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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

1) Επικύρωση Πρακτικών της 10ης/20-06-2018 Συνεδρίασης  

Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της παραπάνω Συνεδρίασης 

  

2) 6η Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 

Εγκρίθηκε η 6η Τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού η οποία αφορά στα παρακάτω: 

 Ενίσχυση των ΚΑΕ που αφορούν σε δαπάνες για Φοιτητική Μέριμνα και συγκεκριμένα για ΣΙΤΙΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΚΑΕ 2631) ποσό 113.000 €  και ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΚΑΕ 0828) ποσό 2.550,00€, μέσω 
της μεταφοράς των πιστώσεων που προέρχονται από ίδιους πόρους (ΕΛΚΕ), με ισόποση μείωση των 
παρακάτω ΚΑΕ εξόδων:   

o ΚΑΕ 2674.α (Υποτροφίες Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης) μετά από τα αποτελέσματα των  
ανταποδοτικών υποτροφιών. 

o ΚΑΕ 1731.α (Προμήθεια Φωτογραφικού και Φωτοτυπικού Υλικού) λόγω κατακύρωσης του 
διαγωνισμού σε χαμηλότερη τιμή.  

o ΚΑΕ 0429.α (Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες) στο ύψος του 
υπολοίπου της πρόβλεψης για φύλαξη του Ιδρύματος. 

o ΚΑΕ 0439.α (Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες) λόγω 
ανάθεσης της μελέτης GDPR σε χαμηλότερη τιμή.  
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o ΚΑΕ 0223.α και 0255.α με μεταφορά όλης της πίστωσης καθώς  οι παραπάνω ΚΑΕ δεν 
χρησιμοποιούνται πλέον στις αμοιβές έκτακτου προσωπικού. 

o ΚΑΕ 0841.α (Ύδρευση και Άρδευση), 0842.α (Φωτισμός και κίνηση), το ποσό του ελλείμματος που 
θα προκύψει θα καλυφθεί από  την έκτακτη επιχορήγηση του ΥΠΠΕΘ. 

 Ενίσχυση του ΚΑΕ 0721.α λόγω αύξησης της δαπάνης ημερήσιας αποζημίωσης των συνοδών των 
εκπαιδευτικών ασκήσεων υπαίθρου. 

 Ανακατανομή πιστώσεων ύστερα από αιτήματα των σχολών και των υπηρεσιών με μείωση των ΚΑΕ 
0879.α, 1259.α  και ενίσχυση των ΚΑΕ 0895.α, 1441.α και ΚΑΕ 1261.α, 1299.α, 1359.α, 4121.α, 7123.α, 
7125.α, 7131.α. 

 

Υποβλήθηκε στη Σύγκλητο για τη λήψη της γνώμης του Σώματος. 

 

3) Αίτημα Συλλόγου BEST για κάλυψη δαπάνης για φιλοξενία φοιτητών 

Εγκρίθηκε αίτημα του Συλλόγου Φοιτητών BEST (αρ. πρωτ. 5760/02-07-2018) για κάλυψη δαπάνης για τη 
φιλοξενία φοιτητών στο πλαίσιο του καλοκαιρινού ακαδημαϊκού σεμιναρίου με θέμα «From Space to 
Drones: a synergy for Earth Observation” (διάστημα σεμιναρίου 10-20 Ιουλίου 2018 στα Χανιά). 

Εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Συλλόγου BEST έως του ποσού των 520,00 ευρώ για την κάλυψη δαπανών 
φιλοξενίας των διοργανωτών και των συμμετεχόντων στο σεμινάριο, με ανάθεση των υπηρεσιών  στην 
Εταιρεία «ΑΦΟΙ ΧΙΩΤΑΚΗ ΑΕΒΕ». 

 

4)  Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις  

Διαμόρφωση Χώρου Ιατρείου 

Έγινε ενημέρωση ότι έχει γίνει συνεννόηση με το Τμήμα Συντήρησης και τον προϊστάμενο κ. Περικλή 
Αποστολάκη, προκειμένου να γίνει διαμόρφωση του χώρου (βάψιμο-καθάρισμα, κ.λ.π.) που βρίσκεται στα 
δεξιά του Ξύλινου Αμφιθέατρου Α2 και στο ίδιο επίπεδο με το Αμφιθέατρο Α2,  για να χρησιμοποιηθεί 
από τον Ιατρό εργασίας. Ο χώρος αυτός βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην Πολυτεχνειούπολη είναι 
αρκετά φωτεινός και κρίνεται κατάλληλος για αυτή τη χρήση. 

 

Κάλυψη δαπάνης από το Π.Δ.Ε. για προμήθεια απινιδωτών    

Έγινε ενημέρωση ότι ολοκληρώθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό η εκπαίδευση της Ομάδας Υγιεινής και 
Ασφάλειας των Εργαζομένων του Ιδρύματος. Συνεχεία σχετικής υπόδειξης των Εκπαιδευτών, θα πρέπει να 
γίνει από το Πολυτεχνείο Κρήτης προμήθεια δύο (2) απινιδωτών. Η προμήθεια προβλέπεται να καλυφθεί 
από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Θα ακολουθήσει περαιτέρω ενημέρωση. 

  

Παράσταση Θεατρικής Ομάδας    

Σχολιάστηκε το γεγονός ότι η Θεατρική Ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης η οποία έχει λάβει την 
υψηλότερη επιχορήγηση, ύψους 1.500,00 ευρώ για την κάλυψη εξόδων της θεατρικής της παράστασης 
δεν έκανε καμία ενημέρωση στην Πολυτεχνική Κοινότητα για την πραγματοποίηση της παράστασης. Δεν 
αναρτήθηκε στο φόρουμ καμία ανακοίνωση, ούτε κολλήθηκαν αφίσες. Η μόνη ανακοίνωση είναι αυτή 
που αναρτήθηκε στον κάτωθι σύνδεσμο του Facebook στις 29/05/2018 (τελευταία ημέρα της 
παράστασης)   https://www.facebook.com/events/1742235299152738/ 

Κρίθηκε σκόπιμο να τους γίνει παρατήρηση, καθώς ενώ έλαβαν επιχορήγηση από το Πολυτεχνείο δεν 
προέβησαν σε καμία ενημέρωση της Πολυτεχνικής Κοινότητας για την πραγματοποίηση της παράστασης 
και δεν είχαν καμία επαφή με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων για την προβολή και προώθηση της 
παράστασης στα Μ.Μ.Ε. κ.λ.π. 

https://www.facebook.com/events/1742235299152738/
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Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού 

Ενημερώθηκαν τα μέλη ότι από ότι φαίνεται θα υπάρξει υπόλοιπο από τον Προϋπολογισμό του Π.Δ.Ε. 
έτους 2018 (περί των 100.000 ευρώ). Έως τώρα έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο πολλά αιτήματα για 
συντήρηση/επισκευή Επιστημονικού Εξοπλισμού, και το επόμενο βήμα, για να μην μείνουν αδιάθετα τα 
ποσά, θα είναι να προχωρήσει διαδικασία για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων.  

Τέθηκαν ορισμένες προτεραιότητες ως εξής: 

Α) η προμήθεια να αφορά σε εξοπλισμό που προορίζεται για καθαρά εκπαιδευτικούς σκοπούς 

Β) η προμήθεια να αφορά σε νέα μέλη ΔΕΠ (διορισθέντα προ της κρίσεως) για κάλυψη των αυξημένων 
αναγκών τους  

Γ) η προμήθεια να αφορά σε νέου είδους εξοπλισμό  

Το ακριβές ποσό που θα διατεθεί θα εξαρτηθεί από το αδιάθετο υπόλοιπο του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.  

 

 
 

Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 

Χαβρέ Δήμητρα

 


