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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 συνάντησης  

την Παρασκευή 24.5.2012  και ώρα 11:00 π.μ. 

Τόπος συνεδρίασης: αίθουσα Συνεδρίασης της Κοσμητείας ΣΘΕ 

 
ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών, Καθηγ. Γ. Καλογερόπουλος 

  
 

Θέμα 1ο: Ενημερώσεις/Ανακοινώσεις  

Θέμα 2ο: Κατανομή στα Τμήματα της νέας χρηματοδότησης του προγράμματος 10824 του ΕΛΚΕ με τίτλο 
«Ενίσχυση της έρευνας μέσω της διοργάνωσης συνεδρίων» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Κοσμήτορα ΣΘΕ. 

ΘΕΜΑ 3ο: Αιτήματα χρηματοδότησης συμμετοχής σε συνέδρια και οργάνωσης συνεδρίων 

ΘΕΜΑ 4ο: Προτάσεις μελών 

 

Παρόντες: 

2. Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής, Καθηγ. Κ. Χέλμης 
3. Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Καθηγ. Μ.Σταματάκης 
4. Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών, Καθηγ. Π.Γεωργιάδης 
5. Αν. Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Καθηγ. κ. Π. Μαράκος 
6. Αν. Πρόεδρος Τμήματος Χημείας, Αν. Καθηγ. Π. Μηνακάκη 
7. Αν. Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών, Aν. Καθηγ. Ι. Εμμανουήλ 
8. Αν. Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας, Αν. Καθηγ.  Κ. Γεωργίου 
9. Αν. Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπ/ντος, Αν. Καθηγ. Ν.Βούλγαρης 
10. Αν. Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών,  Καθηγ. Ι.Σταυρακάκης 

 
 
Απόντες 
 
1. Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας, Καθηγ. Εμμ.Φραγκούλης 
2. Πρόεδρος Τμήματος Χημείας, Καθηγ. Α. Καλοκαιρινός 
3. Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Καθηγ. Λ. Σκαλτσούνης,  
4. Αν. Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής, Καθηγ. Γ. Τόμπρας 
 
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 



 2 

 
Ο κ. Κοσμήτορας καλωσορίζει τους παρισταμένους και προβαίνει στις εξής ανακοινώσεις/ενημερώσεις: 

− Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στη διάθεση κονδυλίων από τακτική πίστωση, ο κ. Αντιπρύτανης δεν 
υπογράφει εγκριτικά, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η λειτουργία των Τμημάτων και υπηρεσιών. 

− Έληξε η σύμβαση του κυλικείου του Βιολογικού/Φαρμακευτικού, ο έως τώρα ανάδοχος άδειασε το χώρο 
από όσα αντικείμενα ήταν δικά του και παρέδωσε τα κλειδιά στη διεύθυνση περιουσίας.  

− Σε συνέχεια του θέματος τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας που είχε συζητηθεί τις προάλλες και 
σύναψη ή μη συμβάσεων, παρουσία και του κ. Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, το Πρυτανικό 
Συμβούλιο αποφάσισε να εξεταστεί το θέμα των αιτημάτων από μία τριμελή επιτροπή της οποίας έχει 
ορισθεί μέλος και ο Κοσμήτορας ΣΘΕ. 

− Κατόπιν εγγράφου του κ. Φραγκούλη και προβλημάτων ασφάλειας στην Παν/λη, ορίστηκε Επιτροπή με τον 
Κοσμήτορα, τον Επόπτη κ. Στείρη και τον Πρόεδρο της Κοινων. Θεολογίας κ. Φίλια για να εξετάσουν 
τρόπους βελτίωσης της ασφάλειας. Η Επιτροπή συναντήθηκε και τα συμπεράσματα και προτάσεις της 
έχουν σταλεί στον κ. Πρύτανη. 

− Σχετικά με αίτημα του Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής κ. Π.Βαρώτσου για αντικατάσταση μίας 
καθαρίστριας που συνταξιοδοτήθηκε, αποφασίζεται να σταλεί το αίτημα στη διεύθυνση περιουσίας για να 
εξεταστεί η δυνατότητα ικανοποίησής του. 

 

 
Θέμα 2ο: Κατανομή στα Τμήματα της νέας χρηματοδότησης του προγράμματος 10824 του ΕΛΚΕ με τίτλο 
«Ενίσχυση της έρευνας μέσω της διοργάνωσης συνεδρίων» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Κοσμήτορα ΣΘΕ. 
 

Σχετικά με το πρόγραμμα χρηματοδότησης με κωδ. 10824 του ΕΛΚΕ με τίτλο «Ενίσχυση της έρευνας μέσω της 
διοργάνωσης συνεδρίων» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Κοσμήτορα ΣΘΕ, ο κ. Κοσμήτορας ενημερώνει ότι: Η 
Επιτροπή Ερευνών του ΕΚΠΑ, σε υλοποίηση τής από 20.01.2012 απόφασης της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου 
χρηματοδότησε με το ποσό των 93.226 ευρώ το ερευνητικό πρόγραμμα με κωδικό 10824 και τίτλο «Ενίσχυση 
της έρευνας μέσω της διοργάνωσης συνεδρίων» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Κοσμήτορα ΣΘΕ για το χρονικό 
διάστημα 2012-2013.  

Πέρυσι είχαν δοθεί 18.100 ευρώ τα οποία μοιράστηκαν εξίσου στα 7 Τμήματα. Επειδή όμως φέτος υπάρχει και 
η πρόταση του κ. Χέλμη να διατεθούν ανάλογα με τα μέλη ΔΕΠ κάθε Τμήματος, ο κ. Κοσμήτορας ζητάει τις 
προτάσεις των Τμημάτων για την τελική κατανομή. 

Κατόπιν συζήτησης ο κ. Χέλμης αποσύρει την πρόταση του για να διευκολύνει τη λήψη ομόφωνης απόφασης  
και τελικά αποφασίζεται όπως το ποσό των 93.226 ευρώ κατανεμηθεί ισόποσα στα επτά Τμήματα της Σχολής 
μας (συμπεριλαμβανομένου και του Τμήματος Φαρμακευτικής).  

Συνεπώς σε κάθε Τμήμα αντιστοιχούν 13.318 ευρώ για το χρονικό διάστημα 2012-2013. 

 

Για το ίδιο πρόγραμμα, ο κ. Κοσμήτορας ενημερώνει ότι του ζητήθηκε να υπογράψει συμβάσεις έργου για 
καταβολή αμοιβών. Κατόπιν τηλεφωνικής συνομιλίας με την Κα Ματιάτου από τον ΕΛΚΕ, προκύπτει ότι δε 
μπορούν να δικαιολογηθούν τέτοιες δαπάνες.  Για να μην παρουσιαστούν στο μέλλον άλλες παρόμοιες 
καταστάσεις, αποφασίζεται ότι η σύναψη συμβάσεων έργου για καταβολή αμοιβών δεν περιλαμβάνεται στις 
επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος. 

 

Ο κ. Χέλμης υπενθυμίζει ότι υπάρχει άλλο κονδύλι που έχει δοθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο στα Τμήματα 
για την κάλυψη έκτακτων δαπανών και μπορεί κανείς από αυτό να αντιμετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις. 
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ΘΕΜΑ 3ο: Αιτήματα χρηματοδότησης συμμετοχής σε συνέδρια και οργάνωσης συνεδρίων 

Αποφασίζεται κατ’ αρχάς ότι: Σε περίπτωση που μέλος ΔΕΠ υποβάλλει εκ νέου αίτημα χρηματοδότησης ενώ 
τού είχε εγκριθεί πρότερο αίτημα χρηματοδότησης αλλά για διαφόρους λόγους δεν έγινε χρήση του αιτούμενου 
ποσού, ακυρώνεται η παλαιότερη απόφαση έγκρισης και αντικαθιστάται με την έγκριση του νέου αιτήματός 
του 

Α) Έγκριση αιτήσεων χρηματοδότησης συμμετοχών μελών ΔΕΠ σε συνέδρια (πρόγραμμα 10812) 
Τμήμα Μαθηματικών 

Α.Κατάβολος Εγκρίνεται 
Α.Μπουρνέτας Εγκρίνεται 
Ν.Παπαδάτος Εγκρίνεται 
 
 
Β. Νεστορίδης 

Απορρίπτεται δεδομένου ότι ήδη έχει λάβει το ποσό των 1.000 
ευρώ από το εν λόγω πρόγραμμα για πρότερη συμμετοχή του σε 
διεθνές συνέδριο. Να απευθυνθεί στον Πρόεδρο του Τμήματος για 
να εξεταστεί η χρηματοδότηση από άλλη πηγή. 

Τμήμα Βιολογίας 

 
Κ. Γεωργίου 

Εγκρίνεται 

Π.Κόλλια (για κάλυψη εξόδων της Κας 
Θ.Κορομηλά) 

Εγκρίνεται 

Ε. Καψανάκη – Γκότση Εγκρίνεται 

Επίσης εγκρίνεται το αίτημα Καθηγήτριας Κας Αθηνάς Οικονόμου-Αμίλλη  το οποίο εκκρεμούσε από την 
προηγούμενη συνεδρίαση. 

Τμήμα Φυσικής 

Γ. Τόμπρας Εγκρίνεται 
Ν.Τετράδης Εγκρίνεται 
Ν.Βλαχάκης Εγκρίνεται 

Κ. Σιμσερίδης Εγκρίνεται 
Ε.Μαυρομιχαλάκη (για κάλυψη εξόδων της 
Κας Μ. Παπαηλιού και άλλων συνεργατών 
της) 

 
Εγκρίνεται (συνολικού ποσού 1.000 ευρώ) 

Χ.Κουρκουμέλη (για κάλυψη εξόδων των κκ. 
Σ.Αγγελιδάκη και Ν. Τσιριντάνη) 

Εγκρίνεται (συνολικού ποσού 1.000 ευρώ) κατόπιν διαβεβαίωσης 
του Προέδρου κ. Χέλμη ότι το ΗΕΡ 2012 αποτελεί διεθνές 
συνέδριο. 

Ε.Δανέζης (για κάλυψη εξόδων των κκ. 
Δ.Σταθόπουλου και Α. Αντωνίου) 

Εγκρίνεται (συνολικού ποσού 1.000 ευρώ) 

 

Μ.Κοντιζά (για κάλυψη εξόδων συνεργατών 
της) 

 

 
 
Εγκρίνεται (συνολικού ποσού 1.000 ευρώ) 

Τμήμα Χημείας 

Χ. Τζουγκράκη Εγκρίνεται 
Α. Οικονόμου Εγκρίνεται 
Ε. Μπακέας Εγκρίνεται 

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπ/ντος 

Χ.Μαρουκιάν (για τον υποψ. διδ. κ. Τσανάκα) Εγκρίνεται (σημειώνεται ότι επειδή έχει εγκριθεί και πρότερο 
αίτημα, η συνολική χρηματοδότηση θα είναι 1000 ευρώ) 

Μ.Τριανταφύλλου Εγκρίνεται 
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Α.Τζάνης Εγκρίνεται 

Γ. Σκιάνη  Εγκρίνεται (για κάλυψη εξόδων του έως του υπόλοιπου που 
δικαιούται, ήτοι 790 ευρώ) 

 

Μ. Οικονόμου  

 

Εγκρίνεται μόνο το αίτημα για κάλυψη εξόδων της ιδίας. Η 
κάλυψη εξόδων του κ. Χ. Βασιλάτου δεν εγκρίνεται επειδή στα 
επισυναπτόμενα έγγραφα δεν περιελήφθη ερευνητική εργασία με 
συν-συγγραφέα τον κ. Βασιλάτο, όπως ορίζουν οι τεθείσες 
προϋποθέσεις. 

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλ/νιών 

Π.Ροντογιάννης Εγκρίνεται 

Τμήμα Φαρμακευτικής 

 
Α. Δοκουμετζίδης 

Εγκρίνεται -  Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση 
της Κοσμητείας ΣΘΕ, παλαιότερη έγκριση αιτήματος του κ. 
Δοκουμετζίδη ακυρώνεται και αντικαθιστάται από την παρούσα. 

 

Επίσης, κατόπιν της απόφασης του Συμβουλίου της Κοσμητείας ΣΘΕ περί ισόποσης κατανομής του ποσού των 
93.226 ευρώ με το οποίο η Σύγκλητος χρηματοδότησε εκ νέου το πρόγραμμα 10824 στα επτά Τμήματα της 
Σχολής (συμπεριλαμβανομένου και του Τμήματος Φαρμακευτικής), στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλ/νιών 
αναλογούν 13.318 ευρώ.

• SSDBM 2012  (αίτηση Μ. Χατζόπουλου)  - οικονομική ενίσχυση ποσού 4.000 ευρώ 

  
Για το λόγο αυτό εγκρίνεται στην παρούσα συνεδρίαση η κατανομή των αναλογούντων χρημάτων κατά την 
απόφαση της Γ.Σ του Τμήματός σας την 23/5/12 σύμφωνα με την οποία η κατανομή του κονδυλίου αυτού 
έχει ως εξής: 

• 7th Athens Colloquium on Algorithms and Complexity (αίτηση Β.Ζησιμόπουλου) οικονομική ενίσχυση 

ποσού 6.900 ευρώ 

• OWASP (αίτηση Π.Γεωργιάδη)  οικονομική ενίσχυση ποσού 2.500 ευρώ 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Προτάσεις μελών 

Ο κ. Γεωργιάδης θέτει το θέμα αξιοποίησης των υπαλλήλων ΙΔΑΧ κατόχων διδακτορικού από Τμήματα.  
Ο κ. Χέλμης αναφέρει ότι μέχρι η Σύγκλητος να τους κατατάξει σε διάφορες κατηγορίες κατά το Νόμο, είναι 
παράνομη ανάθεση σε αυτούς έργου το οποίο δεν προβλέπεται από το ισχύον καθηκοντολόγιο. Αλλά όταν 
γίνει η κατάταξη αυτή θα τους δίνει τη δυνατότητα να επιτελούν διδακτικό έργο. 

Η Κα Μηνακάκη υπενθυμίζει ότι το Τμήμα της έχει αξιολόγηση στα μέσα Ιουνίου και δεν υπάρχουν ούτε οι 
βασικές προμήθειες υλικών καθαρισμού πλέον. Θα εξεταστεί δυνατότητα εναλλακτικού τρόπου κάλυψης 
τέτοιων δαπανών έως ενός ποσού. 

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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