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Πρακτικά
της συνάντησης
την Παρασκευή 28.9.2012 και ώρα 11:00 π.μ.
Τόπος συνεδρίασης: αίθουσα Συνεδρίασης της Κοσμητείας ΣΘΕ
ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο) Ανακοινώσεις
2ο) Συζήτηση για τη διαχείριση των κονδυλίων της Κοσμητείας για συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε διεθνή
συνέδρια (κωδ. ΕΛΚΕ 10812)
3ο) 'Έγκριση αιτημάτων χρηματοδότησης
4ο) Αλλαγές στη λειτουργία των Τμημάτων λόγω των διατάξεων του νέου Νόμου
5ο) Προτάσεις μελών
Παρόντες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών, Καθηγητής Ι. Εμμανουήλ
Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής, Καθηγητής Κ. Χέλμης
Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας, Καθηγητής Εμμ.Φραγκούλης
Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Καθηγητής Μ.Σταματάκης
Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών, Καθηγητής Π.Γεωργιάδης
Αν. Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Καθηγητής Π. Μαράκος
Αν. Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Καθηγητής Ι.Σταυρακάκης
Αν. Πρόεδρος Τμήματος Χημείας, Αν. Καθηγήτρια Π. Μηνακάκη
Αν. Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας, Αν. Καθηγητής Κ. Γεωργίου

Απόντες
1.
2.
3.
4.

Πρόεδρος Τμήματος Χημείας, Καθηγ. Α. Καλοκαιρινός
Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Καθηγ. Λ. Σκαλτσούνης
Αν. Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής, Καθηγ. Γ. Τόμπρας
Αν. Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπ/ντος, Αν. Καθηγ. Ν.Βούλγαρης

Σημειώνεται ότι με απόφαση Συγκλήτου, λόγω συνταξιοδότησης του έως τ. Προέδρου του Τμήματος
Μαθηματικών, καθήκοντα Προέδρου του Τμήματος εκτελεί ο έως 31/8/10 Αναπλ. Πρόεδρος, Καθηγητής
Ι.Εμμανουήλ.
Καθήκοντα Γραμματέως Κοσμητείας για την τήρηση των πρακτικών ασκεί η Γραμματέας του Τμήματος
Μαθηματικών Κα Δ. Δρακοπούλου.
Παρίσταται της και η Υπάλληλος της Κοσμητείας Κα Μ.Βαρδάκη.
Θέμα 1ο: Ενημερώσεις/Ανακοινώσεις
Ο κ. Κοσμήτορας καλωσορίζει τους παρισταμένους και προβαίνει στις εξής ανακοινώσεις/ενημερώσεις:
−

Έχουν δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες για το πρόγραμμα του ΕΛΚΕ
περί Οργάνωσης Συνεδρίων (κωδ. ΕΛΚΕ 10824) και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Κοσμήτορα ΣΘΕ, κυρίως
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σχετικά με τιμολόγια τα οποία δεν έχουν ημερομηνία έκδοσης εντός του χρόνου διεξαγωγής του
συνεδρίου. Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του ΕΛΚΕ (το οποίο μας κοινοποιείται με e-mail κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής της συνεδρίασης του συμβουλίου της Κοσμητείας): «Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι όλες
δαπάνες που υποστηρίζουν τη διοργάνωση του συνεδρίου και έχουν εγκριθεί από την Κοσμητεία.
Ενδεικτικά αναφέρονται ενοικίαση αίθουσας ή εξοπλισμού, catering, δαπάνες δημοσιότητας (π.χ. αφίσας
κτλ), έξοδα φιλοξενίας επίτιμων καλεσμένων, αναλώσιμα, γραμματειακή υποστήριξη, πληρωμή
μεταφραστών, εκτυπώσεις, έκδοση πρακτικών. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες όταν η εντολή και τα λοιπά
έντυπα του ΕΛΚΕ φέρουν την υπογραφή του Κοσμήτορα (ή του Προέδρου επ. υπευθύνου για τα
ανεξάρτητα Τμήματα), επισυνάπτοντας πρωτότυπα παραστατικά με ημερομηνία έκδοσης εντός του χρονου
πραγματοποίησης του συνεδρίου, αφορούν το συγκεκριμένο συνέδριο και υπάρχει συνημμένο το
πρόγραμμά του.
−

Σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης του Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών Η.Κατσούλη
αναφέρει ότι έλαβε σχετικά έγγραφα από το δικηγόρο του κ. Κατσούλη, στα οποία ζήτησε τα πρακτικά της
συνεδρίασης καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο. Τα πρακτικά θα του κοινοποιηθούν αμέσως
μετά την επικύρωσή τους από το συμβούλιο Κοσμητείας. Επειδή με ρώτησαν αρκετοι συνάδελφοι, σας
ενημερώνω ότι παρόλο που η άδεια του κ. Κατσούλη έληξε στις 10/9/2012, μέχρι και σήμερα δεν έχει
παρουσιαστεί να αναλάβει καθήκοντα ως εκ του Νόμου όφειλε. Το γεγονός αυτό επισημάνθηκε στη Γ.Σ.
του Τμήματος Μαθηματικών την 25/9/2012 και με επιστολή μου προς τον Πρόεδρο του Τμήματος
Μαθηματικών, Καθηγητή Ι.Εμμανουήλ (με αρ. πρωτ. Κοσμητείας 4884/26.9.12), η οποία κοινοποιήθηκε και
στον κ. Πρύτανη, του ζήτησα αμέσως να προβεί σε όλες τις ενέργειες της αρμοδιότητός του.

−

Όπως γνωρίζετε έχω θέσει αυστηρό έλεγχο για τη χορήγηση μονάδων αίματος από την τράπεζα αίματος
του ΕΚΠΑ. Έχει παρουσιαστεί κατ’επανάληψη το φαινόμενο να γίνεται η αίτηση όχι από τον
ενδιαφερόμενο αλλά, αντ’αυτού, από τον κ. Σακκάτο, Γραμματέα του συλλόγου διοικητικού προσωπικού, ο
οποίος δηλώνει τον αιτούντα αιμοδότη μας για να έχει περισσότερα δικαιώματα, κάτι το οποίο τελικά
φέρνει σε χειρότερη θέση τον αιτούντα γιατί παρουσιάζεται να έχει ενυπογράφως συμπληρώσει ψευδή
στοιχεία.

Στη συνέχεια γίνεται μία σύντομη ενημέρωση από την Κα Μηνακάκη σχετικά με τον πλειοδότη για το κυλικείο
του χημικού (το οποίο θα στεγαστεί στο παλιό βιβλιοπωλείο). Αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης.

Θέμα 2ο: Συζήτηση για τη διαχείριση των κονδυλίων της Κοσμητείας για συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε διεθνή
συνέδρια (κωδ. ΕΛΚΕ 10812)
O κ. Κοσμήτορας αναφέρεται σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνάδελφοι από τον ΕΛΚΕ στην περίπτωση
που θέλουν να καλύψουν ορισμένα έξοδα συμμετοχής σε συνέδριο από δικό τους πρόγραμμα και τα υπόλοιπα
από το 10812 λόγω της απόφασης του 7μελούς του ΕΛΚΕ της 16/7/12 κατά την οποία: «Σύμφωνα με την από
13.1.11 απόφαση της Συγκλήτου, προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των ενδιαφερομένων είναι να μην
υπάρχει επιπλέον χρηματοδότηση από τον ίδιο ή άλλο φορέα και να μην γίνεται αναφορά στην εργασία με
ευχαριστίες για χρηματοδότηση από άλλον φορέα ή οργανισμό, οπότε δεν κάνει δεκτά τα αιτήματα των μελών
ΔΕΠ για μερική κάλυψη των εξόδων συμμετοχής τους από το πρόγραμμα των Κοσμητόρων διότι δεν είναι
επιλέξιμη δαπάνη». Tο 7μελές συμβούλιο του ΕΛΚΕ στη συνεδρίασή του στις 21/9/12 συζήτησε τα προβλήματα
που έχουν δημιουργηθεί από την ανωτέρω απόφαση και κατέληξε στις ακόλουθες αποφάσεις/προτάσεις
(όπως σας τις έστειλα με e-mail προχθές), τις οποίες καλούμαστε να τις συζητήσουμε σήμερα.
Η απόφαση της Συγκλήτου προβλέπει, όταν το paper δημοσιευθεί, ευχαριστίες να δίνονται μόνο στον ΕΛΚΕ για
τη χρηματοδότηση της συμμετοχής και όχι σε άλλο φορέα ή οργανισμό. Αποφασίστηκε λοιπόν ότι:
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1) Στο paper ΔΕΝ πρέπει να υπάρχουν διπλές ευχαριστίες. Σε αυτή την περίπτωση, επιπλέον δαπάνες για τις
οποίες δεν κατατίθενται τιμολόγια στον ΕΛΚΕ, να μπορούν να καλύπτονται από άλλο ερευνητικό πρόγραμμα
του μέλους ΔΕΠ.
2) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ύπαρξης διπλών ευχαριστιών, και μετά από πλήρως τεκμηριωμένο αίτημα του
μέλους ΔΕΠ προς το 7μελές του ΕΛΚΕ, θα είναι δυνατή η έγκριση χρηματοδότησης.
3) Το υπόλοιπο των χρημάτων το οποίο θα υπάρχει στο συγκεκριμένο λογαριασμό στις 31/12/2012 δε χάνεται,
αλλά διατηρείται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους συναδέλφους οι οποίοι δεν έκαναν χρήση του
δικαιώματος αυτού.
4) Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου για την Ιατρική, έως 31/12/2012 όσοι συνάδελφοι δεν
συμμετείχαν σε συνέδριο ή ξόδεψαν στο ταξίδι ποσό μικρότερο των 1000 ευρώ, μπορούν να αγοράσουν με το
μερίδιό τους αναλώσιμα. (Θεωρώ ότι η απόφαση αυτή αποτελεί ικανή αλλά όχι αναγκαία συνθήκη για την
Κοσμητεία και προσωπικά είμαι αντίθετος με τη χρήση αυτών των χρημάτων για αγορά αναλωσίμων).
5) Επιπλέον χρηματοδότηση θα διατεθεί για το 2013 ή 2013-14, χωρίς να είναι γνωστό το ύψος της, αλλά η
αγορά αναλωσίμων από το κονδύλι αυτό το 2012, θα μειώνει αναλόγως το ύψος κάθε μελλοντικής
χρηματοδότησης
Κατόπιν συζήτησης μεταξύ των μελών του Συμβουλίου αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής:
Απόφαση 1: Σχετικά με την ύπαρξη διπλών ευχαριστιών στο paper και τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου:
Τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους για την απόφαση αυτή και, κατόπιν
ανταλλαγής απόψεων αποφάσισαν ομόφωνα να εισηγηθούν στον Αντιπρύτανη Οικονομικών και Πρόεδρο
του 7μελούς του ΕΛΚΕ να θέσει το θέμα σε προσεχή συνεδρίαση της Συγκλήτου ζητώντας να εγκριθεί η
δυνατότητα χρηματοδότησης από το εν λόγω πρόγραμμα συμμετοχών σε συνέδρια με εργασίες στις οποίες
αναγράφονται περισσότερες από μία ευχαριστίες.
Απόφαση 2η: Σε συνέχεια και κατ’ αναλογία της 1ης απόφασης, το συμβούλιο διαφωνεί με την κατ’ εξαίρεση
αντιμετώπιση περιπτώσεων ύπαρξης διπλών ευχαριστιών τις οποίες δύναται να εξετάζει το επταμελές και
κατ’ απόφασή του να χρηματοδοτεί, τόσο για λόγους διαφάνειας όσο και μη θέλοντας να μετακυλήσει το
πρόβλημα στο 7μελές.

Απόφαση 3η: Μέχρι 31/12/2012 παραμένει το ποσό των 1000 ευρώ ως ανώτατο όριο συνολικής
χρηματοδότησης ανά μέλος ΔΕΠ.

Απόφαση 4η: Σχετικά με τα αδιάθετα κονδύλια του προγράμματος χρηματοδότησης μελών ΔΕΠ για
συμμετοχή σε συνέδρια τα οποία θα υπάρχουν στο λογαριασμό του προγράμματος στο τέλος του έτους
2012 (είτε λόγω μη χρήσης του ποσού των 1000 ευρώ από συναδέλφους, είτε λόγω νέας, επιπλέον
χρηματοδότησης από ΕΛΚΕ) αυτά δε χάνονται και θα αποφασιστεί τότε από το Συμβούλιο της Κοσμητείας ο
τρόπος κατανομής τους στα μέλη ΔΕΠ.

Απόφαση 5η: Δεν συμφωνούμε να εφαρμοστεί για τη ΣΘΕ αντίστοιχη απόφαση με την ανωτέρω απόφαση
της Συγκλήτου για την Ιατρική, οπότε δε μπορούν τα μέλη ΔΕΠ να αγοράσουν με το μερίδιό τους αναλώσιμα
οποιουδήποτε ποσού. Θεωρούμε ότι η χρηματοδότηση αυτή πρέπει να παραμείνει τέτοια ώστε να προάγει
την παρουσία του Πανεπιστημίου στα διεθνή συνέδρια.
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Απόφαση 6η: Σε συνεδριάσεις της Κοσμητείας ΣΘΕ που θα γίνουν μέχρι τέλους του έτους 2012, συζητάμε,
εγκρίνουμε και καλύπτουμε δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί/θα πραγματοποιηθούν μέχρι τέλους του
2012 και όχι μεταγενέστερα.

ΘΕΜΑ 3ο: Αιτήματα χρηματοδότησης συμμετοχής σε συνέδρια και οργάνωσης συνεδρίων
Α) Έγκριση αιτήσεων χρηματοδότησης συμμετοχών μελών ΔΕΠ σε συνέδρια (πρόγραμμα 10812)
Τμήμα Φυσικής
Ξ. Μουσάς
Μ.Καλαμιώτου-Φιμερέλη
Μ.Τσαμπαρλής

Εγκρίνεται
Εγκρίνεται
Εγκρίνεται (για κάλυψη δαπανών τόσο του ιδίου όσο και του
Α.Παλιαθανάση συνολικού ποσού έως 1000 ευρώ)

Τμήμα Χημείας
Κ. Γαλανοπούλου
Α. Οικονόμου
Α.Καλοκαιρινός

Εγκρίνεται (για κάλυψη δαπανών της Κας Μπουρτσάλα)
Εγκρίνεται (με ταυτόχρονη ακύρωση του προηγούμενου)
Εγκρίνεται για το υπόλοιπο της χρηματοδότησης (ανώτατου ποσού 1000
ευρώ) που δικαιούται δεδομένου ότι έχει ήδη λάβει 765 ευρώ

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπ/ντος
Φ. Πομόνη -Παπαϊωάννου
Δ.Παπανικολάου

Εγκρίνεται
Εγκρίνεται

Ε. Λέκκας
Γ. Θεοδώρου

Εγκρίνεται
Εγκρίνεται
Εγκρίνεται (για το υπόλοιπο της χρηματοδότησης που δικαιούται έως το
όριο των 1000 ευρώ, δεδομένου ότι έχει ήδη χρηματοδοτηθεί για
συμμετοχή σε προηγούμενο συνέδριο με το ποσό των 747,28 ευρώ)

Μ. Οικονόμου

Σχετικά με το πρόγραμμα 10824 εγκρίνονται τα αιτήματα του Τμήματος Μαθηματικών ως εξής:
−
−
−

του Επίκ. Καθηγητή Δ. Χελιώτη για κάλυψη εξόδων του προσκεκλημένου Καθηγητή Balint Virag,
εκτιμούμενου συνολικού ποσού περίπου 1200 ευρώ
του Καθηγητή Γ. Καλογερόπουλου για συμπληρωματική οικονομική ενίσχυση του διεθνούς συνεδρίου
M3ST 2012 ποσού 1.500 ευρώ.
Επίσης, αναφέρεται ότι κατόπιν αποτίμησης των εξόδων του Διεθνούς Συνεδρίου 10th Geometry and
Physics «Quantum Geometry”, δεν διατέθηκε τελικά το εγκεκριμένο ποσό των 2.500 ευρώ, και
αποφασίζεται ότι αυτό είναι και πάλι διαθέσιμο και ενσωματώνεται στο αδιάθετο ποσό το οποίο
αντιστοιχεί στο Τμήμα Μαθηματικών για οργάνωση συνεδρίων.

Σε αυτό το σημείο, ο κ. Κοσμήτορας ευχαριστεί τα μέλη της Κοσμητείας για την παρουσία και τη συνεργασία
τους και λύεται η Συνεδρίαση.
***
Ο Κοσμήτορας της Σχολής των
Θετικών Επιστημών

Καθηγητής Χαρ. Παπαγεωργίου

Η Γραμματέας του Τμήματος
Μαθηματικών

Δέσποινα Δρακοπούλου
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