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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 
Πανεπιστημιούπολη – Ζωγράφου 157 84, Αθήνα    
Τηλέφωνο: 210 727 4043, 4045                                                                          
Fax: 210 7274046                                                                                            

                                                                             
Πρακτικά 

  της συνεδρίασης του 

Συμβουλίου της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών 

στις 6.12.2011 

Ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Τόπος συνεδρίασης: αίθουσα Συνεδρίασης της Κοσμητείας ΣΘΕ 

 

• Θέμα 1: Ανακοινώσεις - Προτάσεις μελών 

ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

• Θέμα 2: Εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων  
o Έγκριση αιτήσεων χρηματοδότησης συμμετοχών μελών ΔΕΠ σε συνέδρια 

(πρόγραμμα 10812) 
o Έγκριση αιτήσεων χρηματοδότησης συνεδρίων (πρόγραμμα 10824) 

• Θέμα 3: Αίτημα της Κας Μηνακάκη για μεταφορά του κυλικείου 
• Θέμα 4: Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με πιθανή δημιουργία Σχολών  

 

ΠΡΟΣ: 

Συμβούλιο Κοσμητείας: 
1. Πρόεδρο Τμήματος Μαθηματικών, Καθηγ. Γ. Καλογερόπουλο 
2. Εκπρόσωπο Φοιτητών Τμήματος Μαθηματικών 
3. Πρόεδρο Τμήματος Φυσικής, Καθηγ. Κ. Χέλμη 
4. Εκπρόσωπο Φοιτητών Τμήματος Φυσικής 
5. Πρόεδρο Τμήματος Χημείας, Καθηγ. Α. Καλοκαιρινό 
6. Εκπρόσωπο Φοιτητών Τμήματος Χημείας 
7. Πρόεδρο Τμήματος Βιολογίας, Καθηγ. Εμμ.Φραγκούλη 
8. Εκπρόσωπο Φοιτητών Τμήματος Βιολογίας 
9. Πρόεδρο Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Καθηγ. Μ.Σταματάκη 
10. Εκπρόσωπο Φοιτητών Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος 
11. Πρόεδρο Τμήματος Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών, Καθηγ. Π.Γεωργιάδη 
12. Εκπρόσωπο Φοιτητών Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 
 
Επίσης προσκαλούνται και οι κ.κ:  
1) Καθηγ. Λ. Σκαλτσούνης, Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής 
2) Aν. Καθηγ. Ι. Εμμανουήλ, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών  
3) Καθηγ. Γ. Τόμπρας,  Αν. Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής 
4) Αν. Καθηγ. Π. Μηνακάκη,  Αν. Πρόεδρος Τμήματος Χημείας 
5) Αν. Καθηγ.  Κ. Γεωργίου, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας 
6) Αν. Καθηγ. Ν.Βούλγαρης, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπ/ντος 
7) Καθηγ. Ι.Σταυρακάκης , Αν. Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 
8) Καθηγ. κ. Π. Μαράκος, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής 
9) Εκπρόσωπος Φοιτητών Τμήματος Φαρμακευτικής 
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1. Χ. Παπαγεωργίου, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

2. Γ.Καλογερόπουλος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών 
3. Εμμ.Φραγκούλης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας 
4. Κ. Χέλμης, Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής 
5. Α. Καλοκαιρινός, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας  
6. Π.Γεωργιάδης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών 
7. Γ.Τόμπρας, Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής 
8. Ι.Σταυρακάκης, Καθηγητής, Αν.Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών 
9. Ι.Εμμανουήλ, Αν.Καθηγητής, Αν.Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών 
10. Κ.Γεωργίου, Αν.Καθηγητής, Αν.Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας 
11. Π. Μηνακάκη, Αν. Καθηγήτρια,  Αν. Πρόεδρος Τμήματος Χημείας 
12. Ν.Βούλγαρης, Αν.Καθηγητής, Αν.Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπ/ντος 
13. Δ.Αντωνιάδης, Εκπρόσωπος φοιτητών Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος (εισήλθε μετά την 

έναρξη της συνεδρίασης, στις 11:30) 
14. Χ.Ηλιόπουλος, Εκπρόσωπος φοιτητών Τμήματος Φαρμακευτικής (αποχώρησε στις 11:50 π.μ) 

 

1. Μιχ. Σταματάκης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος  
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

2. Λ. Σκαλτσούνης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής 
3. Π. Μαράκος, Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής 

Απουσίαζαν οι ορισμένοι εκπρόσωποι των Τμημάτων Βιολογίας και Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών 
 
Σημειώνεται ότι μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης, δεν έχουν ορίσει/αποστείλει εκπροσώπους φοιτητών τα 
Τμήματα: Μαθηματικών, Χημείας και Φυσικής. 

 
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. 

 

Έναρξη της συνεδρίασης 

Ο κ. Κοσμήτορας καλωσορίζει τους παρισταμένους. 

Ο κ. Κοσμήτορας ενημερώνει ότι ο ίδιος δεν υπέγραψε καμία άδεια για να γίνει αυτό το πάρτι, ούτε του 

ζητήθηκε να την υπογράψει. Το έμαθε από το φύλακα του κτηρίου, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι την άδεια 

την έδωσε ο κ. Μαράκος. Θυμίζει ότι παλαιότερα ο ίδιος είχε δεχθεί να κατατίθεται ένα έγγραφο από τους 

φοιτητές ότι θα εγγυηθούν την ασφάλεια και την καθαριότητα του χώρου και ονομαστικά να αναφέρουν 

Θέμα 1ο: Ανακοινώσεις - Προτάσεις μελών 

Ο κ. Φραγκούλης ζητά να πληροφορηθεί ποιος έδωσε άδεια για να πραγματοποιηθεί πάρτι φοιτητών του 

Φαρμακευτικού σε διαδρόμους και χώρους και άλλων τμημάτων, όπου έγιναν καταστροφές και κάποιοι 

έβαλαν φωτιά σε καταλόγους βαθμολογιών του Τμήματός του. Αν εξελισσόταν η φωτιά τι θα γινόταν με τα 

χημικά κατάλοιπα που υπάρχουν στα εργαστήρια; Θεωρεί ότι υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος και δηλώνει ότι δε 

φέρει καμία ευθύνη για την ασφάλεια του Βιολογικού αν δεν υπάρξει ελεγχόμενη είσοδος.  
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τους υπεύθυνους του πάρτι και τηλέφωνα αυτών. Κατόπιν, μετά την ενυπόγραφη έγκριση του Προέδρου ή 

Αναπλ. Προέδρου του αντίστοιχου Τμήματος, συνυπέγραφε το αίτημα και ο ίδιος, ως Κοσμήτορας, και ένα 

αντίγραφο κατατίθετο στο φύλακα της εισόδου.  

Αρκετοί Πρόεδροι αντιδρούν, ζητώντας να απαγορευτούν στον εσωτερικό χώρο των κτηρίων τα πάρτι, αλλά 

τέτοιες εκδηλώσεις να επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο σε εξωτερικό μόνο χώρο. 

Ο εκπρόσωπος φοιτητών Φαρμακευτικής κ. Ηλιόπουλος προτείνει να δίνεται πάντοτε άδεια για παρόμοιες 

εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους. 

Ο κ. Γεωργίου τονίζει ότι υπάρχει μερικές φορές ανευθυνότητα εκ μέρους των φοιτητών και δημιουργούν 

μεγάλο πρόβλημα καθαριότητος, επιβαρύνοντας έτσι ιδιαίτερα το πρωινό προσωπικό καθαριότητας, ενώ ο κ. 

Φραγκούλης εμμένει στην προαναφερθείσα του ανησυχία ότι η ανευθυνότητα και η ανεξέλεγκτη είσοδος 

ενδέχεται να προκαλέσει ανυπολόγιστη καταστροφή σε υλικά και μηχανήματα εργαστηρίων του Τμήματός 

του που είναι αναντικατάστατα. 

Ο κ. Καλοκαιρινός, Γενικός Επόπτης κτηρίων της ΣΘΕ, ενημερώνει για τις προσπάθειες να τοποθετηθεί η 

μπάρα στην πόρτα της κεντρικής εισόδου του κτηρίου της ΣΘΕ (όπως είχε αποφασιστεί και σε παλαιότερη 

συνεδρίαση Κοσμητείας). Ενημερώνει ότι υπάρχουν διαθέσιμα κάποια χρήματα αυτή την περίοδο για 

παρόμοια έργα και θα προχωρήσει η τοποθέτησή της. Το βράδυ, θα ανοίγει μόνο από την εσωτερική πλευρά 

και με ευθύνη του φύλακα από την εξωτερική πλευρά. 

Απόφαση: α) Να τοποθετηθεί η μπάρα το συντομότερο δυνατό για ελεγχόμενη είσοδο. 
β) Επιτρέπεται η διοργάνωση πάρτι/εκδηλώσεων σε εξωτερικούς χώρους. 
γ) Εν γένει, πάρτι σε εσωτερικούς χώρους κτηρίων δε θα γίνονται. Να δοθεί όμως κάποια 
ευελιξία στους Προέδρους στο θέμα αυτό. Στην περίπτωση που εκείνοι δίνουν την άδεια για 
παρόμοιες εκδηλώσεις, αυτή θα υπογράφεται από τον αντίστοιχο Πρόεδρο ή Αναπλ. Πρόεδρο/ 
Επόπτη και τον Κοσμήτορα. 
 

 

 

Ο κ. Γεωργιάδης προβληματίζεται σχετικά με μία ανακοίνωση που έλαβε τηλεφωνικά από την Εθιμοτυπία 

σχετικά με τις ορκωμοσίες. Συγκεκριμένα, το Τμήμα του πραγματοποιεί 2 φορές το χρόνο ορκωμοσίες 

μεταπτυχιακών και διδακτόρων στην κεντρική αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από την 

Εθιμοτυπία όμως τον ενημέρωσαν ότι μόνο ορκωμοσίες προπτυχιακών φοιτητών θα μπορούν πλέον να 

πραγματοποιούν στα προπύλαια και όχι μεταπτυχιακών.  

 

Ο κ. Φραγκούλης αναφέρει ότι δε γνωρίζει το θέμα, και θεωρεί απαράδεκτο να λαμβάνονται τέτοιες 

αποφάσεις, δεν είναι περιουσία κανενός το Πανεπιστήμιο, και θα πρέπει να εξετάσουμε πώς και από ποιόν 

λήφθηκε τέτοια απόφαση. Το Τμήμα του 3 φορές το χρόνο πραγματοποιεί τέτοιες ορκωμοσίες.  

 

Ο κ. Κοσμήτορας προτείνει και αποφασίζεται ομόφωνα:  
Να σταλεί στον κ. Πρύτανη ως απόφαση Κοσμητείας ότι ζητούμε για κάθε Τμήμα να διατίθεται η Αίθουσα 
Τελετών 2 ή 3 φορές το χρόνο για την πραγματοποίηση των ορκωμοσιών μεταπτυχιακών φοιτητών του -  
εφόσον βέβαια εκείνη την ημερομηνία δεν πραγματοποιείται άλλη επίσημη εκδήλωση του ΕΚΠΑ στην 
αίθουσα αυτή. Στην περίπτωση που δεν μας απαντήσει ο κ. Πρύτανης, θα φέρουμε το θέμα στη Σύγκλητο.  
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Θέμα 2ο: Εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων 

Ο κ. Κοσμήτορας ενημερώνει ότι έχει λάβει αρκετά αιτήματα χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Ενίσχυση 

της Έρευνας» τα οποία όμως αφορούν συμμετοχή σε Πανελλήνια συνέδρια, ή Διεθνή συνέδρια που 

πραγματοποιούνται στην Αθήνα, ή κάποια αιτήματα για μεταφορά χρηματοδότησης από μέλος ΔΕΠ σε άλλο 

μέλος ΔΕΠ και καλεί τα μέλη του συμβουλίου να αποφασίσουν σε γενικές αρχές επ’αυτών.  

Κατόπιν συζήτησης το Συμβούλιο Κοσμητείας, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Συγκλήτου και το 

σχετικό έγγραφο του κ. Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  σχετικά με τη 

χρηματοδότηση του Ερευνητικού Προγράμματος «Ενίσχυση της Έρευνας» με κωδ. 10812, αποφασίζει 

ομόφωνα

1) Η εν λόγω χρηματοδότηση αφορά τη συμμετοχή με παρουσίαση σε 

 τα κάτωθι:  

ΔΙΕΘΝΗ συνέδρια τα οποία 
πραγματοποιούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Για το λόγο αυτό δεν εγκρίνεται χρηματοδότηση 
συμμετοχής μέλους ΔΕΠ ή συνεργάτη του σε Πανελλήνια

2) Σε περιπτώσεις αίτησης χρηματοδότησης για παρουσίαση εργασιών σε Διεθνές Συνέδριο το οποίο 
πραγματοποιείται στην ΑΘΗΝΑ, δύναται να εγκριθεί η χρηματοδότηση ΜΟΝΟ της εγγραφής στο εν λόγω 
συνέδριο (του μέλους ΔΕΠ ή του συνεργάτη του ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την παρουσίαση της 
ερευνητικής εργασίας) και δεν καλύπτεται καμία άλλη δαπάνη. 

 συνέδρια.  

3) Μέλος ΔΕΠ δύναται να παραχωρήσει μέρος ή το σύνολο του ποσού χρηματοδότησης που του αντιστοιχεί 
ΜΟΝΟ σε συν-συγγραφέα ο οποίος δεν δικαιούται αυτοδύναμη χρηματοδότηση προκειμένου να  
παρουσιάσει την εργασία στο συνέδριο, όπως υποψήφιο διδάκτορα, ΕΕΔΙΠ, ΙΔΑΧ κλπ του ΕΚΠΑ. Δεν 
εγκρίνεται οποιαδήποτε παραχώρηση ποσού σε άλλο μέλος ΔΕΠ, και σε κάθε περίπτωση, η 
χρηματοδότηση δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ. 

 
Α) Έγκριση αιτήσεων χρηματοδότησης συμμετοχών μελών ΔΕΠ σε συνέδρια (πρόγραμμα 10812) 
 
Εξετάζονται τα αιτήματα των συναδέλφων ανά Τμήμα και με τη σύμφωνη γνώμη όλων καταγράφονται τα 
αποτελέσματα ως εξής:  

Τμήμα Μαθηματικών  
Μ.Μητρούλη Εγκρίνεται 
Λ.Μελιγκοτσίδου Εγκρίνεται 
Τμήμα Φυσικής 
Π.Βαρώτσος Εγκρίνεται 
Κ. Τσίγκανος Εγκρίνεται 
Δ. Χατζηδημητρίου (με δικαιούχο τον 
υποψ.διδάκτορα Γ.Βασιλόπουλο) 

Εγκρίνεται 

Ν.Σαρλής Απορρίπτεται γιατί αφορά παραχώρηση χρηματοδότησης σε 
άλλο μέλος ΔΕΠ (βλ. ανωτέρω απόφαση) 

Ε.Σκορδάς  Απορρίπτεται γιατί αφορά παραχώρηση χρηματοδότησης σε 
άλλο μέλος ΔΕΠ (βλ. ανωτέρω απόφαση) 

Τμήμα Χημείας 
 
 
 
 
Χ. Προεστός 

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του υποψ. Διδάκτορα  
Ι. Πασιά για συμμετοχή του σε Διεθνές Συνέδριο στα Χανιά 
Κρήτης, δεν τέθηκε περιορισμός. Για την αίτηση όμως 
χρηματοδότησης του ιδίου του κ. Προεστού, σύμφωνα με 
την ανωτέρω απόφαση δύναται να καλυφθεί μόνο η δαπάνη 
της εγγραφής του, επειδή το Διεθνές συνέδριο 
πραγματοποιείται στην Αθήνα. Αθροιστικά η χρηματοδότηση 
δε μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 1000 ευρώ. 
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Μ. Λιούνη (με δικαιούχο τον κ. Χ.Φωτάκη) Εγκρίνεται (για το υπόλοιπο ποσό που δικαιούται έως το 
όριο των 1000 ευρώ, δεδομένου ότι έχει ήδη λάβει ως 
συμμετοχή σε συνέδριο το ποσό των 768 ευρώ) 

Σ.Μηνιάδου-Μεϊμάρογλου (δύο αιτήματα 
για δύο εργασίες σε δύο διαφορετικά 
διεθνή συνέδρια με δικαιούχους τις υποψ. 
διδάκτ. α) K.Lindita και β) Γ.Σουλτάνη) 

 
Εγκρίνονται 

 
Α. Γκιμήσης (3 αιτήματα) 

Απορρίπτονται και οι τρία αιτήματα, σύμφωνα με την 
ανωτέρω απόφαση, γιατί αφορούν συμμετοχή σε 
Πανελλήνιο συνέδριο 

 
Ι. Ζαμπετάκης 

Απορρίπτεται γιατί σύμφωνα με ενημέρωση του Προέδρου 
του Τμήματος Χημείας δεν αφορά συμμετοχή/παρουσίαση 
σε Διεθνές Συνέδριο. 

Χ.Τζουγκράκη Απορρίπτεται σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, γιατί 
αφορά συμμετοχή σε Πανελλήνιο συνέδριο 

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπ/ντος 
Π.Νάστος Εγκρίνεται 
Σ.Πούλος Εγκρίνεται  
 
Γ.Στουρνάρας 

Αναβλήθηκε η έγκριση της αίτησης αναμένοντας την 
προσκόμιση και κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματός σας 
των απαραίτητων δικαιολογητικών (abstract και αποδοχή 
αυτού).   

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλ/νιών 
Δ. Μαρούλης Εγκρίνεται 
Δ.Βαρουτάς Εγκρίνεται 
Δ.Γκιζόπουλος Εγκρίνεται 
Ι.Κοτρώνης Εγκρίνεται 
Τμήμα Φαρμακευτικής 
Ν.Αληγιάννης  Εγκρίνεται 
Δε διαβιβάστηκε κανένα αίτημα από το Τμήμα Βιολογίας. 

 

Β) Έγκριση αιτήσεων χρηματοδότησης συνεδρίων (πρόγραμμα 10824) 
 

Εξετάζονται τα αιτήματα τα οποία έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Τμήματος και 
εγκρίνονται τα κάτωθι αιτήματα ανά Τμήμα: 

Τμήμα Μαθηματικών :  

Εγκρίνονται: 

• Τα έξοδα φιλοξενίας του Καθηγητή Γ. Πετρίδη, ποσού 292 ευρώ. 

• Τα έξοδα μετακίνησης του Καθηγητή Π.Βασιλείου 

Τμήμα Φυσικής 

Εξετάζεται αίτημα για οικονομική ενίσχυση Θερινών Σχολείων και Συνεδρίων στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Θετικών Επιστημών και Εφαρμογών» στην Παλαιόπολη της Κέρκυρας. Κατόπιν εισήγησης του 
Προέδρου του Τμήματος Φυσικής, το Συμβούλιο της  Κοσμητείας εγκρίνει τη διάθεση του ποσού των 500 €. 
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Θέμα 3: Αίτημα της Κας Μηνακάκη για μεταφορά του κυλικείου 
 

Ο κ. Κοσμήτορας καλεί την Κα Μηνακάκη σε εισήγηση για το θέμα, αναφέροντας ταυτόχρονα ότι του έχει 
ήδη καταθέσει σχετικό έγγραφο αλλά και ότι έχει προηγηθεί και έλεγχος Επιτροπής με υπεύθυνη την Κα 
Μηνακάκη στο κυλικείο του Χημικού. Το πόρισμα της διενέργειας αυτού του ελέγχου του έχει ήδη 
γνωστοποιηθεί. 

Η Κα Μηνακάκη υπενθυμίζει ότι έχει και στο παρελθόν εκθέσει στο Συμβούλιο της Κοσμητείας προβλήματα 
που προκύπτουν από τη λειτουργία των εσωτερικών κυλικείων στο χώρο των κτηρίων της Σχολής και στην 
αρχή του έτους τα συζήτησε και με τον Αντιπρύτανη κ. Σφηκόπουλο. Στη συνέχεια, απέστειλε έγγραφο στις 
23-02-11 προς τη Διεύθυνση Περιουσίας (κ. Ι. Βρυώνη) περιγράφοντας τα προβλήματα των κυλικείων. Στο 
έγγραφο αυτό πρότεινε να μελετηθεί η κατασκευή ενός εξωτερικού κυλικείου σε αίθριο της Σχολής 
θεωρώντας ότι οι συνάδελφοι των Τμημάτων Βιολογίας και Γεωλογίας και του Φαρμακευτικού θα 
συμφωνούσαν. Διαπιστώθηκε ωστόσο, ότι μόνο οι συνάδελφοι του Τμήματος Γεωλογίας συμφωνούν σε μία 
τέτοια μεταφορά (η ΓΣ Βιολογικού απέρριψε την ιδέα ενώ το Φαρμακευτικό ουδέποτε απάντησε). Έκτοτε 
προχώρησε στον έλεγχο του Κυλικείου του Τμήματος Χημείας  (30-05-11), με επιτροπή που όρισε το 
Πρυτανικό Συμβούλιο. Με βάση τις ανωτέρω ενέργειες και αποφάσεις των Τμημάτων, αλλά και τα 
συνεχιζόμενα προβλήματα θορύβου, οσμών και συσσώρευσης όχι μόνο φοιτητών, αλλά και μεγάλων 
αντικειμένων, όπως ψυγείων, στο διάδρομο όπου βρίσκεται το κυλικείο του χημικού, πάντα με στόχο τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στο Τμήμα Xημείας θέτει την εξής ΠΡΟΤΑΣΗ: να μεταφερθεί το κυλικείο 
του Τμήματος Χημείας στο χώρο του παλαιού βιβλιοπωλείου. Ο χώρος αυτός είναι μεγαλύτερος και έχει 
έξοδο σε αίθριο, ώστε να εγκατασταθεί σύστημα εξαερισμού. Ας σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός για την 
ενοικίαση του βιβλιοπωλείου έχει κηρυχθεί άγονος  και ετοιμάζεται επαναπροκήρυξη. Επί πλέον η σύμβαση 
του κυλικείου λήγει τον προσεχή Ιούλιο (2012). Συνεπώς τώρα είναι ο κατάλληλος  χρόνος για να ληφθούν 
αποφάσεις για την ενδεχόμενη αμοιβαία αλλαγή χρήσης των χώρων. Η Κα Μηνακάκη καταλήγει ότι από τη 
Διεύθυνση Περιουσίας ζήτησαν στην πρόταση που θα καταθέσει να έχει και τη συγκατάνευση του 
Κοσμήτορα καθώς και του Προέδρου του Τμήματός της. Φυσικά σε συνεργασία με την ΤΥΠΑ ώστε να 
προβλεφθεί και παροχή νερού. Εκτός των υπολοίπων. 
 
Ο κ. Καλοκαιρινός λαμβάνοντας το λόγο δηλώνει ότι είναι απόλυτα σύμφωνος και ότι θα είναι μία λύση 
ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός φοιτητών, οι θόρυβοι και οι οσμές του κυλικείου που δυσχεραίνουν το 
έργο των συναδέλφων διδασκόντων και εργαζομένων στο Τμήμα του. 
 
Ο κ. Φραγκούλης θεωρεί ότι πρέπει να γίνει μελέτη για το θέμα της μεταφοράς κυλικείων. Η πρόβλεψη 
ύπαρξης χώρου βιβλιοπωλείου είναι σκόπιμη και δεν είναι τόσο απλή η κατάργησή του. Το βασικό είναι 
πάντως να υπάρχει συνεχής υγειονομικός έλεγχος, να δημιουργηθεί έστω και ένα μόνο κυλικείο αντί για 
πολλά αλλά να είναι ασφαλές. 
 
Η Κα Μηνακάκη αναφέρεται στον έλεγχο του κυλικείου από την Επιτροπή κατά τον οποίο ανακαλύφθηκε, 
μετά από δήλωση του ίδιου του κ. Δούκα, ότι ουδέποτε έχει γίνει απολύμανση στους χώρους του. Επίσης 
επισημαίνει ότι δεν προβλέπεται από τη σύμβαση έλεγχος και έγκριση από τα αρμόδια όργανα υγειονομικού 
ελέγχου των συνθηκών αποθήκευσης και συντήρησης ορισμένων κατεψυγμένων ειδών που φυλάσσονται 
από το κυλικείο. Εκτός του υποτυπώδους ελέγχου που έκανε η επιτροπή το Μάρτιο φαίνεται ότι δεν έχει 
πραγματοποιηθεί άλλος έλεγχος για μεγάλο διάστημα. 
 
Ο κ. Καλοκαιρινός προτείνει να δοθεί σήμερα έγκριση από το Συμβούλιο Κοσμητείας ότι η πρόταση για 
μεταφορά του κυλικείου είναι λογική και εφικτή. 
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Ο κ. Βούλγαρης θεωρεί ότι η μεταφορά κυλικείου στο χώρο του παλαιού βιβλιοπωλείου θα δημιουργήσει 
πρόβλημα στο χώρο που έχει κλείσει και χρησιμοποιεί το Τμήμα του ακριβώς απέναντι. 
 
Ο κ. Χέλμης συμφωνεί ότι είναι ίσως το πρώτο βήμα να μπει μία τάξη και ότι η προτεινόμενη λύση μάλλον 
φαίνεται να είναι καλύτερη από την υπάρχουσα κατάσταση. 
 
Ο κ. Φραγκούλης προτείνει να συσταθεί μία επιτροπή με πρόεδρο την Κα Μηνακάκη, να μελετήσει την 
παρούσα κατάσταση και τις εναλλακτικές επιλογές, με στόχο τη δημιουργία ενός μεγάλου ενιαίου κυλικείου 
το οποίο να πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας και να λειτουργεί σωστά. 
 
Ο κ. Κοσμήτορας θεωρεί ότι μία συνολική μελέτη θα ήταν η ενδεδειγμένη λύση αλλά κάπως μακροπρόθεσμη 
μια και οι συμβάσεις των διαφόρων κυλικείων δε λήγουν όλες ταυτόχρονα. Επίσης διαπιστώνει και ο ίδιος 
προβλήματα θορύβου και μυρωδιάς στο χώρο. Προς το παρόν λοιπόν προτείνει να ληφθεί η εξής απόφαση: 
 
Κατ’ αρχάς κάνουμε δεκτή την πρόταση της Κας Μηνακάκη, και την εξουσιοδοτούμε να εξετάσει, σε 
συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία, κατά πόσον είναι εφικτή (από άποψη αποχέτευσης, 
ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, εξαερισμού κλπ) η μεταφορά του χώρου του κυλικείου του Χημικού στο χώρο 
του παλιού βιβλιοπωλείου. 
 
Η πρόταση γίνεται δεκτή ομόφωνα.  
 

Θέμα 4: Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με πιθανή δημιουργία Σχολών 
 

Ο κ. Κοσμήτορας ενημερώνει ότι το θέμα το ζήτησαν να περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη τόσο ο  
κ. Βούλγαρης όσο και ο κ. Μαράκος. 

Ο κ. Φραγκούλης παρεμβαίνει θεωρώντας ότι δεν έχει νόημα η συζήτηση τέτοιου θέματος σε συνεδρίαση 
συλλογικού οργάνου όπως του Συμβουλίου της Κοσμητείας, χωρίς να έχει εκδοθεί πρώτα η σχετική 
διαπιστωτική πράξη. 

Κατόπιν τούτου το θέμα αναβάλλεται έως ότου εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική πράξη. 

 

 

Σε αυτό το σημείο, 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                               Η  Γραμματέας του Τμήματος 
Θετικών Επιστημών                                                       Μαθηματικών 

 
 

Καθηγητής Χαρ. Παπαγεωργίου                                     Δέσποινα Δρακοπούλου 
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