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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  61η ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

ΤΟΥ (ΜΕΡΟΣ B’) ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
 

 
ΜΕΡΟΣ B’ (στην παρουσία Φοιτητών) 
 
Όλα τα Μέλη του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, κλήθηκαν έγκαιρα και νομότυπα όπως παραστούν 
στην 61η Τακτική Συνεδρία του Συμβουλίου (ΜΕΡΟΣ Β’) την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017. 
 

Α/Α ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενέργεια Ημερομηνία 
Εκτέλεσης 

1. Εγκρίσεις   

1.1 

Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης [Παρ.1.1]: 
Εγκρίθηκε η Ημερήσια Διάταξη ως το αντίστοιχο Παράρτημα 1.1 με την εξής διαφορο-
ποίηση: Τα θέματα 6.3 και 6.4 διαγράφησαν από την κανονική τους διάταξη και συ-
μπεριελήφθησαν στα Διάφορα.  Η αλλαγή αυτή έγινε με εισήγηση του Κοσμήτορα 
καθ’ ότι για τα συγκεκριμένα θέματα δεν εδόθησαν οι δέουσες διευκρινίσεις και δεν 
κοινοποιήθηκαν αντίστοιχα Παραρτήματα. 

  

1.2 

Έγκριση Πρακτικών της 59ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής 
και Τεχνολογίας – Μέρος Β’, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2017 [Παρ.1.2]: 
Εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της 59ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής 
και Τεχνολογίας – Μέρος Β’, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2017, ως το Παράρτημα 1.2. 

Υπογραφή από 
Κοσμήτορα και 
κοινοποίηση στην 
Σύγκλητο προς 
ενημέρωση της 
ολομέλειας. 

Καταληκτική 
ημερομηνία 
27 Σεπτεμ-
βρίου 2017. 

    

2. Ενημέρωση   

2.1 

Κοινοποίηση στην Σύγκλητο των εγκεκριμένων πρακτικών της 58ης Συνεδρίας 
του Συμβουλίου ΜΕΡΟΣ Β’, η οποία πραγματοποιήθηκε την 26η Ιουνίου 2017  
[Παρ. 2.1]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για την κοινοποίηση στην Σύγκλητο των εγκεκριμένων 
πρακτικών της 58ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής ΜΕΡΟΣ Β’, η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε την 26η Ιουνίου 2017, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.1. 

  

2.2 

Πρακτικά των Τμημάτων της Σχολής:  
Πρακτικά Έκτακτης Συνεδρίας ΗΜΗΠΛΗ - 22.2.2017- (Παρουσία Φοιτητών) [Παρ. 
2.2.1] 
Πρακτικά 64ης Συνεδρίας ΗΜΗΠΛΗ - 29.5.2017 - ( Παρουσία Φοιτητών) [Παρ. 
2.2.1] 
Πρακτικά 71ης Συνεδρίας ΜΗΜΕΜΥ - 7.6.2017 (Παρουσία Φοιτητών) [Παρ. 2.2.2] 
Πρακτικά 42ης Συνεδρίας ΠΟΜΗΓΕ - 7.6.2017 (Παρουσία Φοιτητών) [Παρ. 2.2.3] 
Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των ως άνω αναφερομένων Συνεδριάσε-
ων των Τμημάτων ΗΜΗΠΛΗ, ΜΗΜΕΜΥ και ΠΟΜΗΓΕ (Παρουσία Φοιτητών), ως τα 
αντίστοιχα Παραρτήματα. 

  

    

3. Απορρέοντα   
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3.2    

    

4. Εκλογικές Διαδικασίες   

4.1 Πρακτικά Εκλογής δύο (2) Εκπροσώπων των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος ΜΗ-
ΜΕΜΥ (Ενταγμένων) στο Συμβούλιο του Τμήματος [Παρ. 4.1]: 
Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών για την Εκλογή δύο (2) Εκπροσώπων των 
Μελών ΔΕΠ του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ (Ενταγμένων) στο Συμβούλιο του Τμήματος ως 
το Παράρτημα 4.1. 

  

4.2 Πρακτικό Εκλογής ενός (1) Εκπροσώπου των Εκλεγμένων Μελών ΔΕΠ και ενός 
(1) Εκπροσώπου των Ενταγμένων Μελών ΔΕΠ του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ στο 
Συμβούλιο της Σχολής [Παρ. 4.2]: 
Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών Εκλογής ενός (1) Εκπροσώπου των Ε-
κλεγμένων Μελών ΔΕΠ και ενός (1) Εκπροσώπου των Ενταγμένων Μελών ΔΕΠ του 
Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ στο Συμβούλιο της Σχολής, ως το Παράρτημα 4.2. 

  

4.3 Κοινοποίηση Σημειώματος στην Σύγκλητο με θέμα: Αντικαταστάσεις Εκπροσώ-
πων της Σχολής ΜΤΕ σε Συγκλητικές Επιτροπές [Παρ. 4.3]: 
Το Συμβούλιο έλαβε γνώση Σημειώματος προς Σύγκλητο με θέμα: Αντικαταστάσεις 
Εκπροσώπων της Σχολής ΜΤΕ σε Συγκλητικές Επιτροπές ως το Παράρτημα 4.3. 

  

4.4 Εκλογή δύο (2) Εκπροσώπων του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Ε-
νταγμένου) της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ως Μέλη της Συγκλήτου 
[Παρ. 4.4]: 
Το Συμβούλιο έλαβε γνώση Σημειώματος προς Σύγκλητο για την εκλογή 2 δύο (2) Εκ-
προσώπων του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Ενταγμένου) της Σχολής Μη-
χανικής και Τεχνολογίας ως Μέλη της Συγκλήτου, ως το Παράρτημα 4.4. 

  

    

5. Προϋπολογισμός   

5.1 Κοινοποίηση Ηλεκτρονικού μηνύματος στους Προέδρους των οικείων Τμημά-
των της Σχολής με θέμα: Οικονομική Στήριξη για εργοδότηση ΕΕ [Παρ. 5.1]: 
Ο Κοσμήτορας ενημέρωσε ότι, το Τμήμα ΗΜΗΠΛΗ υπέβαλε αίτημα για οικονομική 
ενίσχυση από τυχόν πλεόνασμα στον Προϋπολογισμό της Σχολής για εργοδότηση 
Ειδικού Επιστήμονα και στήριξη του Μαθήματος Μαθηματικά Ι, ένεκα του μεγάλου 
ακροατηρίου στο συγκεκριμένο μάθημα (περίπου 80 φοιτητές).  Ο Ειδικός Επιστήμο-
νας θα στηρίξει το διδακτικό έργο και το φροντιστήριο της Επίκουρης Καθηγήτριας 
Παρασκευούλλας Κρόνη.  Θα γίνει μεταφορά από τον Προϋπολογισμό της Σχολής του 
ποσού των Ευρώ 2.000 από το Άρθρο 3/319: Ερευνητικές και Άλλες Δραστηριότητες, 
στον Προϋπολογισμό του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ. 
Το Τμήμα ΜΗΜΕΜΥ ενέκρινε το ως άνω αίτημα του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ και αναμένε-
ται η θετική ανταπόκριση και από το Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ.  Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
ΠΟΜΗΓΕ ενημέρωσε ότι, εγκρίνεται και από το Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ το αίτημα του Τμήμα-
τος ΗΜΗΠΛΗ. 

Κοινοποίηση Ση-
μειώματος στον 
ΑΟιΠΑ. 

Άμεσα 

5.2 Κοινοποίηση ηλεκτρονικού μηνύματος προς Προέδρους των οικείων Τμημάτων 
της Σχολής με θέμα: Ενημέρωση για Έσοδα ΜΔ και Απορρόφηση Προϋπολογι-
σμού για το έτος 2017 – Άρθρο 3/319 Ερευνητικές και Άλλες Δραστηριότητες 

Κοινοποίηση Ση-
μειώματος στην 
Σύγκλητο για λήψη 
απόφασης. 

Καταληκτική 
ημερομηνία 
27 Σεπτεμ-
βρίου 2017. 
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[Παρ. 5.2]: 
Σε συνέχεια σχετικού με το ως άνω θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος από την Γραμματεία 
της Κοσμητείας προς τους Προέδρους των οικείων Τμημάτων της Σχολής, ημερομηνί-
ας 14 Σεπτεμβρίου 2017, ο Κοσμήτορας υπενθύμισε τους Προέδρους να προτρέψουν 
εκ νέου τα Μέλη ΔΕΠ των οικείων Τμημάτων τους: α) να απορροφήσουν στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό, τα κονδύλια για την ερευνητική τους δραστηριότητα και β) να ενημε-
ρώσουν έγκαιρα τους Προέδρους των οικείων Τμημάτων τους για τυχόν αδιάθετα πο-
σά.   
Κατόπιν συζήτησης επί του ως άνω θέματος απεφασίσθη όπως κοινοποιηθεί Σημείω-
μα στην Σύγκλητο με την εισήγηση για επιστροφή τυχόν πλεονασμάτων από Άρ-
θρα/Κονδύλια του Ετήσιου Προϋπολογισμού των Τμημάτων/Σχολών πίσω στα Τμή-
ματα/Σχολές, με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση εκ μέρους των Τμημά-
των/Σχολών των κονδυλίων τα οποία κατανέμονται ετησίως στον Προϋπολογισμό 
τους είτε από κρατική χορηγία είτε από ίδια έσοδα. 

6. Θέματα Φοιτητών   

6.1 Πλεονεκτήματα των Φοιτητών του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ [Παρ. 61]: 
Ο Εκπρόσωπος των Φοιτητών και εισηγητής του θέματος  Ανδρέας Κυριάκου επεσή-
μανε ότι, ενώ ανήκουν όλοι οι φοιτητές των οικείων Τμημάτων ΗΜΗΠΛΗ, ΜΗΜΕΜΥ 
και ΠΟΜΗΓΕ στην ίδια Σχολή,  εν τούτοις οι Φοιτητές του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ ευρί-
σκονται σε πλεονεκτικότερη θέση όσον αφορά τα εξής θέματα:  
α) Οι Φοιτητές πέμπτου και έκτου έτους έχουν την ευκαιρία να επιλέγουν μαθήματα 
χωρίς τον περιορισμό των αλυσίδων και 
β) Φοιτητές που απέτυχαν σε προαπαιτούμενο μάθημα με βαθμό αποτυχίας τέσσερα 
έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το μάθημα αλυσίδας που ακολουθεί. 
Εισηγήθηκε όπως τα ως άνω θέματα α) και β), υιοθετηθούν σε όλα τα οικεία Τμήματα 
της Σχολής.  
Ο Κοσμήτορας επεσήμανε ότι, η ως άνω εισήγηση θα συζητηθεί στο Α΄ Μέρος είτε της 
παρούσας Συνεδρίας του Συμβουλίου είτε σε μεταγενέστερο στάδιο. 

  

6.2 Διαχωρισμός θεωρίας και εργαστηρίων [Παρ. 6.2]: 
Ο Εκπρόσωπος των Φοιτητών και εισηγητής του θέματος Ανδρέας Κυριάκου επεσή-
μανε ότι, με το πέρας των εγγραφών κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Εξάμηνο αντιμετώπι-
σαν μεγάλο πρόβλημα οι Φοιτητές οι οποίοι έχουν επιτύχει σε εργαστήριο και αποτύ-
χει στη θεωρία ενός μαθήματος (ή και το αντίθετο).  Λόγω του ότι, τα εν λόγω μαθήμα-
τα καλύπτουν αρκετές ώρες του προγράμματος, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σύ-
γκρουσης με άλλα μαθήματα.  Παρά του ότι τόσο οι Καθηγητές όσο και το Τμήμα επι-
τρέπουν να γίνει η πιο πάνω εγγραφή, ωστόσο το μηχανογραφικό σύστημα εγγραφών 
δεν επιτρέπει την ενέργεια αυτή. 
Εισηγήθηκε όπως τα μαθήματα που αποτελούνται από θεωρία και εργαστήριο να 
διαχωρίζονται.  Δηλαδή να υπάρχουν δύο διαφορετικοί κωδικοί στην θεωρία και στο 
εργαστήριο για σκοπούς εγγραφής. 
Κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων το Συμβούλιο α) εκφράζει τη σύμφωνο 
γνώμη του στο ότι υπάρχει κάποιος βαθμός δυσκολίας και β) κατανοεί την αναστά-
τωση που προκαλείται από την δυσλειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος και 
θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξευρεθούν εφικτές λύσεις για το 
συγκεκριμένο πρόβλημα.  

  

    

7. Ασφάλεια και Υγεία   
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8. Διάφορα:    

8.1 Επέκταση εξεταστικής περιόδου [Παρ. 6.3] 
Ο Εκπρόσωπος των Φοιτητών και εισηγητής του θέματος Μιχάλης Χριστοδούλου 
επεσήμανε ότι, η εξεταστική περίοδος διάρκειας δύο εβδομάδων είναι πολύ μικρή και 
προκαλεί δυσκολίες στους Φοιτητές.  Εισηγήθηκε όπως α) επεκταθεί η εξεταστική 
περίοδος, β) εξευρεθεί τρόπος ώστε να μην συμπίπτουν την ίδια ημέρα ή να μην με-
σολαβεί μικρό χρονικό διάστημα για την Εξεταστική Μαθημάτων με μεγάλες αποτυχίες 
και γ) το προκαταρκτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων να κοινοποιείται και στους Φοιτητές. 
Κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων απεφασίσθη όπως καταβληθεί κάθε 
δυνατή προσπάθεια ώστε να γίνουν αλλαγές εκεί και όπου πραγματικά δημιουργείται 
πρόβλημα σύμφωνα με το ως άνω β) και γ).  Επέκταση της εξεταστικής περιόδου δεν 
μπορεί να γίνει.  Είναι κατανοητό το πρόβλημα και στα πλαίσια της προσπάθειας 
επίλυσής του με μικρές αλλαγές εντός των υφιστάμενων πλαισίων θα διευθετηθεί Συ-
νάντηση του Κοσμήτορα με τον Προϊστάμενο ΥΣΦΜ και τους Προέδρους των οικείων 
Τμημάτων της Σχολής στην παρουσία και των Φοιτητών.  

  

8.2 Τελική Εξέταση Μαθηματικών Ι και Θερμοδυναμικής Ι [Παρ. 6.4]: 
Ο Εκπρόσωπος των Φοιτητών και εισηγητής του θέματος Μιχάλης Χριστοδούλου 
επεσήμανε ότι, κατόπιν συνεννόησης των Φοιτητών με την Διδάσκουσα του μαθήμα-
τος Μαθηματικά Ι διεφάνη ότι, θα διευκολυνθεί πολύ και ίδια εάν η Τελική Εξέταση του 
εν λόγω μαθήματος ορισθεί στην αρχή της Εξεταστικής περιόδου.  Για το Μάθημα 
Θερμοδυναμικής Ι, στο οποίο συμμετέχουν Φοιτητές από το 2ον μέχρι και το 6ον έτος, 
είναι αδύνατον να οριστεί η τελική εξέταση την ίδια ημέρα για όλους τους Φοιτητές και 
εισηγήθηκε την άτυπη συνεννόηση με τον διδάσκοντα και την πραγματοποίηση της 
τελικής Εξέτασης εκτός εξεταστικής περιόδου. 
Ο Κοσμήτορας εισηγήθηκε όπως ο Πρόεδρος του οικείου Τμήματος ιεραρχήσει τις 
δυσκολίες και εξεύρει ένα τρόπο να επιλυθεί το πρόβλημα όπως πχ. ορίζοντας την 
τελική εξέταση για το Μάθημα Μαθηματικά Ι στην αρχή της Εξεταστικής περιόδου και 
για το Μάθημα Θερμοδυναμική Ι στο τέλος της Εξεταστικής περιόδου, ωστόσο καμία 
τελική εξέταση δεν μπορεί να οριστεί εκτός εξεταστικής περιόδου.  Είναι θέμα Κανό-
νων περί δίκαιης και ίσης αντιμετώπισης. 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ εισηγήθηκε όπως οι ίδιοι οι Φοιτητές ετοιμά-
σουν εγκαίρως ένα προκαταρκτικό Πρόγραμμα της Εξεταστικής το οποίο να κοινοποι-
ήσουν στην ΥΣΦΜ με την προϋπόθεση ότι θα είναι εντός της Εξεταστικής περιόδου. 

  

    

 
 
Λήξη του Β΄ ΜΕΡΟΥΣ της Συνεδρίας 
 
 
Μετά την λήξη της 61ης Τακτικής Συνεδρίας, Β’ Μέρος, το Συμβούλιο προέβη στην επικύρωση των ως άνω αναφερόμενων 
αποφάσεων για τα θέματα: 5.1 και 5,2. 
 
 
 
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
 
 
 
Τα πρακτικά του Β’ ΜΕΡΟΥΣ της 61ης Συνεδρίας, εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας 
κατά την 62η Συνεδρία του ΜΕΡΟΣ Β’, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου, 2017. 
 


