ ανά δελτίο και το ήμισυ του κόστους καλύπτεται από το Πανεπιστήμιο.
Με αίτημα τη δωρεάν Παιδεία οι εισβολείς άρπαξαν με τη βία από τον κλητήρα της Γραμματείας δέσμη
δελτίων (πάσο) και τη σφραγίδα του Τμήματος και τα μοίραζαν στον κεντρικό διάδρομο του Τμήματος.
Ευτυχώς, με ενέργειες του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος, κ. Ι.Εμμανουήλ, επεστράφη η σφραγίδα.
Ο κ. Χέλμης αναφέρει ότι ανάλογο πρόβλημα δημιουργήθηκε και στη Γραμματεία του Φυσικού, όπου οι
φοιτητές εισέβαλαν με ανάλογο αίτημα, χωρίς όμως να γίνει αρπαγή των πάσο ή της σφραγίδας του
Τμήματος. Ο ίδιος συζήτησε με φοιτητές με τους φοιτητές και τους πρότεινε να πάρει επιτόπου τηλέφωνο
τον Αντιπρύτανη Οικονομικών κ. Σφηκόπουλο και αν δεν είχε αντίρρηση να τα δώσουμε δωρεάν. Δεν
μπόρεσαν να συζητήσουν περαιτέρω γιατί οι φοιτητές αρνούνταν να συζητήσουν με αποτέλεσμα αδυναμία
επικοινωνίας. Για τους λόγους αυτούς αποχώρησε από την Γραμματεία και στη συνέχεια η Γραμματέας του
Τμήματος Κα Τσάλκα τον ενημέρωσε ότι πήραν οι ίδιοι οι φοιτητές τηλέφωνο τον Αντιπρύτανη για να
κάνουν παράπονο σχετικά με το αντίτιμο του πάσο. Την επόμενη ημέρα οι φοιτητές έκαναν καταγγελία για
τον ίδιο. Καταλήγοντας ο κ. Χέλμης προτείνει να καταδικάσουμε ως Κοσμητεία τέτοιες ενέργειες.
Ο κ. Κοσμήτορας προτείνει να βγάλουμε ένα ψήφισμα να καταδικάζουμε τέτοιες ενέργειες.
Λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι το ίδιο φαινόμενο με τα ίδια συμπτώματα συνέβη και
στη Γραμματεία της Πληροφορικής. Θεωρεί ότι οι υπάλληλοι της Γραμματείας δε μπορούν να επιδείξουν τη
δέουσα ψυχραιμία στη διαχείριση κρίσεων. Ο ίδιος αναζήτησε σχετική απόφαση του Πρυτανικού
Συμβουλίου για πασο και από ότι διάβασε, φέρεται το ΕΚΠΑ να δίνει εξήντα χιλιάδες ευρώ από τον
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προϋπολογισμό και άλλες εξήντα χιλιάδες συλλέγουμε από το αντίτιμο που πληρώνουν οι φοιτητές.
Δηλαδή δίνουμε εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ στον ΟΑΣΑ για τα πάσο. Αφού υπάρχει η φοιτητική ταυτότητα
η οποία χρησιμεύει στο φοιτητή για όλες τις διαδικασίες ποιο είναι το νόημα του πασο; Τέλος, τάσσεται
υπέρ της ενοποίησης όλων των εντύπων που πιστοποιούν τη φοιτητική ιδιότητα για διάφορες χρήσεις.
Αυτό το έντυπο ο φοιτητής θα χρησιμοποιεί για τα πάντα.
Αντίστοιχη άποψη εξέφρασε και ο κ. Αλεξόπουλος συμφωνώντας στην κατάργηση των πασο. Όσον
αφορά τον τρόπο δράσης συγκεκριμένων παρατάξεων θα μπορούσαμε να προβούμε σε ενέργειες, όπως
για παράδειγμα, το αντίτιμο του 1 ευρώ του πάσο να το καλύπτει εξ’ ολοκλήρου το Πανεπιστημίο και όχι οι
φοιτητές. Αν αποφασίσουμε τελικά να βγάλουμε ένα ψήφισμα θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά.
Ο κ. Καλοκαιρινός λαμβάνοντας το λόγο ανέφερε ότι η ύπαρξη η όχι του πασο θεωρεί ότι ξεφεύγει από τα
όρια των αποφάσεων της Κοσμητείες. Πρέπει όμως να γίνει καταγγελία και να αφορά την οποιαδήποτε
δράση κατά των Γραμματειών.
Συμφωνώντας και ο κ. Φραγκούλης θεωρεί ότι πρέπει να καταργηθούν τα πασο. Εναλλακτικά προτείνει
την ύπαρξη της πλαστικής ταυτότητας όπως έχουν τα μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ. Επίσης θεωρεί ότι πρέπει ο
Κοσμήτορας να καλέσει τις παρατάξεις, να αναφέρει ότι συζητήσαμε το θέμα στην Κοσμητεία και δεν είναι
σωστό να επιτιθέμεθα στους εργαζόμενους. Τέλος επισημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν ενέργειες που θα
οξύνουν καταστάσεις.
Ο κ. Σκαλτσούνης συμφωνεί με την ανάγκη να βρεθεί ένας ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης τέτοιων
ενεργειών, να δοθεί δημοσιότητα και να εφαρμοστούν οι Νόμοι. Να συνταχθεί οπωσδήποτε κείμενο
ψηφίσματος.
Αποφάσεις:
1) Ο κ. Κοσμήτορας αναλαμβάνει να συζητήσει με εκπροσώπους φοιτητικών παρατάξεων
2) Ο κ. Κοσμήτορας αναλαμβάνει να μιλήσει με τον Αντιπρύτανη κ. Σφηκόπουλο σχετικά με τη δυνατότητα να
δίνονται δωρεάν τα πάσο ή να όποια άλλη λύση μπορεί να προτείνει.
3) Η Κα Μηνακάκη με τον κ. Αλεξόπουλο θα συντάξουν κείμενο υπό μορφή ψηφίσματος σχετικά με βίαιη
είσοδο ομάδων φοιτητών σε Γραμματείες Τμημάτων της ΣΘΕ, θα σταλεί σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και
αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις/τροποποιήσεις το τελικό έγγραφο θα σταλεί στον Πρύτανη.
Ο κ. Κοσμήτορας ευχαριστεί τους κκ Αρβανίτη και Αγγελόπουλο για την παρουσία τους και προτείνει να
συνεχιστεί η συζήτηση με το 2ο Θέμα για το οποίο προσκλήθηκαν και η ολοκλήρωση του 1ου θέματος να
συνεχιστεί αμέσως μετά την περάτωσή του.
ΘΕΜΑ 2ο: Περικοπή της ύλης της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων
της Σχολής στη μέση εκπαίδευση
Ο κ. Κοσμήτορας δίνει πρώτα το λόγο στον κ. Αρβανίτη, Πρόεδρο της Ενώσεως Ελλήνων Χημικών, ως
εξωτερικό προσκεκλημένο και τον ευχαριστεί που αποδέχτηκε την πρόσκληση για ενημέρωση του Συμβουλίου.
Ακολουθεί ενημέρωση από τον κ. Αρβανίτη
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Αν.Καθηγ. Α. Αγγελόπουλος ενημερώνει για τα
επαγγελματικά δικαιώματα των φυσικών,
Επίσης οι κκ. Καλογερόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και Αλεξόπουλος,
Πρόεδρος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, μέλη του Συμβουλίου της Κοσμητείας, παραθέτουν
αντίστοιχους προβληματισμούς.
Ακολουθεί συζήτηση με τους παρευρισκομένους να ανταλλάσσουν απόψεις αναφορικά με βασικά θέματα τα
οποία τέθηκαν από τους εισηγητές όπως:
 Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων των Τμημάτων της ΣΘΕ – κατά διαστήματα έχουν εκδοθεί
Προεδρικά διατάγματα τα οποία θίγουν τα δικαιώματα των αποφοίτων μας (π.χ. στελέχωση περιφερειών,
από όπου απουσιάζουν πλήρως απόφοιτοι ορισμένων Τμημάτων μας)
 Ανακατανομή ύλης των γνωστικών αντικειμένων των τμημάτων μας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
o λιγόστεψαν οι ώρες διδασκαλίας τους,
o απουσιάζουν πλήρως από τα σχέδια του υπουργείου μαθήματα όπως Πληροφορική σε διάφορες
τάξεις
o σε διάφορες τάξεις απουσιάζει ήδη πλήρως η διδασκαλία μαθημάτων φυσικής, χημείας,
γεωλογίας, κλπ.
 Οι νεοεισαγόμενοι στα Τμήματά μας φοιτητές δεν θα έχουν λάβει τις απαιτούμενες γνώσεις από το Λύκειο
και δε θα είναι εφικτό να εκπαιδευτούν στη συνέχεια στα έτη του Παν/μίου
 Το ρόλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Ο κ. Καλοκαιρινός προτείνει να γίνει μία ημερίδα και να προσκληθούν οι φορείς οι οποίοι έχουν προτείνει τις
ανωτέρω αλλαγές και περικοπές, να συζητήσουμε τις θέσεις τους και τελικά να τοποθετηθούμε ως Σχολή σε
επίπεδο Κοσμητείας.
Ο κ. Φραγκούλης προσθέτει ότι το πρόβλημα είναι πολιτικό. Η Κοσμητεία δε μπορεί να ενεργήσει αυτόνομα,
παρά μόνο μέσω Συγκλήτου, ώστε να υπάρξει σχετική εισήγηση στο Υπουργείο. Αν η Σύνοδος των Πρυτάνεων
δε μπορεί να ενεργοποιηθεί, τότε πρέπει η Κοσμητεία να κάνει σχετική παρέμβαση μέσω Συγκλήτου και στη
συνέχεια, να συζητηθεί σε επόμενη Σύνοδο Πρυτάνεων.
Ο κ. Τόμπρας επαναφέρει την πρόταση του κ. Καλοκαιρινού για την οργάνωση ημερίδας με στόχο την
προβολή των ανωτέρω προβλημάτων.
Απόφαση: Να αναλάβουν οι κκ. Τόμπρας, Καλοκαιρινός και Αλεξόπουλος την οργάνωση ημερίδας στο
Αμφιθέατρο «Αριστοτέλης» με συμμετοχή εκπροσώπων επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων, ώστε να
συζητηθούν και να δημοσιοποιηθούν τα προβλήματα.
Ο κ. Κοσμήτορας ευχαριστεί τους κκ. Αρβανίτη και Αγγελόπουλο για τη συμμετοχή τους, καλώντας τους εάν
επιθυμούν να παραστούν και στη συνέχεια της συνεδρίασης. Ο κ. Αρβανίτης ευχαριστεί και αποχωρεί ενώ ο
κ. Αγγελόπουλος παραμένει.
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Συνέχεια 1ου Θέματος
Ιατρείο ΣΘΕ
Ο κ. Κοσμήτορας συνεχίζει με θέματα σχετικά με το Ιατρείο της ΣΘΕ υπενθυμίζοντας ότι τα ωράρια του
ιατρείου είναι γενικά 8:30 έως 18:00, σύμφωνα και με το έγγραφο του Αντιπρύτανη κ. Λιακάκου για τα ωράρια
λειτουργίας των ιατρείων του ΕΚΠΑ, που στάλθηκε με e-mail σε όλους. Τις ημέρες που έχει ως τις 19:00
εργαστήρια η Οργανική Χημεία, το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου επιμηκύνεται έως τις 19:15. Θα βγάλουμε
ανακοίνωση σύντομα, μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των εργαστηρίων. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι η
σύμβαση της ιατρού Κας Μαλιάτσου έληξε στις 31/8/2010. Είχε προσληφθεί από πρόγραμμα του κ. Σακκά για
το Ιατρείο γρίπης. Στη συνέχεια ο κ. Κοσμήτορας υπενθυμίζει ότι έως πέρυσι στο ιατρείο της ΣΘΕ
υπηρετούσαν δύο Νοσηλεύτριες ΠΕ η Κα Γιακουμάκη και η Κα Καραγεώργου. Από αρχές Νοεμβρίου 2009
δόθηκε στην Κα Καραγεώργου εκπαιδευτική άδεια για εκπόνηση διδακτορικού. Δε δημιουργήθηκε πρόβλημα
αφού προσέφερε τις υπηρεσίες της η ιατρός Κα Μαλιάτσου. Αυτή τη στιγμή, επειδή έληξε η σύμβαση της Κας
Μαλιάτσου έχει μετακινηθεί από τη Λέσχη στο ιατρείο η Νοσηλεύτρια Κα Θεοδώρου, η οποία δεν είναι ΠΕ, για
να καλύπτει περιστατικά μέχρι να γίνει μία οριστική τοποθέτηση. Η Κα Θεοδώρου από τη μία έχει δηλώσει
στην Κα Παπαζούδη, Δ/ντρια της Πανεπιστημιακής Λέσχης ότι δε μπορεί να εργάζεται απογευματινές ώρες και
από την άλλη δεν έχει τα ίδια δικαιώματα σε περίθαλψη όπως μία Νοσηλεύτρια ΠΕ. Φυσικά δε μπορούμε να
έχουμε και την απαίτηση από την Κα Γιακουμάκη να εργάζεται κάθε μέρα μέχρι τις 6 ή 7 το απόγευμα.
Χρειάζεται να εναλλάσσεται το προσωπικό στις βάρδιες. Για το λόγο αυτό τις προάλλες έστειλα έγγραφο στον
Αντιπρύτανη κ.Λιακάκο εξηγώντας την κατάσταση και ζητούσα:
 Να τοποθετηθεί ιατρός στο Ιατρείο της Σχολής μας (όπως υπάρχει και σχετική απόφαση του
Συμβουλίου της Κοσμητείας ΣΘΕ), η οποία θα μπορεί εναλλακτικά με την Κα Γιακουμάκη να υπηρετεί
και απογευματινές ώρες. Αν αυτό δεν είναι δυνατό,
 Να τοποθετηθεί δεύτερη Νοσηλεύτρια ΠΕ όπως ήταν το καθεστώς λειτουργίας του Ιατρείου μέχρι και
τον Οκτώβριο 2009 και το ωράριο λειτουργίας ήταν καθημερινά 8:00 – 19:30.
 Εάν ούτε κι αυτή η λύση είναι εφικτή, είμαι αντίθετος στην ανανέωση της εκπαιδευτικής άδειας της Κας
Καραγεώργου, η οποία λήγει αρχές Νοεμβρίου 2010.
Ο κ. Φραγκούλης επιμένει σε παλαιότερη πρότασή του στο Συμβούλιο της Κοσμητείας ότι μόνο εάν μία
Νοσηλεύτρια ΠΕ έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον να κάνει διάγνωση και να καλεί ασθενοφόρο, τότε η Σχολή
μπορεί να αρκεστεί σε Νοσηλεύτρια ΠΕ. Αλλιώς χρειαζόμαστε ιατρό για τις ανάγκες των εργαστηρίων.
Ο κ. Σκαλτσούνης θέτει στη συνέχεια το πρόβλημα προμήθειας υλικού για το ιατρείο και ο κ. Κοσμήτορας
αναφέρει ότι καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Πανεπιστημιακής Λέσχης.
Συνεχίζοντας σε θέματα αιμοδοσίας ο κ. Κοσμήτορας ενημερώνει ότι έχει προγραμματιστεί αιμοδοσία στην
Κοσμητεία για τις 12 Νοεμβρίου και παρακαλεί τα μέλη του Συμβουλίου να ενημερώσουν τους συναδέλφους
διδάσκοντες, τους φοιτητές και το προσωπικό ώστε να υπάρχει συμμετοχή. Επίσης αναφέρεται σε έγγραφο της
Νοσηλεύτριας Κας Γιακουμάκη ότι την 30/9/2010 το απόθεμα της τράπεζας αίματος ανερχόταν σε 121 μονάδες.
Σημειώνεται ότι από 1/9/2008 έως 30/9/2010 έχουν συλλεχθεί 243 μονάδες και έχουν δοθεί 62. Επίσης θυμίζει
ότι όταν ανέλαβε Κοσμήτορας υπήρχε έλλειμμα 60 μονάδες. Θέτει προς απόφαση το θέμα για το ποιοί έχουν
δικαίωμα σε φιάλες αίματος και σε τι αριθμό. Για παράδειγμα, έχουν καλέσει κατά καιρούς από το σύλλογο
διοικητικών και θέλουν να δίνουμε αίμα και σε συμβασιούχους. Αρνήθηκα. Προτείνω να πάρουμε απόφαση α)
να δίνεται μόνο 1 φιάλη ανά αιτούντα εκτός κι αν είναι αιμοδότης οπότε θα εξετάζεται περαιτέρω (πχ. Από πότε
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είναι αιμοδότης, συχνότητα κλπ) και β) δικαίωμα να έχουν μόνο φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και υπάλληλοι ΕΤΕΠ,
ΕΕΔΙΠ και διοικητικοί υπάλληλοι μόνιμοι ή ΙΔΑΧ. Όχι οι συμβασιούχοι ή αποσπασμένοι στο ΕΚΠΑ, εκτός και
αν είναι αιμοδότες στην τράπεζα αίματος του ΕΚΠΑ. Φυσικά το αίμα θα χορηγείται για κάλυψη αναγκών των
ιδίων ή συγγενικών τους προσώπων μετά από τη συμπλήρωση έντυπης αίτησης η οποία έχει αναρτηθεί και
στην ιστοσελίδα της Κοσμητείας. Οι αιτήσεις και όλα τα στοιχεία σχετικά με την αιμοδοσία υπάρχουν
διαθέσιμα στα αρχεία της Κοσμητείας για ενημέρωση όλων των μελών του Συμβουλίου.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση
Τέλος ο κ. Κοσμήτορας ενημερώνει για μία άλλη πρόταση την οποία αποδέχτηκε και ο Αντιπρύτανης κ.
Λιακάκος, να ζητήσουμε να ανανεωθεί η σύμβαση να σταθμεύει το ΕΚΑΒ στην Παν/λη ώστε να είναι άμεση η
απόκριση όταν χρειαστεί.
Αδιάβλητο εξετάσεων (παγίδες)
κ. Κοσμήτορας θυμίζει απόφαση της προηγούμενης συνεδρίασης της Κοσμητείας για την αγορά 2-3 παγίδων
κινητών τηλεφώνων. Έκανε τη σχετική έρευνα ο κ. Βοργιάς στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της
Εποπτείας. Καταλήξαμε σε κάποιες που ήταν όμως μικρής εμβέλειας (3-20 μέτρων ακτίνας). Τελικά ο
Αντιπρύτανης κ. Σφηκόπουλος ενημέρωσε ότι η Πρυτανεία θα αγοράσει μερικές μεγάλης εμβέλειας και θα
δώσει μία στην Κοσμητεία της ΣΘΕ. Ακόμα δεν έχουμε κάτι νεότερο.
Ο κ. Σκαλτσούνης ενημερώνει ότι το Τμήμα Φαρμακευτικής έχει προμηθευτεί 3 παγίδες μεγάλης εμβέλειας οι
οποίες φυλάσσονται στη Γραμματεία του Τμήματος. Όποιος συνάδελφος επιθυμεί μπορεί να τις
χρησιμοποιήσει.
Χημικά / Βιολογικά απόβλητα
Ο κ. Κοσμήτορας αναφέρει ότι εξετάσαμε στη Διεύθυνση Πιστώσεων και στη Διεύθυνση Προμηθειών αν
υπάρχει σχετική προκήρυξη διαγωνισμού ή ανάθεση έργου για την απομάκρυνση αποβλήτων. Μας είπαν ότι
δεν είχαν καμία γνώση για το θέμα αυτό. Από έρευνά τους προέκυψε ότι είναι υπό εξέλιξη κάποιος σχετικός
διαγωνισμός στην Ιατρική και μας έδωσαν τρία ονόματα υπεύθυνων. Τελικά ζήτησα εγγράφως από την Κα
Τσίρου, Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, όλες τις σχετικές δαπάνες για τη συλλογή χημικών αποβλήτων. Μας
έστειλαν ένα πακέτο τιμολογίων τα οποία είχαν συλλέξει προς πληρωμή από παλαιότερη ανάθεση αντίστοιχου
έργου του 2008 με υπεύθυνο τον Καθηγ. κ. Σκούλλο. Η Κα Μηνακάκη ενδιαφέρθηκε και μελέτησε περαιτέρω το
θέμα.
Δίνει το λόγο στην Κα Μηνακάκη η οποία αναφέρει την επικοινωνία της με τους υπεύθυνους της ιατρικής,
καθώς και τα συμπεράσματά της από τον έλεγχο των τιμολογίων.
Ο κ. Σκαλτσούνης συμπληρώνει ότι σε ερώτημά του στον κ. Σκούλλο εκείνος του ανάφερε ότι υπάρχει ακόμα
ένα υπόλοιπο ποσό χρημάτων από τα 40.000 ευρώ του 2008 και του πρότεινε να ζητήσουμε ακόμα 40.000
ευρώ για την απομάκρυνση των αποβλήτων.
Ο κ. Φραγκούλης ξεκαθαρίζει ότι υπάρχουν τρεις τύποι αποβλήτων – χημικά, βιολογικά, ραδιενεργά- τα οποία
χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης. Προτείνει να γίνει επιτροπή για την εξέταση της διαχείρισης και
απομάκρυνσής τους και μετά από μελέτη να ζητηθούν στη συνέχεια τα απαιτούμενα χρήματα.
Ο κ. Καλοκαιρινός υπερθεματίζει προτείνοντας ως Σχολή να υποβάλουμε οικονομική πρόταση όχι μόνο για
την απομάκρυνση των αποβλήτων τα οποία έχουν ήδη συσσωρευτεί, αλλά για την κατά τακτά χρονικά
διαστήματα απομάκρυνσή τους.
8

Ο κ. Σκαλτσούνης συμφωνεί να διενεργηθεί σε επίπεδο Σχολής διαγωνισμός διαχείρισης/απομάκρυνσης
αποβλήτων παρόμοιος με αυτόν της ιατρικής σχολής αλλά πρέπει να γίνει αρχικά μία εκτίμηση του κόστους για
τα χρήματα που θα αιτηθούμε.
Ο κ. Κοσμήτορας προτείνει να αποφασίσουμε αρχικά ότι εάν διατεθούν κονδύλια στην Κοσμητεία, όπως
προανέφερε, από τις πρώτες ενέργειές μας θα είναι η έγκριση των αναγκαίων κονδυλίων για την απομάκρυνση
των αποβλήτων σύμφωνα με τις προτάσεις των συναδέλφων Φραγκούλη, Καλοκαιρινού και Σκαλτσούνη.
Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή
ΘΕΜΑ 3ο: Επιτηρήσεις σε εξετάσεις μαθημάτων προσφερόμενα από άλλα Τμήματα
Ο κ. Κοσμήτορας αναφέρεται σε προηγούμενη ομόφωνη απόφαση η οποία είχε ληφθεί επί Κοσμητείας
Κων/νου Μακρόπουλου (12.12.2007) και η οποία εφαρμόζεται έως σήμερα, κατά την οποία «για εξετάσεις
μαθημάτων με ανάθεση διδασκαλίας από άλλο Τμήμα, να φροντίζει το Τμήμα υποδοχής να ορίζει τις αίθουσες
και τους επιτηρητές». Στη συνεδρίαση που είχαμε το καλοκαίρι στην Κοσμητεία το Τμήμα Χημείας ζήτησε να
αλλάξει αυτή η απόφαση και είχαμε πει να το συζητήσετε στα Τμήματά σας και να του δούμε εκ νέου αν
χρειαστεί. Το Τμήμα Χημείας μου κατέθεσε απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του σχετικά με τις επιτηρήσεις
για τις εξετάσεις μαθημάτων τα οποία προσφέρει το Τμήμα Χημείας σε άλλα Τμήματα ή προσφέρονται σε αυτό.
Ο κ. Καλοκαιρινός και η Κα Μηνακάκη εξήγησαν ότι η αντίθεση αυτή προέκυψε από το γεγονός ότι τα μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας θεωρούν ότι η διδασκαλία και η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων από τον
υπεύθυνο διδάσκοντα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Η παρουσία ικανού αριθμού επιτηρητών σχετικών επί του
εξεταζόμενου αντικειμένου συμβάλλει καθοριστικά στη σωστή διεκπεραίωση της εξέτασης. Η παρουσία μόνο
του διδάσκοντα σε 3-4 αίθουσες ταυτόχρονα δεν βοηθά στο να δίνονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις κατά τη
διάρκεια της εξέτασης και δημιουργεί πολύ συχνά αναστάτωση. Σημειώνεται ότι από το 2007 μέχρι σήμερα το
Τμήμα Χημείας δεν ζήτησε επιτηρητές από άλλα Τμήματα.
Επειδή κανένα άλλο Τμήμα δεν εξέφρασε παρόμοιο αίτημα, αν και από τον Ιούνιο 2010 είχαν ενημερωθεί για
αυτό το θέμα τα μέλη του Συμβουλίου της Κοσμητείας λήφθηκε η ακόλουθη απόφαση:
Απόφαση: Να παραμείνει το έως σήμερα ισχύον σύστημα επιτηρήσεων για όλα τα άλλα Τμήματα εκτός του
Τμήματος Χημείας για το οποίο θα ισχύει:
− Για όσα μαθήματα προσφέρει το Τμήμα Χημείας σε άλλα Τμήματα, η επιτήρηση των εξετάσεων των
μαθημάτων αυτών θα γίνεται από μέλη ΔΕΠ και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (ΜΦ) του Τμήματος Χημείας.
− Αντίστοιχα, οι εξετάσεις των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Χημείας, τα οποία
διδάσκουν μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων, θα γίνονται από μέλη ΔΕΠ και ΜΦ του Τμήματος το οποίο
προσφέρει το μάθημα.
ΘΕΜΑ 4ο: Διαδικασίες προκήρυξης/πρόσληψης μελών ΕΤΕΠ οι οποίες εκκρεμούν
Ο κ.Σταματάκης επανέρχεται στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από συνταξιοδότηση μελών ΕΤΕΠ στις
Γραμματείες Τομέων.
Ο κ. Κοσμήτορας αναφέρεται σε έγγραφο του Υπουργείου το οποίο έχει σταλεί στους Προέδρους των
Τμημάτων με αρ. κεντρ. Πρωτ. 0919926135/10.6.10 για αναστολή προσλήψεων μελών ΕΤΕΠ για το έτος 2010.
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Θεωρεί ότι αυτό αποτελεί γενικό πρόβλημα στη λειτουργία του Παν/μίου και πρέπει να αντιμετωπιστεί σε
επίπεδο Πρυτανείας.
ΘΕΜΑ 5ο: Εκπαιδευτικά προβλήματα από την άρση απόσπασης εκπαιδευτικών, ειδικά σε μαθήματα
σχετιζόμενα με τα Παιδαγωγικά – Διδακτική
Ο κ. Σταματάκης αναφέρεται στα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει λόγω έλλειψης προσωπικού να
διδάξει εξειδικευμένα μαθήματα όπως Παιδαγωγικά, λόγω της άρσης απόσπασης εκπαιδευτικών οι οποίοι
κάλυπταν μέχρι τώρα παρόμοιες ανάγκες.
Ο κ. Κοσμήτορας αναφέρει ότι όπως και το θέμα των ΕΤΕΠ πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Πρυτανείας.
ΘΕΜΑ 6ο: Νέα (& τροποποιημένα) μαθήματα για την Εξασφάλιση Παιδαγωγικής Επάρκειας των
αποφοίτων της ΣΘΕ για τους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ
Παραμένει η απόφαση να χορηγείται η απόκτηση της παιδαγωγικής επάρκειας σε επίπεδο Τμήματος και
Σχολής.
ΘΕΜΑ 7ο: Δυνατότητα Εφαρμογής του Νόμου 3868/2010 περί καπνίσματος και
ΘΕΜΑ 8ο: Προβλήματα που δημιουργούνται από τη λειτουργία κυλικείων σε κλειστό χώρο
Η Κα Μηνακάκη αναφέρεται σε έγγραφο από τη Διεύθυνση Διοικητικού περί εφαρμογής του Νόμου περί
καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς χώρους και ότι πρακτικά είναι αδύνατη η εφαρμογή του καθώς δεν είναι
δυνατόν να υπάρξει οποιαδήποτε παρακολούθηση, κυρίως των φοιτητών. Σημειώνει ότι τουλάχιστον το Τμήμα
Χημείας δεν διαθέτει κάποιο σκεπασμένο αίθριο, όπου θα μπορούσαν να οδηγηθούν οι φοιτητές, έστω και αν
ούτε αυτό θεωρείται επιτρεπτός χώρος καπνίσματος κατά το Νόμο. Τέλος, η ύπαρξη δύο εσωτερικών κυλικείων
επιδεινώνει σοβαρά την κατάσταση. Τα κυλικεία αυτά συσσωρεύουν φοιτητές και λειτουργούν ουσιαστικά ως
καφετέριες. Δράττεται επίσης της ευκαιρίας να επισημάνει ότι ένα σημαντικό θέμα είναι η δυνατότητα
απομάκρυνσης των κυλικείων από τους χώρους μας καθώς είναι εστία θορύβου (λόγω όχι μόνο συγκέντρωσης
κόσμου αλλά και ψυγείων κλπ), οσμών και καπνού και να έχουμε πλέον κυλικεία με τις συνθήκες που
επικρατούν σε άλλα Πανεπιστήμια. Σημειώνει όμως ότι υπάρχουν οι συμβάσεις των κυλικείων οι οποίες
παραμένουν σε ισχύ για 4-5 χρόνια ακόμα και αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και στο χώρο λειτουργίας τους.
Ο κ. Σκαλτσούνης συμφωνεί και προτείνει να ενημερωθούν οι υπεύθυνοι των κυλικείων να ελέγχουν το χώρο
τους και να καλούνται να πληρώνουν πρόστιμο σε περιπτώσεις παρατυπίας.
O κ. Καλοκαιρινός συμφωνεί ότι ναι μεν θα βοηθούσε να μετατοπίσουμε καταλλήλως τα κυλικεία αλλά προς το
παρόν πρέπει να μιλήσουμε και με τους φοιτητές. Δε μπορούμε βέβαια όμως να ελέγχουμε τον καθένα που
καπνίζει σε εσωτερικό χώρο.
Απόφαση: Εξουσιοδοτείται η Κα Μηνακάκη να συντάξει σχετικό έγγραφο για την εφαρμογή του Νόμου περί
καπνίσματος και να σταλεί στην Πρυτανεία.
ΘΕΜΑ 9ο: Εκλογή Επόπτη και Αναπλ. Επόπτη κτηρίων ΣΘΕ για το Ακαδημαϊκό έτος 2010-11.
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Ο κ. Κοσμήτορας προτείνει κάθε Ακαδημαϊκό έτος να αλλάζει ο Επόπτης κτηρίων και κατά σειρά να ορίζεται
Επόπτης ένας Πρόεδρος Τμήματος της ΣΘΕ.
Απόφαση: Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-11 Επόπτης κτηρίων ΣΘΕ ορίζεται ο Πρόεδρος του Τμήματος
Χημείας κ. Α. Καλοκαιρινός. Αναπλ. Επόπτης παραμένει ο κ. Κ. Βοργιάς (ο οποίος είχε ορισθεί Αναπλ.
Επόπτης κτηρίων για το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος)
ΘΕΜΑ 10ο : Προτάσεις Μελών
Ο κ. Καλογερόπουλος ενημερώνει για αίτημα του Καθηγητή του Παν/μίου της Φλόριδας, Chris Tsokos, να
φιλοξενήσει η Σχολή Θετικών Επιστημών το IFNA 2012 World Congress τον Ιούνιο 2012, για την
πραγματοποίηση του οποίου χρειάζονται 3 αμφιθέατρα των 500 ατόμων και περίπου 50 αίθουσες. Είχαν έρθει
κάποιοι εκπρόσωποι, επισκέφθηκαν τους χώρους και διατύπωσαν την επιθυμία να γίνει στα κτήρια μας το
συνέδριο.
Η συζήτηση η οποία ακολούθησε επικεντρώθηκε σε σημεία όπως: την περίπτωση να μην έχουν περατωθεί οι
εξετάσεις των Τμημάτων οπότε να μην υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες, την αδυναμία εγγύησης της καλής
λειτουργίας των εγκαταστάσεων στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους ( όπως τουαλέτες, έδρανα, κλπ) αλλά και ότι
ο μόνος υπεύθυνος να δεσμεύσει το Πανεπιστήμιο είναι ο Πρύτανης ή ένας Αντιπρύτανης και όχι η Κοσμητεία.
Επίσης συζητήθηκε ποιο θα είναι το όφελος του ΕΚΠΑ από αυτό το Συνέδριο. Στη συζήτηση η πλειοψηφία
αντιμετώπισε θετικά το αίτημα με τον όρο να διατυπωθούν οι ανωτέρω επιφυλάξεις από τον κ. Κοσμήτορα στον
υπεύθυνο διοργάνωσης.
Απόφαση: Να σταλεί έγγραφο από τον Κοσμήτορα στον υπεύθυνο διοργάνωσης του συνεδρίου ότι κατ’αρχάς
το Συμβούλιο κάνει δεκτό το αίτημα αλλά να τεθούν όλοι οι ανωτέρω προβληματισμοί. Επίσης το Συμβούλιο
εξουσιοδοτεί τον κ Καλογερόπουλο για όλη τη σχετική μετέπειτα αλληλογραφία.
Τίθεται στη συνέχεια από τον κ. Σκαλτσούνη το θέμα της ανάγκης ενός ενιαίου κανονισμού εξετάσεων.
Αναφέρει ότι το Τμήμα Φαρμακευτικής είχε κάποτε συντάξει έναν τέτοιο κανονισμό.
Ο κ. Κοσμήτορας προτείνει να σταλεί από τον κ. Σκαλτσούνη σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου ο κανονισμός
αυτός, ο οποίος θα μπορέσει να αποτελέσει βάση περεταίρω συζήτησης και διαμόρφωσης τελικής πρότασης
για έναν κανονισμό Εξετάσεων σε επίπεδο Σχολής.
Στο σημείο αυτό ο κ. Κοσμήτορας ευχαριστεί τους παρευρισκομένους για την παρουσία και τη συνεργασία
τους και λύεται η συνεδρίαση της Κοσμητείας.
Επικυρώνονται τα πρακτικά.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής των
Θετικών Επιστημών

Η Γραμματέας του Τμήματος
Μαθηματικών

Καθηγητής Χαρ. Παπαγεωργίου

Δέσποινα Δρακοπούλου
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