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Έναρξη της συνεδρίασης

Ενημερώσεις
Ο κ. Κοσμήτορας αρχίζει με την ενημέρωση του Συμβουλίου σχετικά με τα κάτωθι θέματα, για τα οποία
γίνεται και η σχετική ανταλλαγή απόψεων:


Στην τελευταία συνεδρίαση του 7μελούς συμβουλίου του ΕΛΚΕ ο Αντιπρύτανης Οικονομικών ανακοίνωσε
ότι θα χορηγηθούν 18.000 ευρώ στη Σχολή μας για την οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων. Προς το
παρόν δεν έχει έρθει ακόμα κάποιο σχετικό έγγραφο. Υπολογίζουμε λοιπόν 2.200 για κάθε Τμήμα για την
οργάνωση ημερίδων.



Έχει έρθει σχετικό έγγραφο και απόσπασμα Συγκλήτου (ηλεκτρονικά) σχετικά με την κατανομή
χρηματοδότησης για τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε συνέδρια. Για τη Σχολή μας
(συμπεριλαμβανομένου του Φαρμακευτικού) έχουν προβλεφθεί 416.748 ευρώ για τη διετία 2011-2012,
και σύμφωνα με έναν πίνακα των μελών ΔΕΠ ανά Τμήμα που μου έστειλαν από ΕΛΚΕ, το σύνολο των
μελών ΔΕΠ είναι περίπου 430, με πιθανές μικρές αποκλίσεις λόγω πρόσφατων συνταξιοδοτήσεων.



Θα είναι απαραίτητη η επισύναψη της άδειας των μελών ΔΕΠ τα οποία θα αιτούνται έξοδα συμμετοχής
σε Συνέδρια από τα ανωτέρω κονδύλια. Όπως ανέφερε ο κ. Χέλμης, εκτός του ότι είναι απαραίτητη η
άδεια προκειμένου να μεταβεί κάποιος κυρίως στο εξωτερικό, το θέμα προέκυψε επίσης και για
φορολογικούς λόγους για αιτήματα λήψης ημερήσιας αποζημίωσης για περισσότερες από 45 μέρες εκτός
έδρας ετησίως. Ο κ. Αντιπρύτανης θα στείλει και σχετικό έγγραφο σε κάθε συνεργαζόμενο κέντρο από
όπου ενδέχεται τα μέλη ΔΕΠ να λαμβάνουν αποζημίωση, ώστε να ζητούνται ακολουθείται η ίδια πολιτική
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σχετικά με τις άδειες. Θα ισχύσει το σύστημα από τον προσεχή Σεπτέμβριο, οπότε προς το παρόν ισχύει
το υπάρχον καθεστώς. Τέθηκε στο σημείο αυτό και θέμα από τον κ. Φραγκούλη ότι ο ΕΛΚΕ δε δέχεται το
ηλεκτρονικό boarding pass στα αεροπορικά ταξίδια κάτι που δυσχεραίνει τις μετακινήσεις, αλλά ο κ.
Κοσμήτορας ανέφερε ότι το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό και το αντιμετωπίζει ο ΕΛΚΕ.


Ο κ. Κοσμήτορας ενημέρωσε στη συνέχεια ότι του ζητήθηκε να υπογράψει υπερωρίες για φύλακες
προκειμένου να λάβουν το επίδομα των 500 ευρώ το οποίο παραδοσιακά χορηγείται κάθε έτος στους
εργαζόμενους του ΕΚΠΑ πλην των διδασκόντων. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντιπρύτανη κ.
Σφηκόπουλο, εκείνος του ανέφερε ότι το επίδομα αυτό θα χορηγηθεί υπό μορφή υπερωριών αλλά αυτές
δε θα βεβαιώνονται από μέλη ΔΕΠ αλλά από Διοικητικούς και κυρίως από τον κ. Λιάπη και την Κα
Κυπριάδου. Υπήρξαν αντιδράσεις από τα μέλη του Συμβουλίου επί της απόφασης χορήγησης επιδόματος
και ο κ. Φραγκούλης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του επειδή το θέμα δεν τέθηκε προς ψήφιση
όπως έγινε πέρυσι στη Σύγκλητο. Επίσης ο κ. Χέλμης ανέφερε ότι το θέμα αυτό δε συζητήθηκε σε καμία
συνεδρίαση του 7μελούς του ΕΛΚΕ και ο ίδιος θα ήταν αντίθετος σε μία τέτοια απόφαση.



Εστάλη στους ενδιαφερόμενους Προέδρους η νέα σύμβαση για τη διαχείριση των χημικών αποβλήτων
της Σχολής. Ο κ. Φραγκούλης υπενθύμισε ότι έχει επανειλημμένως προτείνει να συσταθεί μία επιτροπή
από 2-3 Προέδρους των ενδιαφερομένων Τμημάτων της Σχολής για να δοθεί μία συνολική λύση σε
επίπεδο Κοσμητείας για όλων των ειδών τα απόβλητα, να διενεργηθεί ο σχετικός διαγωνισμός και να
μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα χρήματα ανάλογα με τις ανάγκες της Σχολής σε απομάκρυνση
αποβλήτων.

Διαδικασία χρηματοδότησης συμμετοχών σε συνέδρια

Ο κ. Κοσμήτορας αναφέρει ότι αν και οι 416.748 ευρώ δεν έχουν ακόμη δοθεί στη Σχολή μας, ούτε έχει έρθει
κάποιο έγγραφο για πίστωσή τους σε κάποιο κωδικό έρευνας, θεωρεί ότι μπορούμε σήμερα να συζητήσουμε
και να καταλήξουμε σε κάποιες αποφάσεις σχετικά με τη διαχείρισή τους, όπως ζητήθηκε και από Μέλη του
Συμβουλίου Κοσμητείας. Σας έστειλα κάποιες αρχικές σκέψεις.
Ο κ. Χέλμης πληροφορεί ότι τα αντίστοιχα ποσά που δόθηκαν στα Τμήματα προήλθαν με το σκεπτικό: 50%
αναλογικά με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και 50% αναλογικά με τη συνεισφορά των Τμημάτων της Σχολής στα
έσοδα του ΕΛΚΕ, βάσει της συνεισφοράς την τελευταία 5ετία. Για πρώτη φορά φέτος το 7μελές του ΕΛΚΕ δεν
έκανε δεκτά αιτήματα για έξοδα άλλα εκτός έρευνας (πχ, για προτομές, κλπ).
Ο κ. Κοσμήτορας διαβάζει απόσπασμα της Συγκλήτου σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση σε
διεθνή συνέδρια η οποία γίνεται δεκτή μόνο εφόσον « α) ο ενδιαφερόμενος θα συμμετάσχει για την
παρουσίαση/ανακοίνωση εργασίας η οποία έχει γίνει αποδεκτή. Για κάθε εργασία που παρουσιάζεται έχει
δικαίωμα να συμμετάσχει ένας μόνον συγγραφέας (μέλος ΔΕΠ, υποψήφιος Διδάκτορας, Ε.Ε.ΔΙ.Π.,
μεταπτυχιακός), ανεξαρτήτως φορέα χρηματοδότησης και β) Προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των
ενδιαφερομένων είναι να μην υπάρχει επιπλέον χρηματοδότηση από τον ίδιο ή από άλλο φορέα και να μην
γίνεται αναφορά στην εργασία με ευχαριστίες για χρηματοδότηση από άλλο φορέα ή οργανισμό. Για το λόγο
αυτό, όταν κατατίθενται τα δικαιολογητικά στον ΕΛΚΕ για τη συμμετοχή θα προσκομίζεται και υπεύθυνη
δήλωση επί της οποίας θα αναγράφεται, ότι δεν πρόκειται να του καταβληθεί η εν λόγω δαπάνη από τον ίδιο
ή από άλλον φορέα ή οργανισμό». Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με το ποιο είναι το αρμόδιο όργανο για την
αρχική έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης, ποιος θα είναι υπεύθυνος για την έγκριση των Συνεδρίων τα
οποία θα θεωρούνται σημαντικά για χρηματοδότηση, σε ποιο στάδιο μπορεί κάποιος να αιτηθεί
χρηματοδότησης και μέχρι ποιο ποσό, κλπ. Με βάση την ανωτέρω συζήτηση, και αφού συμφώνησαν όλοι στο
ότι: τα Συνέδρια πρέπει τουλάχιστον να είναι Διεθνή – όπως αναφέρει και το πρακτικό της Συγκλήτου - να
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δίνεται η δυνατότητα σε όλους να συμμετάσχουν εφόσον πληρούν τα κριτήρια, να μη δίνονται χρηματικές
προκαταβολές αλλά ο συμμετέχων, μόνο μετά την επιστροφή του να μπορεί να λάβει τη χρηματοδότηση
καταθέτοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα, να υπάρχει ομόφωνη απόφαση για ένα άνω όριο
χρηματοδότησης ανά άτομο, κλπ, λήφθηκαν κατ’ αρχάς οι ακόλουθες αποφάσεις, οι οποίες θα
καταγραφούν, θα διανεμηθούν στα μέλη του Συμβουλίου προς συμπλήρωση/τελική έγκριση και θα σταλούν
στον Αντιπρύτανη Οικονομικών.

H απόφαση, η οποία θα σταλεί στον Αντιπρύτανη κ. Σφηκόπουλο διαμορφώνεται ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΘΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοσμητείας ΣΘΕ, την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011, καθορίστηκαν οι
ακόλουθες διαδικασίες έγκρισης χρηματοδότησης συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια με κονδύλια τα οποία θα
διαχειρίζεται το Συμβούλιο Κοσμητείας.




Ο ενδιαφερόμενος θα συμμετάσχει για την παρουσίαση/ανακοίνωση εργασίας η οποία έχει γίνει
αποδεκτή. Για κάθε εργασία που παρουσιάζεται έχει δικαίωμα να συμμετάσχει ένας μόνον συγγραφέας
(μέλος ΔΕΠ, υποψήφιος Διδάκτορας, Ε.Ε.ΔΙ.Π., μεταπτυχιακός), ανεξαρτήτως φορέα χρηματοδότησης
(απόσπασμα από απόφαση Συγκλήτου).
Προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των ενδιαφερομένων είναι να μην υπάρχει επιπλέον χρηματοδότηση
από τον ίδιο ή από άλλο φορέα και να μην γίνεται αναφορά στην εργασία με ευχαριστίες για
χρηματοδότηση από άλλο φορέα ή οργανισμό. Για το λόγο αυτό, όταν κατατίθενται τα δικαιολογητικά
στον ΕΛΚΕ για τη συμμετοχή θα προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση επί της οποίας θα αναγράφεται, ότι
δεν πρόκειται να του καταβληθεί η εν λόγω δαπάνη από τον ίδιο ή από άλλον φορέα ή οργανισμό
(απόσπασμα από απόφαση Συγκλήτου).

Το Συμβούλιο Κοσμητείας ομόφωνα αποφάσισε όπως:




Δεδομένου ότι το ποσό το οποίο θα διατεθεί στην Κοσμητεία ΣΘΕ για κάλυψη των ανωτέρω δαπανών
είναι 416.748 ευρώ και ο αριθμός των μελών ΔΕΠ της Σχολής (συμπεριλαμβανομένου του
Φαρμακευτικού Τμήματος) είναι 430 μέλη, ορίζεται ως ανώτατο όριο χρηματοδότησης το ποσό των
1.000 ευρώ / μέλος ΔΕΠ για τη διετία 2011-2012.
Επειδή η συνολική δαπάνη συμμετοχής πιθανώς να υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, θα προταθεί στον
κ. Αντιπρύτανη όπως, δαπάνες οι οποίες δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα της Κοσμητείας να είναι
δυνατό να καλυφθούν από άλλα ερευνητικά προγράμματα.



Οι αιτήσεις χρηματοδότησης κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος όπου υπηρετεί το μέλος ΔΕΠ το
οποίο θα συμμετάσχει στο συνέδριο με παρουσίαση. Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση εάν θα αιτηθεί
ένα μέλος ΔΕΠ χρηματοδότηση για τον εαυτό του ή άλλο συν-συγγραφέα, πχ. υποψ. Διδάκτορα,
μεταπτυχιακό φοιτητή, κλπ. του ΕΚΠΑ, ο οποίος ενδέχεται να επιφορτιστεί με το καθήκον της
παρουσίασης της εργασίας στο εν λόγω συνέδριο, επειδή αυτά τα χρήματα θα χρεωθούν στο
συγκεκριμένο μέλος ΔΕΠ το οποίο θα τα αιτηθεί και θα αφαιρεθούν από το δικό του μερίδιο.



Η αίτηση, προκειμένου να εξεταστεί θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από έγκυρο αποδεικτικό
έγκρισης/αποδοχής της εργασίας ή της περίληψης που θα παρουσιάσει στο συνέδριο ο ενδιαφερόμενος.



Κάθε αίτηση θα εγκρίνεται αρχικά από ένα συλλογικό όργανο του οικείου Τμήματος της Σχολής
(Διοικητικό Συμβούλιο ή Γενική Συνέλευση Τμήματος). Στη συνέχεια, τα εγκεκριμένα (και μόνο) αιτήματα
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θα διαβιβάζονται στην Κοσμητεία ΣΘΕ. Το Συμβούλιο της Κοσμητείας θα συνέρχεται κατά τακτά χρονικά
διαστήματα για την οριστική έγκριση των αιτημάτων.


Δε θα εγκρίνεται καμία χορήγηση/αίτημα χορήγησης προκαταβολής υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.



Μετά την επιστροφή από το συνέδριο, ο αιτών οφείλει να καταθέσει στον ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τον
κανονισμό λειτουργίας του, όλα τα σχετικά δικαιολογητικά ώστε να προχωρήσει η πληρωμή
(περισσότερες πληροφορίες http://www.elke.uoa.gr/Entipa/odigos.pdf ), μαζί με την εντολή πληρωμής η
οποία υπογράφεται από τον Κοσμήτορα ως Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος.




Δύναται να εγκριθεί συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια και εντός της Ελλάδος.
Θα διαμορφωθεί στον ιστότοπο της Κοσμητείας ΣΘΕ (http://deansos.uoa.gr) ειδικός χώρος στο οποίο θα
αναρτώνται οι αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την προέγκριση των αιτήσεων για χρηματοδότηση,
όπως και αναλυτική κατάσταση των τελικών χρηματοδοτήσεων από το πρόγραμμα της Κοσμητείας.

Προβλήματα με τεχνικούς συντήρησης που υπηρετούν στη ΣΘΕ
Ο κ. Κοσμήτορας ενημερώνει για τις πρόσφατες εξελίξεις με τους υπαλλήλους του Τμήματος Συντήρησης ΣΘΕ
και Τηλεδιοίκησης. Σε συνάντηση με τον Αντιπρύτανη κ. Σφηκόπουλο, παρουσία των κκ. Δρυ, Λαμπρίδη και
της Κας Τσιφουτίδου δέχτηκαν να υπογράφουν ειδικό δελτίο προσέλευσης και αποχώρησης στο γραφείο της
Τηλεδιοίκησης, στον κ. Δρυ. Περιμένω ακόμα να μου στείλει η Κα Τσιφουτίδου ή ο κ. Παϊσιος τα μεγάλα
προβλήματα των κτηρίων, σύμφωνα με την απόφαση της προηγούμενης Συνεδρίαση της Κοσμητείας την
3.3.2011 ότι το σχετικό κείμενο.
Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με διάφορα προβλήματα κατά Τμήματα, όπως


η κλοπή μεγάλου ανεμιστήρα εξαερισμού στο Φυσικό (κ. Χέλμης),



θέμα πορτών πυρασφάλειας (κ. Μηνακάκη και κ. Καλοκαιρινός) – έχουν τοποθετηθεί μόνο 17 από τις
άνω των 30 που έχουν ζητηθεί λόγω έλλειψης κονδυλίων.



Η Κα Μηνακάκη θεωρεί ότι στο τέλος κάθε εργασίας πρέπει να γίνεται επίβλεψη από τον υπεύθυνο
μηχανικό της ΤΥΠΑ. Για παράδειγμα, για την τοποθέτηση των πυράντοχων θυρών που ανέφερε ο κ.
Χέλμης ότι τοποθετήθηκαν και στο Τμήμα του, η ίδια ζήτησε την αυτοψία από την Κα Κυριαζή εκ μέρους
της ΤΥΠΑ και τον υπεύθυνο εργολάβο κ. Παπαδάκη. Πρέπει όμως να γίνει συλλογική προσπάθεια και
κυρίως σε επίπεδο Εποπτείας ΣΘΕ με τη συνδρομή του Επόπτη και Αναπλ. Επόπτη κτηρίων ΣΘΕ, κκ.
Καλοκαιρινό και Βοργιά, ώστε να γίνουν συντονισμένες ενέργειες και να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα.

Ο κ. Κοσμήτορας καταλήγει ότι μόλις λάβει τα σοβαρά προβλήματα από την κα Τσιφουτίδου, θα τα στείλει
σε όλους ώστε να δούμε τι λείπει από τη λίστα, να τα καταγράψουμε και να στείλουμε συμπληρωματικό
έγγραφο.
Άλλα θέματα – Προτάσεις μελών



Μετά από πρόταση της Κας Μηνακάκη και τη διαβίβαση της σχετικής αλληλογραφίας, ζητήθηκε από
τους Προέδρους των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Γεωπ/ντος και Φαρμακευτικού να υπάρξει
σύμφωνη γνώμη των Τμημάτων τους για απομάκρυνση των κυλικείων από τους εσωτερικούς χώρους και
τη δημιουργία ενός νέου στο αίθριο. Εξετάζεται παράλληλα η δυνατότητα διαμόρφωσής του.



Ο κ. Κοσμήτορας ενημερώνει για θέματα φύλαξης/φυλάκων σε διάφορα κτήρια του ΕΚΠΑ
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Αποφασίζεται, μετά από ομόφωνο αίτημα, να κλείνουν στις 9 το βράδυ όλες οι πόρτες πλην της κεντρικής
εισόδου στη Σχολή ΣΘΕ (κτήριο Φαρμακευτικού), στην οποία και θα εξεταστεί η τοποθέτηση μπάρας
ελεγχόμενης εισόδου. Να επιληφθεί του θέματος ο Γενικός Επόπτης κτηρίων ΣΘΕ κ. Καλοκαιρινός.

Ο κ. Κοσμήτορας ευχαριστεί τα μέλη της Κοσμητείας για την παρουσία και τη συνεργασία τους και λύεται η
Συνεδρίαση.
***

Επικυρώνονται τα πρακτικά.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής των
Θετικών Επιστημών

Η Γραμματέας του Τμήματος
Μαθηματικών

Καθηγητής Χαρ. Παπαγεωργίου

Δέσποινα Δρακοπούλου
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