Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 27/9/2016)
μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη
με βάση τις προβλέψεις του Νόμου (και ιδίως αυτές για μονοτμηματικές Σχολές)
Σε αγκύλες αναφέρεται το σχετικό άρθρο του Ν. 4009/2001, όπως ισχύει, ενώ αν πρόκειται για άλλον νόμο αναγράφεται ο αριθμός του Νόμου.
Όσα αναγράφονται με κόκκινη γραμματοσειρά προκύπτουν από την ακαδημαϊκή εμπειρία και τις πάγιες πρακτικές στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, και θα
εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται. Με πράσινη γραμματοσειρά αναγράφονται οι μεταβατικές διατάξεις.
Θέμα

Κοσμήτορας

Κοσμητεία

Γενική Συνέλευση (ΓΣ)

1. Κανόνες λειτουργίας
και πλαίσιο
αρμοδιοτήτων

Οι αρμοδιότητες που προκύπτουν από τον
νόμο κωδικοποιούνται παρακάτω. Ο
Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός
μπορούν να προβλέπουν επιπλέον
αρμοδιότητες [9.4].

Οι αρμοδιότητες που προκύπτουν από τον
νόμο κωδικοποιούνται παρακάτω. Οι
κανόνες λειτουργίας περιλαμβάνονται στον
Οργανισμό [5.2δ]. Ο Οργανισμός και ο
Εσωτερικός Κανονισμός μπορούν να
προβλέπουν επιπλέον αρμοδιότητες [9.9].

Οι αρμοδιότητες που προκύπτουν από τον
νόμο κωδικοποιούνται παρακάτω. Οι
κανόνες λειτουργίας περιλαμβάνονται στον
Οργανισμό [5.2δ].
Δυνάμει του [80.22γ ≡ Ν. 4386/2016: 26.6],
μέχρι την θέσπιση του Οργανισμού, οι
κανόνες λειτουργίας όλων των οργάνων
αποφασίζονται από τη Σύγκλητο και
δημοσιεύονται στην ΕΚ. Κανόνες για
θέματα της Σχολής αποφασίζονται από τη
ΓΣ μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα ή/και
του συντονιστή της Επιτροπής Θεσμικών
Θεμάτων, και προωθούνται από τον
Κοσμήτορα προς τη Σύγκλητο για θέσπιση.

2. Στρατηγική

Μεριμνά για την εφαρμογή των
αποφάσεων της Κοσμητείας [9.4γ]

Είναι αρμόδια για τη χάραξη της γενικής
εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής
της σχολής, τον προγραμματισμό και τη
στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής
της [9.9β].

3. Συνεργασίες με άλλα
ιδρύματα
4. Υπηρεσίες

Αποφασίζει σχετικά με την οργάνωση
Εισηγείται προς την Κοσμητεία σχετικά με
προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών σε
άλλα ιδρύματα [9.9ιβ].
συνεργασία με άλλα ιδρύματα [9.9ιβ].
Προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας Ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας των
[9.4δ].
υπηρεσιών της Κοσμητείας [9.9ιδ].
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Κοσμήτορας

Κοσμητεία

Γενική Συνέλευση (ΓΣ)

5. Απολογισμός

Συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού
[9.5]. Κατά τη λήξη της θητείας του
υποβάλλει απολογισμό του ακαδημαϊκού,
οικονομικού και διοικητικού έργου, ο
οποίος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο [15.3].

Προβαίνει σε τακτικό απολογισμό των
δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της
πολιτικής του ιδρύματος και των
αποφάσεων του Συμβουλίου, της
Συγκλήτου και του Πρύτανη [9.9β].

Εγκρίνει την ετήσια έκθεση απολογισμού
[9.5].

6. Σύγκληση οργάνων και Συγκαλεί την Κοσμητεία και τη ΓΣ,
καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως
εισηγητές
εισηγητή των θεμάτων μέλος τους,
προεδρεύει των εργασιών τους και
εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει
οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος τους
[9.4α, 10.3α]. Επίσης συγκαλεί τα
Εκλεκτορικά Σώματα [19].
Για θέματα αρμοδιότητας πάγιας
Επιτροπής της Σχολής ως εισηγητής
ορίζεται υποχρεωτικά ο συντονιστής της
αρμόδιας επιτροπής.
7. Συγκρότηση Επιτροπών Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή
διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων
και Ομάδων Εργασίας
[9.4στ, 10.3γ].

8. Επιτροπή
Προγράμματος Σπουδών
(ΕΠΣ, γνωστή και ως
Επιτροπή Προπτυχιακών
Σπουδών)
9. Επιτροπή
Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΕΜΣ)

Συγκροτεί την ΕΠΣ από τουλάχιστον πέντε
καθηγητές της Σχολής, η οποία καταρτίζει
το πρόγραμμα [32.2].

Συγκροτεί ομάδες για την εσωτερική
αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών
[10.6στ]
Η σύσταση των πάγιων Επιτροπών της
Σχολής, που είναι αρμοδιότητα του
Κοσμήτορα, εγκρίνεται από τη ΓΣ.
Εισηγείται προς τη Σύγκλητο και τον
Πρύτανη για την έγκριση του
Προγράμματος Σπουδών [32.2].

Συγκροτεί την ΕΜΣ από καθηγητές του
οικείου γνωστικού πεδίου, η οποία
καταρτίζει το πρόγραμμα μεταπτυχιακών
και διδακτορικών σπουδών [38.3, 39.2].

Οι ΓΣ των Τομέων εισηγούνται προς την
ΕΠΣ, ενώ η έγκριση του ΠΣ από την
Κοσμητεία προϋποθέτει σύμφωνη γνώμη
της ΓΣ της Σχολής.

Θέμα

Κοσμήτορας

10. Εφαρμογή του
Επιβλέπει/μεριμνά για την εφαρμογή του
Προγράμματος Σπουδών Κανονισμού Σπουδών, του ΠΣ, των
(ΠΣ) – Τήρηση διατάξεων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και την
τήρηση των διατάξεων του νόμου, του
Οργανισμού και του Εσωτερικού
Κανονισμού [9.4β, 10.3β].

Κοσμητεία

Γενική Συνέλευση (ΓΣ)

Έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Είναι αρμόδια για την εφαρμογή του ΠΣ και
τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό
σχολής και των ΠΣ [9.9α]
[10.6β], τη διατύπωση γνώμης προς την
Κοσμητεία για τρόπους βελτίωσης του ΠΣ
[10.6ε] και την εισήγηση προς την
Κοσμητεία για την ίδρυση ΠΣ δεύτερου και
τρίτου κύκλου [10.6η].

11. Ορισμός διδασκόντων
– Έγκριση συγγραμμάτων

Είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τον
ορισμό των διδασκόντων [10.6γ] και την
επιλογή και έγκριση των συγγραμμάτων
[10.6δ].
Οι ΓΣ των Τομέων εισηγούνται σχετικά προς
τη ΓΣ της Σχολής

12. Απασχόληση
καθηγητών σε Τομείς

Εγκρίνει αιτήματα καθηγητών και λεκτόρων
για άσκηση διδακτικού, ερευνητικού,
εργαστηριακού ή επιστημονικού έργου σε
περισσότερους από έναν Τομείς
(απαιτείται αίτημα του Τομέα υποδοχής)
[16.3].

13. Απασχόληση
Ομότιμων Καθηγητών

Με αιτιολογημένη απόφασή της μπορεί να
εγκρίνει αιτήσεις ομότιμων καθηγητών για
παροχή προπτυχιακού διδακτικού έργου
μέχρι 5 ώρες εβδομαδιαίως χωρίς αμοιβή
[Ν. 4386/2016: 69].

14. Αυτοδύναμο
διδακτικό έργο ΕΔΙΠ και
ΕΤΕΠ

Μπορεί να εισηγείται προς τη Σύγκλητο την
ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου
σε μέλη ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ [29.3Α].
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Κοσμήτορας

Κοσμητεία

Γενική Συνέλευση (ΓΣ)

15. Θέματα υποψηφίων
διδακτόρων

Ορίζει την τριμελή εξεταστική επιτροπή
(από 2 μέλη της Σχολής, εξαιρουμένων των
επιβλεπόντων, και ένα εξωτερικό), ύστερα
από εισήγηση των επιβλεπόντων
καθηγητών [39.6].
Βλ. διπλανή παρατήρηση.

Με απόφαση της ΓΣΕΣ ορίζεται για
κάθε υποψήφιο διδάκτορα ένας ή
περισσότεροι επιβλέποντες καθηγητές
[39.5].
Δυνάμει του [80.11], μέχρι την έκδοση του
Οργανισμού, για την εκπόνηση των
διδακτορικών διατριβών εξακολουθούν να
ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3685/2008
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά
συνέπεια εξακολουθούν να ισχύουν οι
θεσμοί της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής και της επταμελούς εξεταστικής
επιτροπής, για τη συγκρότηση των οποίων
αρμόδια είναι η ΓΣΕΣ.

16. Προκηρύξεις θέσεων
καθηγητών

Είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και Εισηγείται προς την Κοσμητεία για τον
την εισήγηση προς τον Πρύτανη για την
προγραμματισμό και την προκήρυξη
προκήρυξη θέσεων καθηγητών [9.9γ].
θέσεων καθηγητών [9.9γ, 10.6ζ].

17. Συγκρότηση
Συγκαλεί τη ΓΣΕΣ για τη Συγκρότηση ΕΣ
Εκλεκτορικού Σώματος
εντός 10 ημερών από την ημερομηνία
(ΕΣ) για εκλογή καθηγητή λήξης της προθεσμίας υποβολής
υποψηφιοτήτων [19.3α].
Μεταβατικά, για όσες εκλογές διεξάγονται
με επταμελείς επιτροπές, τα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών
ορίζονται με αιτιολογημένη απόφαση του
κοσμήτορα [19.3β της αρχικής έκδοσης,
ήδη καταργημένης].
Επίσης, μεταβατικά συγκαλεί την πρώτη
και τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής
και προεδρεύει στην πρώτη.

Είναι αρμόδια για την κατάρτιση και τη
δημοσίευση των μητρώων [9.9δ].
Μεταβατικά, για όσες εκλογές διεξάγονται
με επταμελείς επιτροπές η Κοσμητεία είναι
αρμόδια για την έκφραση γνώμης προς τον
Κοσμήτορα για τη σύσταση των επιτροπών
[19.3β της αρχικής έκδοσης, ήδη
καταργημένης].
Η Κοσμητεία ζητά τις εισηγήσεις των
Τομέων σχετικά με τα μητρώα ή τη
σύσταση επιτροπών.

Η ΓΣΕΣ συγκροτεί το ΕΣ με πλήρως
αιτιολογημένη, ως προς το γνωστικό
αντικείμενο των μελών του, απόφασή της.
Το ΕΣ αποτελείται από 7 καθηγητές με τους
αναπληρωματικούς τους οι οποίοι ανήκουν
στη Σχολή και 8 καθηγητές με τους
αναπληρωματικούς τους του ίδιου ή άλλου
ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ομοταγούς ΑΕΙ της
αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς
γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς
πλήρωση θέσης [19.3α].
Η ΓΣΕΣ ζητά την εισήγηση του οικείου
Τομέα σχετικά με τη σύνθεση του ΕΣ.

Θέμα

Κοσμήτορας

18. Εισηγητική Επιτροπή
για εκλογή καθηγητή

Συγκαλεί το ΕΣ για τον ορισμό Εισηγητικής
Επιτροπής εντός 10 ημερών από τη
συγκρότησή του [19.4α].

19. Εκλογή καθηγητή

Κοινοποιεί την Εισηγητική Έκθεση στα μέλη
του ΕΣ [19.4γ] και συγκαλεί κοινή
συνεδρίαση ΓΣ και ΕΣ εντός 20 ημερών από
την υποβολή της Εισηγητικής Έκθεσης ή 15
ημερών από την παρέλευση της
προθεσμίας 40 ημερών. Η πρόσκληση
γνωστοποιείται 8 ημέρες πριν [19.5].

Κοσμητεία

Γενική Συνέλευση (ΓΣ)

Ενώπιόν της συγκαλούνται τα εκλεκτορικά
σώματα για τη διενέργεια εκλογών [19.5].

20. Μεταβολές
γνωστικών αντικειμένων
μελών ΔΕΠ

Εισηγείται προς τον Υπουργό, μετά από
αίτηση του ενδιαφερομένου και γνώμη του
οικείου Τομέα, μεταβολή του γνωστικού
αντικειμένου μελών ΔΕΠ (απαιτείται ΥΑ και
δημοσίευση στην ΕΚ) [Ν. 4310/2014: 79].

21. Πρόσκληση
ακαδημαϊκών
επισκεπτών

Αποφασίζει για την πρόσκληση επισκεπτών
καθηγητών και μεταδιδακτορικών
ερευνητών, την προκήρυξη θέσεων
εντεταλμένων διδασκαλίας και τη
συγκρότηση των οικείων επιτροπών
επιλογής [9.9στ, 16.6, 16.7].

Εισηγείται προς την Κοσμητεία για την
πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών και
μεταδιδακτορικών ερευνητών, την
προκήρυξη θέσεων εντεταλμένων
διδασκαλίας και τη συγκρότηση των
οικείων επιτροπών επιλογής [9.9στ, 16.6,
16.7].

22. Τιμητικοί
ακαδημαϊκοί τίτλοι

Απονέμει τους τίτλους του Επίτιμου
Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου
Καθηγητή [9.9ια].

Εισηγείται προς την Κοσμητεία για την
απονομή των τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα,
Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή [9.9ια].

23. Θέματα ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και
ΕΤΕΠ

Είναι αρμόδια για όλα τα θέματα που
αφορούν μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ
[Ν. 4386/2016: 27.7, 27.9γ]. Κατανέμει τις
θέσεις στους Τομείς και Εργαστήρια
σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο
[29.1β, 29.2β, 29.3β].

Θέμα

Κοσμήτορας

Κοσμητεία

Γενική Συνέλευση (ΓΣ)

24. Προκηρύξεις ΕΔΙΠ,
ΕΤΕΠ κτλ.

Είναι αρμόδια για την προκήρυξη των
θέσεων και επιλογή των υποψηφίων [29.4].

25. Προσλήψεις
ακαδημαϊκών
υποτρόφων

Προκηρύσσει (και καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο, μετά από πρόταση της ΓΣ του
Τομέα) θέσεις ακαδημαϊκών υποτρόφων
(διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα
παράτασης ή ανανέωσης μέχρι 3 έτη)
[29.7].

26. Μερική απασχόληση
καθηγητών

Εκδίδει πράξεις ένταξης στην κατηγορία
της μερικής απασχόλησης καθηγητών, οι
οποίες κοινοποιούνται στον Πρύτανη και το
Συμβούλιο του Ιδρύματος, καθώς και στο
Υπουργείο [23.5].

Εγκρίνει αιτήσεις καθηγητών για μερική
απασχόληση αφού διαπιστωθεί
τεκμηριωμένα ότι δεν παρακωλύεται η
εύρυθμη λειτουργία και ότι καλύπτονται οι
ανάγκες της Σχολής [23.5].
Για την έγκριση ζητείται σύμφωνη γνώμη
του Τομέα.

27. Κατοχή δεύτερης
έμμισθης θέσης από
καθηγητή

Εγκρίνει αιτήσεις καθηγητών μερικής
απασχόλησης για κατοχή δεύτερης
έμμισθης θέσης, οι οποίες προωθούνται
για απόφαση του Πρύτανη [23.6].

28. Εκπαιδευτικές άδειες

Εγκρίνει (και προωθεί στον Πρύτανη για
έκδοση πράξης) αιτήσεις καθηγητών για
εξάμηνη ή ετήσια εκπαιδευτική άδεια με
σχετική τεκμηρίωση, στην οποία
αναφέρεται ο τρόπος κάλυψης των
εκπαιδευτικών αναγκών [27.1].
Για την έγκριση ζητείται σύμφωνη γνώμη
του Τομέα.

Θέμα

Κοσμήτορας

Κοσμητεία

29. Άδειες άνευ
αποδοχών

Εγκρίνει (και προωθεί στον Πρύτανη για
έκδοση πράξης) αιτήσεις καθηγητών για
χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές, εφόσον
δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία
της Σχολής [27.5].
Για την έγκριση ζητείται σύμφωνη γνώμη
του Τομέα.

30. Λοιπές άδειες

Είναι αρμόδια για την έγκριση και
προώθηση προς τις κεντρικές υπηρεσίες
οποιασδήποτε άδειας μέλους της Σχολής
(απουσίας ή άλλης απασχόλησης).

31. Μετατάξεις
διδακτόρων από
πρωτοβάθμια ή
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση

Ορίζει τριμελή εισηγητική επιτροπή (από 2
Καθηγητές και ένα μέλος ΕΔΙΠ) για
εισήγηση επί μετατάξεων [Ν. 4386/2016:
33.7].

Γενική Συνέλευση (ΓΣ)

Εγκρίνει μετατάξεις διδακτόρων από την
πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια
εκπαίδευση σε θέση ΕΔΙΠ [Ν. 4386/2016:
33.7].

32. Πιστωτικές μονάδες

Αποφασίζει για την απόδοση πιστωτικών
μονάδων σε κάθε εκπαιδευτική
δραστηριότητα του προγράμματος
σπουδών [32.1β].

33. Εξειδίκευση
ακαδημαϊκού
ημερολογίου

Καθορίζει τις ημερομηνίες εγγραφών στη
Σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου [33.2] και
προτείνει προς τον Πρύτανη τυχόν
παράταση διάρκειας εξαμήνου [33.6].

Εισηγείται προς την Κοσμητεία για την
απόδοση πιστωτικών μονάδων σε κάθε
εκπαιδευτική δραστηριότητα του
προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
[32.1β].

Θέμα

Κοσμήτορας

Κοσμητεία

Γενική Συνέλευση (ΓΣ)

34. Φοιτητικά θέματα

Εγκρίνει αιτήσεις και ορίζει τριμελείς
επιτροπές εξέτασης (εξαιρουμένου του
κανονικού διδάσκοντα) φοιτητών που
έχουν αποτύχει περισσότερες από τρεις
φορές [33.10].

Εγκρίνει αιτήσεις φοιτητών για μερική
φοίτηση [33.3] ή διακοπή [33.4].
Είναι αρμόδια για την έγκριση
οποιουδήποτε φοιτητικού αιτήματος για
σπουδαστικό θέμα, μετά από γνώμη του
Ακαδημαϊκού Συμβούλου του φοιτητή και
σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής
Σπουδαστικών Θεμάτων.

Εγκρίνει τις αιτήσεις μεταφοράς θέσης και
επιπλέον εγγραφής φοιτητών (στελεχών
ενόπλων δυνάμεων, ποσοστού 5% κτλ.).

35. Αλλοδαποί φοιτητές
σε ΠΜΣ

Αποφασίζει σχετικά με τη συμμετοχή σε
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
αλλοδαπών φοιτητών εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν ισοτιμία από
το ΔΟΑΤΑΠ [38.6].

36. Διδασκαλία σε ξένη
γλώσσα

Εισηγείται προς τη Σύγκλητο και τον
Πρύτανη για προγράμματα σπουδών που
μπορούν να διδάσκονται, εν όλω ή εν
μέρει, σε ξένη γλώσσα [44.1].

37. Επώνυμες έδρες

Εισηγείται προς τη Σύγκλητο και τον
Πρύτανη για την ίδρυση και λειτουργία στη
Σχολή επώνυμης έδρας διδασκαλίας και
έρευνας σε συγκεκριμένη γνωστική
περιοχή [47.1].

38. Πειθαρχικές ποινές

Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος για τους
υπαλλήλους της Σχολής [Ν. 4057/2012:
117.3γ] και υπεύθυνος για επιβολή
πειθαρχικής ποινής έως 2/3 των μηνιαίων
αποδοχών [Ν. 4057/2012: 118.1ε] ή αλλιώς
παραπομπή σε ανώτερο πειθαρχικό
όργανο [Ν. 4057/2012: 118.6].

Είναι αρμόδια να διαπιστώνει τη διάπραξη
πειθαρχικών παραπτωμάτων από
προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές
και υποψήφιους διδάκτορες και να
επιβάλλει τις προβλεπόμενες πειθαρχικές
ποινές [80.5β και ΠΔ 160/2008: 8].

Θέμα

Κοσμητεία

Γενική Συνέλευση (ΓΣ)

39. Οικονομικά θέματα

Κατανέμει τα διαθέσιμα κονδύλια σε
κωδικούς και Τομείς και εγκρίνει τις
δαπάνες κάθε είδους.
Συντάσσει ετήσιο οικονομικό απολογισμό
κάθε Ιανουάριο.

Εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό
κάθε Ιανουάριο.

40. Ερευνητικά
προγράμματα

Είναι αρμόδια για την έγκριση ερευνητικών
προγραμμάτων και την προώθησή τους
στην Επιτροπή Ερευνών του Ιδρύματος.
Χαράσσει την ερευνητική πολιτική της
Σχολής και, μέσω της Επιτροπής
Ερευνητικών Θεμάτων, επιδιώκει τη
συμμετοχή σε ερευνητικές δράσεις που
αφορούν συνολικά τη Σχολή.

41. Άλλα θέματα
διοίκησης και
εκπροσώπησης

Κοσμήτορας

Επικυρώνει την εκλογή Διευθυντών Τομέων
και Εργαστηρίων. Ορίζει τα μέλη των ΕΔΕ
στα ΠΜΣ που συμμετέχει η Σχολή, μετά από
πρόταση των οικείων Τομέων.

