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ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

Συνεδρίαση Κοσμητείας 1/20.9.2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
2. Κτιριακά
2.1. Ενημέρωση από κ. Κοσμήτορα σχετικά με το θέματα του οικίσκου του Εργαστηρίου
Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής (Δ/ντής καθ. Ζ. Σαμαράς).
Η Κοσμητεία, μετά από συζήτηση του θέματος και λαμβάνοντας υπόψη και τα παραπάνω σχετικά
έγγραφα αποφάσισε ομόφωνα ότι θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία του κ. Κοσμήτορα με τον κ.
Σαμαρά αναφορικά με το θέμα και στη συνέχεια, σε επόμενη συνεδρίασή της, να κληθεί ο Δ/ντής
του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής ενώπιον της Κοσμητείας προκειμένου να
διευθετηθεί το θέμα και ο οικίσκος να απομακρυνθεί από το χώρο, ως όφειλε από 1-9-2021.
2.3. Ενημέρωση από κ. Κοσμήτορα σχετικά με θέματα που αφορούν στις κτιριακές
εγκαταστάσεις της Σχολής.
Μετά από σχετική ενημέρωση από τον Κοσμήτορα και συζήτηση, η Κοσμητεία αποφάσισε ομόφωνα
τη σύνταξη και αποστολή εγγράφου προς την Τεχνική Υπηρεσία ΑΠΘ, σχετικά με τις επιπτώσεις
του ΜΕΤΡΟ, καθώς και τη διερεύνηση ενδεχόμενων συμβατικών υποχρεώσεων της ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ προς την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ.
Επιπλέον, η Κοσμητεία αποφάσισε ομόφωνα, σε επόμενη Συνεδρίασή της, να συζητήσει το θέμα του
χώρου του Υπογείου του Κτιρίου Δ΄, το οποίο βρίσκεται υπό τη διαχείριση του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών.
4. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις
4.2. Συζήτηση σχετικά με το από 1-9-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ («προτάσεις για την
αναδιάρθρωση των ΑΕΙ»).
Η Κοσμητεία συζήτησε το ΑΠ354/1-9-2021 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας κ. Ευ. Συρίγου, με
το οποίο ζητούνται συγκεκριμένες προτάσεις των ΑΕΙ αναφορικά με μετεξελίξεις, συγχωνεύσεις,
καταργήσεις ή αλλαγές Τμημάτων και ομόφωνα αποφάσισε ότι δεν έχει να κάνει καμία πρόταση που
να αφορά σε μετεξελίξεις, συγχωνεύσεις, καταργήσεις ή αλλαγές Τμημάτων της, ενώ οποιαδήποτε
τέτοια ενέργεια θα είχε εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στη δομή και τη λειτουργία της Σχολής.
Επιπλέον η Κοσμητεία αποφάσισε ομόφωνα να ενημερώσει εγγράφως για τις θέσεις της τη Διοίκηση
του ΑΠΘ, μέσω επιστολής προς τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών
Θεμάτων καθ. Δ. Κωβαίο.
4.3. Συζήτηση σχετικά με τον τρόπο διενέργειας των μαθημάτων κατά το χειμερινό εξάμηνο
του ακαδημαϊκού έτους 2021-22.
Η Κοσμητεία συζήτησε επί των διατάξεων της παραπάνω ΚΥΑ και ειδικότερα στα αναφερόμενα στο
σημείο 8 του πίνακα, όπου εξειδικεύονται τα μέτρα προστασίας για τη λειτουργία των ΑΕΙ. Η
Κοσμητεία προβληματίζεται για την αναφορά σε «δια ζώσης» διδασκαλία, παρά τα μέτρα πρόληψης
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διασποράς του κορονοϊού τα οποία αναφέρονται, θεωρώντας ότι το μέγεθος του Αριστοτελείου και
της Πολυτεχνικής Σχολής ειδικότερα, καθιστούν την επίβλεψη της τήρησης των μέτρων αυτών
τουλάχιστον εξαιρετικά δύσκολη. Η Κοσμητεία επιφυλάσσεται να εκφράσει τελική άποψη μετά την
έκδοση της αναμενόμενη σχετικής ΚΥΑ που θα αφορά αποκλειστικά στη λειτουργία των ΑΕΙ.
4.4. Ορισμός αναπληρωτή του Κοσμήτορα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανεπιστημιακής
Φοιτητικής Λέσχης.
Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής, λαμβάνοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 19(9) του
Ν. 4485/2017, τα ΦΕΚ δημοσίευσης των διαπιστωτικών πράξεων εκλογής των Προέδρων των
Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής καθώς επίσης και τα ΦΕΚ δημοσίευσης των διαπιστωτικών
πράξεων εκλογής αυτών στη βαθμίδα του πρωτοβάθμιου καθηγητή, ορίζει ως αναπληρωτή του
Κοσμήτορα στο Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, τον Πρόεδρο του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, καθηγητή, κύριο Αναστάσιο
Μπακιρτζή.
4.5. Αίτημα καθηγητή κυρίου Ανανία Τομπουλίδη για εγκατάσταση HPC cluster στο χώρο της
εισόδου του κτιρίου Δ’ της Πολυτεχνικής Σχολής (το από 10-9-2021 μήνυμα ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας του καθηγητή Ανανία Τομπουλίδη).
Η Κοσμητεία αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει το αίτημα του καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών, κυρίου Ανανία Τομπουλίδη, για την τοποθέτηση συστοιχίας Η/Υ (HPC cluster) στο
χώρο που βρίσκεται στην είσοδο του κτιρίου Δ΄ της Σχολής, υπό την προϋπόθεση ότι θα
πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την βελτίωση των υποδομών ηχομόνωσης και
ψύξης του χώρου - συνθήκες που θα επιβαρυνθούν με την τοποθέτηση νέας συστοιχίας υπολογιστών
- πριν την τοποθέτηση της. Επιπλέον, θα πρέπει να ενημερωθεί η Κοσμητεία, αλλά και το Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, το οποίο μέχρι στιγμής είχε την
αποκλειστική χρήση του χώρου, για τα άτομα τα οποία θα έχουν πρόσβαση.
4.6. Αίτημα καθηγητή κυρίου Τραϊανού Γιούλτση για εκτέλεση ερευνητικού πειράματος σε
χώρο της Σχολής.
Η Κοσμητεία αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει το αίτημα του καθηγητή κυρίου Τραϊανού Γιούλτση,
για εκτέλεση πειράματος με χρήση drone, στο χώρο της κεντρικής εισόδου της Πολυτεχνικής Σχολής,
σε ημέρα μεταξύ 20-24 Σεπτεμβρίου 2021 και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τέθηκαν στο
σχετικό έγγραφο.
4.7. Αίτημα της ομάδας ARISTURTLE για εγκατάσταση νέου οικίσκου.
Η Κοσμητεία ομόφωνα αποφάσισε να αναβάλει τη λήψη απόφασης επί του θέματος, προκειμένου
προηγουμένως να διερευνηθεί το καθεστώς εγκατάστασης και χρήσης οικίσκων από ερευνητικές και
φοιτητικές ομάδες στους χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής.
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4.8. Συζήτηση σχετικά με τον τρόπο τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της
Κοσμητείας.
Η Κοσμητεία, μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε από την παρούσα συνεδρίαση και εξής τα
πρακτικά των συνεδριάσεών της να τηρούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 και 7 του
Εσωτερικού Κανονισμού του ΑΠΘ (ΦΕΚ 1099Β/5-9-2000).
Άρθρο 7. Κοσμητεία (εδ.2) «…Για τη συζήτηση, τη λήψη αποφάσεων, την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών
εφαρμόζεται αναλόγως ό,τι ισχύει και για το Πρυτανικό Συμβούλιο και τη Σύγκλητο.»
Άρθρο 3. Αποφάσεις-πρακτικά (εδ. 4) «Σε κάθε συνεδρίαση της Συγκλήτου τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του
Προϊσταμένου της Γραμματείας του Πανεπιστημίου και, εφόσον αυτός κωλύεται, με ευθύνη του Γραμματέα της
Συγκλήτου. Στα πρακτικά καταχωρίζονται συνοπτικώς ή και αυτολεξεί, αν συντρέχει λόγος, οι εισηγήσεις, οι
προτάσεις, οι συζητήσεις και αποδίδονται με ακρίβεια οι αποφάσεις. Στα πρακτικά καταχωρίζεται επίσης και η
γνώμη της μειοψηφίας. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρύτανη και το Γραμματέα και επικυρώνονται σε
επόμενη συνεδρίαση από τα παρόντα μέλη της Συγκλήτου. Οι αποφάσεις εκτελούνται και πριν από την επικύρωση
των πρακτικών.».

4.9. Αντικατάσταση Υπεύθυνου του Γραφείου της Τοπικής Επιτροπής της IAESTE (το από 79-2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του τ. καθηγητή ΤΧΜ κυρίου Μάρκου Ασσαέλ).
Η Κοσμητεία, μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε την αντικατάσταση του αφυπηρετήσαντα
την 31-8-2021 καθηγητή Μάρκου Ασσαέλ στη θέση του Υπευθύνου του Γραφείου της Τοπικής
Επιτροπής της IAESTE με τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών κ. Ιωάννη
Τσιβιντζέλη.
4.10. Ένταξη των 3 εργαστηρίων της Σχολής στα Τμήματα στα οποία ανήκουν οι Δ/ντές τους.
Η Κοσμητεία, μετά από συζήτηση, αποφασίζει ότι κατ’ αρχήν εγκρίνει το σχετικό αίτημα ένταξης
του Εργαστηρίου Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μεθόδων και Ασφάλειας Πληροφοριακών
Συστημάτων της Σχολής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών. Λαμβάνοντας όμως
υπόψη τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 28 του Ν. 4485/17, αποφασίζει επιπλέον
να σταλεί η απόφασή της και η σχετική αλληλογραφία και προς το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών, προκειμένου να συναινέσει και αυτό ως το Τμήμα στο οποίο θα
ιδρυθεί εκ νέου το εν λόγω Εργαστήριο.
Επιπλέον, μετά από πρόταση του κ. Κοσμήτορα, η Κοσμητεία αποφασίζει η διαχείριση των
κονδυλίων που αφορούν στη χρηματοδότηση των 3 εργαστηρίων της Σχολής από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ
(μέσω της Κοσμητείας), να αποδοθούν προς διαχείριση στα ίδια τα Εργαστήρια, να γίνουν οι σχετικές
απαραίτητες ενέργειες ώστε να «ανοίξουν» έργα στον ΕΛΚΕ με ΕΥ τους Διευθυντές των 3
Εργαστηρίων και να μεταφερθούν σε αυτά τα αντίστοιχα υπόλοιπα ποσά που τα αφορούν.
4.11. Ανανέωση σύμβασης του προσωπικού υποστήριξης του Εργαστηρίου Πληροφορικής της
Σχολής.
Η Κοσμητεία αποφάσισε ομόφωνα την ανανέωση της σύμβασης του κ. Νικ. Σφίγγα, για το διάστημα
15/9-15/12/2021, και για το συνολικό ποσό των 1.350 €. Από την ημερομηνία αυτή και έπειτα, το
Εργαστήριο θα πρέπει να φροντίσει για τη χρηματοδότηση του προσωπικού του, από ίδιους πόρους.
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ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

Συνεδρίαση Κοσμητείας 2/21.10.2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
3. Κτιριακά
3.1. Ενημέρωση σχετικά με τον οικίσκο του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής.
Η Κοσμητεία μετά την εισήγηση/παρουσίαση του κ. Σαμαρά και μετά από μακρά συζήτηση
αποφάσισε να αναβάλλει τη λήψη απόφασης επί του θέματος για την επόμενη συνεδρίασή της.
3.2. Χρήση αιθουσών που διαχειρίζεται η Κοσμητεία της Σχολής.
Η Κοσμητεία, υπό το πρίσμα της πανδημίας του covid-19, αποφάσισε ομόφωνα πως, το «Μικρό
Αμφιθέατρο» της Σχολής ενδείκνυται για διεξαγωγή μαθημάτων, ακόμη και πιο μικρών
ακροατηρίων. Συστήνεται δε στα Τμήματα, να στέλνουν ο επιθυμητό ωρολόγιο πρόγραμμα στη
Γραμματεία της Κοσμητείας τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την επίσημη έναρξη των μαθημάτων, ώστε
να υπάρχει χρόνος για αποφυγή επικαλύψεων. Επίσης, η Κοσμητεία αποφάσισε την αναβάθμιση του
οπτικοακουστικού εξοπλισμού του «Μικρού Αμφιθεάτρου» της Σχολής. Τυχόν κόστος επισκευής
των υποδομών από φθορές λόγω βανδαλισμών ή και κλοπών, θα επιμερίζεται μεταξύ των Τμημάτων
που κάνουν χρήση και της Κοσμητείας.
Τέλος, η Κοσμητεία αποφάσισε πως το Αμφιθέατρο «Π. Παναγιωτόπουλος», δεν θα διατεθεί για
διεξαγωγή μαθημάτων, το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

3.3. Σχετικά με την εγκατάσταση οργάνων/εξοπλισμού στις ταράτσες των κτιρίων της Σχολής.
Η Κοσμητεία αποφάσισε πως για την εγκατάσταση εξοπλισμού στις ταράτσες των κτιρίων της
Σχολής απαιτείται άδεια του Κοσμήτορα, κατόπιν εξέτασης σχετικού αιτήματος που θα υποβάλλουν
οι ενδιαφερόμενοι στη Γραμματεία της Κοσμητείας.
3.4. Πρόσβαση στα κτίρια της Σχολής κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.
Η Κοσμητεία αποφάσισε ομόφωνα ότι τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες, οι πόρτες της
Σχολής θα κλείνουν ώρα 14:00.
3.6. Πρόταση του καθηγητή κ. Νανιόπουλου για τοποθέτηση γιγαντοαφίσας (banner) στην
είσοδο του κτιρίου Α’ της Σχολής.
Η Κοσμητεία, έπειτα από ψηφοφορία (μία θετική και δέκα αρνητικές ψήφοι), δεν εγκρίνει την
πρόταση του κ. Νανιόπουλου.
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5. Ανακοινώσεις – αιτήσεις - προτάσεις.
5.2. Σχετικά με προθεσμίες υποβολής αιτημάτων για προμήθειες μέσω του τακτικού
προϋπολογισμού και του ΠΔΕ του Πανεπιστημίου.
Η Κοσμητεία αποφάσισε ομόφωνα ότι σχετικά αιτήματα πρέπει να αποστέλλονται από τα Τμήματα
στην Γραμματεία της Κοσμητείας, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη λήξη των προθεσμιών.
5.3. Ορισμός εκπροσώπου της Σχολής στο Συμβούλιο του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του
Πανεπιστημίου
Η Κοσμητεία αποφάσισε ομόφωνα να ορίσει τον Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών,
κύριο Χρήστο Αναγνωστόπουλο, ως εκπρόσωπο της Σχολής στο Συμβούλιο του Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης του Πανεπιστημίου.
5.4. Δημιουργία Επιτροπών της Σχολής
Η Κοσμητεία συμφώνησε με την πρόταση του Κοσμήτορα για κατάργηση των παλαιότερα
ορισμένων Επιτροπών της Σχολής, εκτός από την Επιτροπή Ισότητας Φύλων, με ταυτόχρονη
αποστολή «ανοιχτής πρόσκλησης» προς τα μέλη της Σχολής για δημιουργία μιας σειράς νέων
Επιτροπών. Οι νέες επιτροπές, εφόσον συγκροτηθούν, θα απολαμβάνουν πρόσβαση σε υλικοτεχνική
και διοικητική υποδομή, ενώ στόχος θα είναι η αξιολόγησή τους ανά τακτά διαστήματα.
5.5. Σχετικά με τη χρηματοδότηση Συνεδρίων
Η Κοσμητεία, λαμβάνοντας υπόψιν τα μειούμενα αποθεματικά της Σχολής, αποφάσισε ομόφωνα τη
διακοπή χρηματοδοτήσεων σε Συνέδρια, ειδικά σε αυτά που έχουν τέλος εγγραφής. Οι δε
υποβληθείσες αιτήσεις, θα εξετάζονται από τον Κοσμήτορα, που διαθέτει τη σχετική εξουσιοδότηση
της Κοσμητείας.
Οικονομικά αιτήματα ενίσχυσης φοιτητικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στη Σχολή, θα
εξετάζονται κατά περίπτωση.
5.6. Σχετικά με τη συμμετοχή της Σχολής σε Δίκτυα.
Η Κοσμητεία, αφού εξέτασε τις περιπτώσεις των Δικτύων στα οποία συμμετέχει η Σχολή, αποφάσισε
τη διακοπή συνδρομής στο δίκτυο SEFI European Society for Engineering Education. Οι συνδρομές
στα υπόλοιπα Δίκτυα (ATHENS, RMEI, TIME), διατηρούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και
μέχρι νεοτέρας.
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Συνεδρίαση Κοσμητείας 3/16.11.2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1. Επικύρωση Πρακτικών.
1.1. Επικύρωση Πρακτικών Συνεδριάσεων Κοσμητείας.
Επικυρώνονται τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων: 1/16.09.2020, 02/04.11.2020, 03/09.11.2020
(Ψήφισμα Φατούρου), 04/09.12.2020, 05/21.12.2020, 06/28.12.2020, 07/12.02.2021, 08/22.02.2021
(Ψήφισμα Αναστασιάδη), 09/01.03.2021, 10/26.03.2021 (Ψήφισμα Βαλιάση), 11/01.04.2021,
12/12.04.2020 (Ψήφισμα Τσιμπούκη), 13/16.04.2021.
2. Ακαδημαϊκά / Επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών
Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής.
2.1. Ένταξη Εργαστηρίου Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μεθόδων και Ασφάλειας
Υπολογιστικών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής.
Η Κοσμητεία, σε συνέχεια της σχετικής σύμφωνης γνώμη της (Συνεδρίαση 1/20.09.2121),
αναφορικά με την ένταξη του Εργαστηρίου Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μεθόδων και
Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής, λαμβάνοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη της
Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Συνεδρίαση
6/4.11.2021) και σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 28 Ν. 4485/17,
ομόφωνα αποφασίζει να στείλει προς τη Σύγκλητο το φάκελο του θέματος, προκειμένου να εγκριθεί
η κατάργηση του εν λόγω Εργαστηρίου από την Πολυτεχνική Σχολή και η ένταξή του, ως
Εργαστήριο Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μεθόδων και Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων,
στον Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών.

4. Κτιριακά.
4.1. Απόφαση σχετικά με έγκριση παράτασης παραμονής ή απομάκρυνση του οικίσκου του
Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής.
Η Κοσμητεία, λαμβάνοντας υπόψη:
την απόφαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (4/19-12-2019), «περί έγκρισης της προσωρινής
διάθεσης χώρου μεταξύ κτηρίων Γ και Ε της Πολυτεχνικής Σχολής…, …για τις ανάγκες τοποθέτησης
εξοπλισμού στο πλαίσιο Ερευνητικού Προγράμματος του Κέντρου Αριστείας για τις Μελλοντικές
Περιβαλλοντικές Επιδόσεις των Οχημάτων (FuVEP), έως την 31η Αυγούστου 2021, με την επισήμανση
ότι μετά το χρονικό αυτό όριο, ο εξοπλισμός θα πρέπει να αφαιρεθεί και να μετακινηθεί, με ευθύνη του

•

ΚΤΙΡΙΟ «ΕΔΡΩΝ» ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ▀ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ▀ 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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κυρίου Σαμαρά ή/και των συνεργατών του στο συγκεκριμένο Ερευνητικό Πρόγραμμα, σε άλλον
κατάλληλο χώρο»,
την απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (5471/16-9-2021) του
ΑΠΘ, σε ερώτημα του Κοσμήτορα «περί της νομιμότητας της εγκατάστασής του καθώς και της
λειτουργίας του (οικίσκου του ΕΕΘ)» και μεταξύ άλλων, την σημείωση στο έγγραφο περί της υπέρβασης
του συντελεστή δόμησης στο campus του ΑΠΘ,
την ελλιπή ενημέρωση των μελών της τότε σύνθεσης της Κοσμητείας για την τελική δομή της κατασκευής
και του παραπλεύρως αυτής κείμενου εξοπλισμού, καθώς διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά από την
αρχική εισήγησή του εργαστηρίου (σύμφωνα με τα έγγραφά του ΕΕΘ 668/3-12-2019 και την διά ζώσης
ενημέρωση της Κοσμητείας από τον συνεργάτη του ΕΕΘ, αν. καθ. του ΔΙΠΑΕ, κ. Σ. Γκεϊβανίδη (πρακτικά
Κοσμητείας 4/19-12-2019)),
την μη-ύπαρξη οποιασδήποτε διαχρονικής απόφασης της Κοσμητείας που να αφορά στην
αξιοποίηση/χρήση του υπαίθριου χώρου μεταξύ των κτιρίων Δ’, Ε’ και Γ’ για εγκατάσταση ερευνητικού
εξοπλισμού και εργαστηριακών υποδομών,
την επιθυμία της Κοσμητείας να εδραιώσει κλίμα διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης στον χειρισμό άλλων
παρόμοιων αιτημάτων δέσμευσης χώρου και εγκατάστασης εξοπλισμού από συναδέλφους, σε μη
χαρακτηρισμένους για υποδομές χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής,

αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μην χορηγήσει παράταση προσωρινής δέσμευσης του χώρου από το
ΕΕΘ.
Κατά τη λήψη της απόφασης, μειοψήφησε ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
καθηγητής Αθανάσιος Μιχαηλίδης, ο οποίος μετά το τέλος της συνεδρίασης κατέθεσε εγγράφως
(μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) τις απόψεις/αντιρρήσεις του επί της απόφασης,
προκειμένου να συμπεριληφθούν στο Πρακτικό:
Κατ’ αρχήν η παράγραφος της επιστολής του κ. Σαμαρά που μας έδειξε ο κ. Κοσμήτορας αναφέρεται στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και όχι στη συγκεκριμένη θέση του Πολυτεχνείου. Δεν βλέπω καμία
πρόθεση ή προοπτική μόνιμης παραμονής στο χώρο της συγκεκριμένης εγκατάστασης στον ακάλυπτο χώρο
μεταξύ των κτιρίων Γ και Ε καθώς η κατασκευή είναι σαφώς προσωρινή και σίγουρα δεν πληροί τις
προδιαγραφές πλήρους λειτουργίας του εξοπλισμού. Η μόνη ουσιαστική τεχνική απαίτηση για την
απομάκρυνσή είναι η κάλυψη του σκάμματος. Το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στην απαντητική
επιστολή του συναδέλφου Ζήση Σαμαρά είναι ρεαλιστικό και τεχνικά εφικτό. Αυτό που θα προκαλέσει
καθυστέρηση είναι η εύρεση χώρου μετεγκατάστασης. Γνωρίζω προσωπικά ότι η διαδικασία αυτή δεν
ευοδώθηκε παρά τις επίμονες προσπάθειες του κ. Σαμαρά. Από την άλλη η επιλογή που τελικά προκρίθηκε,
το ThessINTEC φαίνεται να έχει μπει στο δρόμο υλοποίησης καθώς έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση, έχει
προχωρήσει στη διαδικασία σχεδιασμού και υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, όπως εξ άλλου
φαίνεται στη σχετική επιστολή.
Θα σημειώσω όμως το πιο βασικό όλων, το γεγονός ότι μη παραμονή του εξοπλισμού σε χώρου του
Πανεπιστημίου εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους οικονομικών και δικαστικών περιπετειών του Ιδρύματος,
κάτι που επιβεβαιώνεται από την επιστολή του κ. Σαμαρά και που βασίζεται σε γνωμοδότηση της νομικής
υπηρεσίας του ΕΛΚΕ. Επίσης καθώς ο χώρος βρίσκεται πραγματικά σε αχρησία εδώ και πάρα πολλά χρόνια
και η οποιαδήποτε άλλη χρήση του θα απαιτήσει πολύ χρόνο για τον προσδιορισμό αυτής της χρήσης, το
σχεδιασμό, την εύρεση χρηματοδότησης και τελικά την υλοποίηση, δεν βλέπω να διακυβεύεται καμία
απώλεια εναλλακτικών ευκαιριών χρήσης για την Πολυτεχνική Σχολή από την παραμονή της εν λόγω
κατασκευής στο χώρο αυτό για δύο χρόνια ακόμη.
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Τέλος, τα παράπονα που απευθύνονται στον κ. Κοσμήτορα θα πρέπει κανονικά να απευθύνονται στον
ΕΛΚΕ, διότι αυτός είναι ο κύριος του «έργου».
Η προηγούμενη απόφαση της Κοσμητείας προφανώς δε μας δεσμεύει, όπως έχει /ήδη αναφερθεί, διότι έχουν
αλλάξει τα δεδομένα. Προτείνω λοιπόν να αναπεμφθεί η τελική απόφαση στο Πρυτανικό Συμβούλιο. Το
τελευταίο είναι το άμεσα εμπλεκόμενο στις συνέπειες της πιθανής απεγκατάστασης του εν λόγω οικίσκου
και ιεραρχικά είναι σε υψηλότερο επίπεδο από την Κοσμητεία.

6. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις
6.1. Αίτημα ετήσιας χρηματοδότησης IAESTE
Η Κοσμητεία, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική της θέση, αποφάσισε τη
χρηματοδότηση της IAESTS με το ποσό των εξακοσίων ευρώ (600 €).
6.2 Ανακοίνωση δωρεάς καθαριστών αέρα και αποδοχή της
Η Κοσμητεία ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή των δωρεάς της ΔΕΔΔΗΕ και αποφασίζει να
αποσταλεί ευχαριστήρια επιστολή προς τη δωρήτρια εταιρεία.
Επιπλέον η Κοσμητεία, αποφασίζει οι παραπάνω καθαριστές αέρα να διατεθούν στα Τμήματα της
Σχολής ανάλογα με το πλήθος των φοιτητών ανά Τμήμα αλλά και τα εργαστήρια και τις αίθουσες τις
οποίες χρησιμοποιούν, και να γίνει καταγραφή των σειριακών αριθμών των μηχανημάτων και των
αντίστοιχων αιθουσών όπου θα τοποθετηθούν.
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Συνεδρίαση Κοσμητείας 6/01.02.2022
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
2. Κτιριακά
2.1 Ενοποίηση βιβλιοθηκών Πολυτεχνικής Σχολής
Η Κοσμητεία αποφασίζει την αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης προκειμένου οι
Πρόεδροι των Τμημάτων να έχουν ένα εύλογο χρονικό περιθώριο να θέσουν υπόψη των οικείων
Συνελεύσεων τα παραπάνω έγγραφα προς συζήτηση και στη συνέχεια να μεταφέρουν τις θέσεις των
Τμημάτων τους στην Κοσμητεία.
2.3. Έξοδος ασφαλείας (πόρτα διαφυγής) στο Υπόγειο του Κτιρίου Δ'
Η Κοσμητεία, στη διάρκεια της συζήτησης που προηγήθηκε για την προτεραιοποίηση των έργων
επισκευών και συντήρησης των υποδομών της Πολυτεχνικής Σχολής, αποφάσισε ομόφωνα, το έργο
αυτό να περιληφθεί στα έργα προτεραιότητας της Σχολής.

3. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις.
3.1. Σύναψη Memorandum of Understanding (MoU) μεταξύ της Πολυτεχνικής Σχολής και του
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Ενημέρωση από καθηγητή ΤΜΜ, κ. Μουσιόπουλο
Η Κοσμητεία, μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του καθηγητή του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών Ν. Μουσιόπουλου αναφορικά με τη σύναψη Memorandum of
Understanding (MoU) μεταξύ της Πολυτεχνικής Σχολής και του Karlsruher Institut für Technologie
(KIT) αναφορικά με την εκπόνηση κοινών (dual) διδακτορικών διατριβών.
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Συνεδρίαση Κοσμητείας 8/19.04.2022
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1. Κτιριακά
1.1. Ενημέρωση από τον κ. Κοσμήτορα αναφορικά με την υλοποίηση των έργων υποδομών
στην Σχολή
Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μελών της Κοσμητείας από τον κύριο Θεόδωρο Θεοδοσίου,
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και μέλους της Επιτροπής Κτιριακών
και Μηχανολογικών Έργων της Πολυτεχνικής Σχολής. Η ενημέρωση αφορούσε τη δράση της
Επιτροπής και επικεντρώθηκε στους παρακάτω 4 «πυλώνες»:
•
•
•
•

Αποτύπωση κυριότερων προβλημάτων στα κτήρια.
Σχεδιασμός εργασιών στεγανοποίησης κτηρίων
Μαζική αναβάθμιση Αμφιθεάτρων.
Ένταξη Κτιρίων στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ».

Αναλυτικά, το σύνολο της ενημέρωσης από τον κ. Θεοδοσίου, βρίσκεται στο Παράρτημα.

3. Οικονομικά
3.1. Επικύρωση κατανομής Τακτικού Προϋπολογισμού 2022.
Η Κοσμητεία επικύρωσε τη κατανομή των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2022, ως
εξής (έγγραφο 63144/18-4-2002 του Κοσμήτορα προς το Τμήμα Προϋπολογισμού-Απολογισμού του
Πανεπιστημίου):
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4.000,00 €
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1.222,62 €
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4. Φοιτητικά
4.4. Αιτήματα φοιτητικών ομάδων για παραχώρηση χώρων/οικονομική ενίσχυση
H Κοσμητεία ομόφωνα αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση της Φωτογραφικής Λέσχης
Αρχιτεκτονικής Σχολής (Φ.Λ.Α.Σ.), με το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500€) για το ακαδημαϊκό
έτος 2021-22.
Όσον αφορά στα αιτήματα παραχώρησης χώρων, η Κοσμητεία επιφυλάχθηκε να αποφασίσει, έως
ότου συζητηθεί συνολικά το θέμα των διαθέσιμων χώρων της Σχολής και της παραχώρησης χρήσης
τους.
5. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις – Λοιπά θέματα
5.1. Συζήτηση σχετικά με την ενοποίηση των Βιβλιοθηκών των Τμημάτων της Σχολής
Η συζήτηση αναβλήθηκε για επόμενη Συνεδρίαση της Κοσμητείας.
5.3. Ορισμός ημερομηνιών/ωρών των Τελετών Ορκωμοσίας των Τμημάτων της Σχολής, για το
ακαδημαϊκό έτος 2022-23.
H Κοσμητεία ομόφωνα αποφάσισε, οι ημερομηνίες διεξαγωγής ορκωμοσιών των Τμημάτων για κάθε
ακαδημαϊκό έτος (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου και επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου
Σεπτεμβρίου) να ορίζονται την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου σε συνεννόηση με την αρμόδια
υπηρεσία του Πανεπιστημίου.
5.4. Αίτημα για την ένταξη υπό την αιγίδα της Πολυτεχνικής Σχολή πρότασης για την
συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Υποδομή του ESRF
H Κοσμητεία, αφού ενημερώθηκε για την σημαντικότατη προσπάθεια που γίνεται για την ένταξη της
χώρας στο European Synchrotron Radiation Facility και για τα οφέλη που θα προκύψουν από αυτή,
ομόφωνα αποφάσισε να την θέσει υπό την Αιγίδα της Πολυτεχνικής Σχολής.
5.5. Πρόταση για αναβάθμιση/δημιουργία νέου υπολογιστικού κέντρου στο ΤΧΜ
H Κοσμητεία ομόφωνα αποφάσισε ότι ο χώρος της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Χημικών
Μηχανικών, μετά την ενοποίηση των βιβλιοθηκών των Τμημάτων και τη μεταφορά του υλικού στη
νέα Βιβλιοθήκη της Σχολής, θα παραμείνει προς χρήση από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών.
5.6. Πρόταση για αγορά ιδρυματικής άδειας campus-wide suite του Λογισμικού Matlab με
αποκλειστική χρέωση της δαπάνης στο ΚΗΔ.
Η Κοσμητεία, συμφωνώντας με το σύνολο των επιχειρημάτων που αναφέρονται στο 59787/5-4-2022
έγγραφο των Προέδρων των Τμημάτων ΗΜΜΥ, ΜΜ και ΧΜ σχετικά με τα οφέλη που θα
προκύψουν για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες όλων των Τμημάτων της Σχολής,
αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ να προχωρήσει
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αγορά ιδρυματικής άδειας campus-wide suite του
λογισμικού Matlab.
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5.7. Πρόταση για τη διαδικασία απόσυρσης ΗΗΕ υλικού της Σχολής.
Η Κοσμητεία συμφωνεί με τη διαδικασία απόσυρσης του πάγιου Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (ΗΗΕ) της Πολυτεχνικής Σχολής, όπως αυτή παρουσιάζεται στο από 6-4-2022 σχετικό
έγγραφο/πρόταση του Κοσμήτορα.
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Συνεδρίαση Κοσμητείας 9/25.5.2022
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
2. Οικονομικά
2.1. Κατανομή πιστώσεων ΕΛΚΕ έτους 2022 για την Ενίσχυση των Ερευνητικών Μονάδων
του ΑΠΘ.
Η Κοσμητεία, λαμβάνοντας υπόψη το 128332/13-5-2022 έγγραφο της ΜΟΔΥ-ΕΛΚΕ ΑΠΘ
αναφορικά με την ενίσχυση ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών και μονάδων του ΑΠΘ και
μετά από συζήτηση αποφάσισε την κατανομή της σχετικής πίστωσης που αφορά στην Πολυτεχνική
Σχολή, ύψους 292.558,96€, στα Τμήματα της Σχολής ως εξής:
Περιγραφή

Ποσό

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

49.986,01 €

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

29.093,45 €

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

35.047,18 €

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών(1), (2)

39.543,15 €

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών(1), 54.177,76 €
(2)

Τμήμα Χημικών Μηχανικών(1), (2)

36.450,80 €

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

23.473,43 €

Κοσμητεία(1), (2)

18.403,45 €

Εργαστήρια Κοσμητείας και Βιβλιοθήκη

6.383,73 €

ΣΥΝΟΛΟ

292.558,96 €

Επιπλέον η Κοσμητεία αποφάσισε:
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(1) το κόστος επισκευής και συντήρησης κεντρικού ψύκτη ύψους 3.720 € θα επιμερισθεί στα ΤΜΜ,
ΤΧΜ, ΤΗΜΜΥ και στην Κοσμητεία και
(2) το κόστος κατασκευής και τοποθέτησης θωρακισμένης πόρτας στην αίθουσα συνεδριάσεων στο
Κτήριο Δ, ύψους 1.314 € θα επιμερισθεί στα ΤΜΜ, ΤΧΜ, ΤΗΜΜΥ και στην Κοσμητεία.
Τα ποσά αυτά, στον παραπάνω πίνακα, έχουν ήδη αφαιρεθεί από τα αντίστοιχα Τμήματα και έχουν
προστεθεί στο ποσό της Κοσμητείας, από όπου και θα γίνει και η εκταμίευση για την πληρωμή των
εργασιών.

4. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις.
4.2. Σύναψη μνημονίου συνεργασίας της Σχολής με το Δήμο Καρδίτσας σε θέματα αεροπλοΐας
και εφαρμογών αυτής.
Η Κοσμητεία κάνει δεκτή την πρόταση για υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της
Πολυτεχνικής Σχολής και του Δήμου Καρδίτσας, σε θέματα αεροπλοΐας και εφαρμογών της.
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Συνεδρίαση Κοσμητείας 10/14.06.2022
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1. Συζήτηση επί του νέου σχεδίου νόμου-πλαισίου για την παιδεία «Νέοι Ορίζοντες στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και
της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».
Η Κοσμητεία, ομόφωνα αποφάσισε τη σύνταξη και αποστολή προς το Γραφείο του Πρύτανη,
εγγράφου, στο οποίο να αναφέρονται τα εξής:
(α) Ασφυκτικά μικρό χρονικό περιθώριο διαβούλευσης.
(β) Ενδεικτικά σημεία, τα οποία θεωρούνται προβληματικά και τα οποία θα λειτουργήσουν
πιθανότατα προς την κατεύθυνση ανάδυσης νέων προβλημάτων:
•
•
•

•
•
•

Διαδικασία της ανάδειξης των Πρυτανικών αρχών.
Κριτήρια επιλογής εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Ιδρύματος / Έλεγχος και λογοδοσία
Συμβουλίου Ιδρύματος.
Ενδεχόμενη αλλοίωση προγραμμάτων σπουδών Τμημάτων και δικαιωμάτων αποφοίτων από
εσωτερική κινητικότητα των φοιτητών – επιλογή μαθημάτων από προγράμματα σπουδών
άλλων Τμημάτων του ΑΕΙ.
Διαδικασία ελέγχου και επικύρωσης μητρώων γνωστικών αντικειμένων των Τμημάτων.
Περιορισμοί που τίθενται για τις εξελίξεις των βαθμίδων επίκουρου και του αναπληρωτή
καθηγητή.
Θέματα που αφορούν στο λοιπό προσωπικό των ΑΕΙ.

3. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις – Λοιπά θέματα.
3.1. Αίτημα πέντε φοιτητικών ομάδων για εξεύρεση κοινού εργαστηριακού χώρου.
Μετά από συζήτηση η Κοσμητεία ομόφωνα αναβάλλει τη λήψη απόφασης επί του θέματος για
επόμενη Συνεδρίαση της Κοσμητείας, προκειμένου τα μέλη της να διερευνήσουν το θέμα των
χώρων των Τμημάτων τους και να καταθέσουν σχετική πρόταση.
Θέμα εκτός Η.Δ.
Απόφαση Κοσμητείας αναφορικά με το αίτημα του κ. Ιωάννη Οσσανλή, μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών για ένταξη σε κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.
Η Κοσμητεία, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του Ν. 4009/2011, όπως
τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 68 Ν. 4235/2014 και 20§2 Ν. 4452/2017, της ερμηνευτικής εγκυκλίου
59950/Ζ2/6-4-2017 του ΥΠΕΘ καθώς και την εισηγητική έκθεση της τριμελούς εισηγητικής
επιτροπής, ομόφωνα αποφάσισε να εγκρίνει την ένταξη του κ. Ιωάννη Οσσανλή μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π..
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Συνεδρίαση Κοσμητείας 11/19.07.2022
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1. Επικύρωση Πρακτικών Συνεδριάσεων Κοσμητείας.
1.1. Επικυρώνονται τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων: 14/16.06.2021, 15/25.08.2021, 1/20.09.2021,
2/21.10.2021, 3/16.11.2021, 4/10.01.2022, 5/14.01.2022, 6/01.02.2022, 7/21.03.2022, 8/19.04.2022,
9/25.05.2022, 10/14.06.2022.
4. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις – Λοιπά θέματα.
4.2. Απονομή αιγίδας της Πολυτεχνικής Σχολής στο Θερινό Σχολείο “NSF Advanced Study
Institute: Using Nanotechnology for Fabricating New Biomaterials and Next-Generation
Electrodes”.
Η Κοσμητεία ομόφωνα αποφάσισε να μην εγκρίνει την απονομή της αιγίδας της Πολυτεχνικής
Σχολής στο θερινό σχολείο “NSF Advanced Study Institute: Using Nanotechnology for Fabricating
New Biomaterials and Next-Generation Electrodes”, καθώς δεν υφίσταται κάποια επίσημη
συμφωνία/μνημόνιο συνεργασίας με τον οργανισμό NSF, ο οποίος και διοργανώνει το θερινό
σχολείο.
4.3. Σύναψη μνημονίου συνεργασίας της Σχολής με το Δήμο Θεσσαλονίκης σε θέματα που
αφορούν στη διατήρηση και προστασία της υγείας των δημοτών και των κατοίκων του Δήμου
Θεσσαλονίκης.
Η Κοσμητεία ομόφωνα αποφάσισε να εγκρίνει τη σύναψη του μνημονίου συνεργασίας της Σχολής
με το Δήμο Θεσσαλονίκης, σε θέματα που αφορούν στη διατήρηση και προστασία της υγείας των
δημοτών και των κατοίκων του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ επιπλέον εξέφρασαν την πρόθεσή τους
να συμμετάσχουν στις προβλεπόμενες σε αυτό δράσεις και τα Τμήματα Χημικών Μηχανικών και
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
4.4. Αίτημα έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας σε εργαστηριακούς χώρους που βρίσκονται
υπό τη διαχείριση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, στο υπόγειο της Α΄ Πτέρυγας
(Αρχιτεκτόνων) της Σχολής.
Η Κοσμητεία ομόφωνα αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα για την υλοποίηση εργασιών μικρής
κλίμακας χωροθέτησης του εργαστηριακού χώρου του Εργαστηρίου Δυναμικής Μηχανών του
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και του χώρου της φοιτητικής ομάδας ART, στο υπόγειο της
Α΄ Πτέρυγας (Αρχιτεκτόνων), όπως περιγράφονται στο σχετικό έγγραφο και με έξοδα του
εργαστηρίου και της ομάδας. Επιπλέον, η Κοσμητεία αποφάσισε να ζητηθεί από τα μέλη του
Εργαστηρίου και της ομάδας ART, μετά το πέρας των εργασιών, να μεριμνούν ώστε ο περιβάλλον
εξωτερικός χώρος να διατηρείται καθαρός και χωρίς παραμένοντα αντικείμενα (καρέκλες, τραπέζια,
άλλα αντικείμενα προς απόσυρση), με ευθύνη όλων των εμπλεκομένων (καθηγητών, φοιτητών,
μεταπτυχιακών φοιτητών κλπ). Όσον αφορά στο σχεδιασμό της νέας πόρτας εισόδου και του
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στέγαστρού της, η Κοσμητεία αποφάσισε ότι θα ήταν σκόπιμο να ζητηθεί η γνώση, η γνώμη και η
εμπειρία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
Μετά από πρόταση της Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών καθηγήτριας Αλκμήνης
Πάκα, η Κοσμητεία ομόφωνα αποφάσισε πως όταν ολοκληρωθούν τα κτίρια «Ε» της Σχολής, η
Κοσμητεία να συζητήσει εκ νέου την κατανομή των χώρων της Σχολής στα Τμήματα στη βάση ενός
κοινά αποδεκτού αλγορίθμου.
4.6. Σχετικά με την πρόσβαση στα κτίρια της Σχολής κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών
(30-7 έως 21-8 2022).
Η Κοσμητεία ομόφωνα αποφάσισε να γίνει ισχυρή σύσταση στα μέλη της Πολυτεχνικής Σχολής να
περιορίσουν κατά το δυνατόν την προσέλευση και παρουσία τους στη Σχολή κατά το διάστημα 30
Ιουλίου έως 21 Αυγούστου και επιπλέον, εάν θα πρέπει οπωσδήποτε να έρθουν στη Σχολή, αυτό να
γίνει σε εργάσιμη ημέρα και να αποχωρούν μέχρι τις 14:00.
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