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Τη 19η Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία (2013), ημέρα Τρίτη και ώρα Ελλάδος 17:00, συνήλθε 

το Συμβούλιο του Ιδρύματος, μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του 

Συμβουλίου κ. Μ. Τριανταφύλλου, με αριθ. πρωτ. Σ.Ι. 12/15-3-2013. 

 

Παρόντες ο Πρόεδρος κ. Μ. Τριανταφύλλου, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κ. Σ. Αργυρός και τα μέλη κ.κ. 

R. Frank, Γ. Γρηγορόπουλος, Ν. Μαρμαράς, Ε. Παπαδόπουλος, Μ. Σιδερής, Α. Σοφιανός, Δ. Τσαμπούλας, 

Ι. Τσιώμης και Κ. Χατζημπίρος. 

Απόντες: κ. Ι. Αντωνιάδης, κα Δ. Διακουλάκη και κ. Α. Εφραιμίδης,. 

Παρίσταται ο Πρύτανης του Ιδρύματος κ. Σ. Σιμόπουλος. 

Παρίστανται επίσης, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κ. Τσιλιγκίρης και ο 

Προϊστάμενος του Τμήματος Προϋπολογισμού κ. Α. Μπαλλής, κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της 

Ημερήσιας Διάταξης. 

Χρέη Γραμματέως εκτελεί η κα Ρόζα Παπαδοπούλου. 

 

Το Συμβούλιο του Ιδρύματος βρίσκεται σε απαρτία και επιλαμβάνεται της συζήτησης των θεμάτων της 

Ημερήσιας Διάταξης: 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 4ης/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Τ

 

Το Συμβούλιο Ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη:

i. το με αριθ. πρωτ. 5835/07-3

Προϋπολογισμού ΕΜΠ χρήσης 2013, την Εισηγητική Έκθεση του Τμήματος Προϋπολογισμού 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και  

ii. την εισήγηση της Επιτροπής Οικονομικών και Διαχείρισης

 

μετά από διεξοδική συζήτηση όπου, μεταξύ των άλλων, διατυπώθηκαν οι ακόλουθες παρατηρήσεις:

i. το Σχέδιο Προϋπολογισμού 

εσόδων από το ΤΣΜΕΔΕ, του χαμηλού ποσού της 

εσόδων, 

ii. το ποσό της κρατικής επιχορήγησης καλύπτει οριακά τις δαπάνες λειτουργίας των υποδομών 

του Ιδρύματος, γεγονός που καθιστά υποχρηματοδοτούμενες τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές 

λειτουργίες του, θέτοντας εν αμφιβόλ

σπουδών στο ΕΜΠ, 

iii. το ΣΙ θεωρεί ότι είναι απαραίτητο, στο εγγύς μέλλον, να αναζητηθούν τρόποι και να 

αναληφθούν πρωτοβουλίες ώστε η παρούσα κατανομή των κονδυλίων του Τακτικού 

Προϋπολογισμού να αντιστραφεί προς όφ

δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Οι σχετικές πρωτοβουλίες πρέπει να στοχεύουν αφενός μεν 

στην περαιτέρω μείωση των δαπανών λειτουργίας των υποδομών (π.χ. καθαριότητα, θέρμανση 

και ψύξη χώρων, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος

αύξηση των εσόδων του Ιδρύματος,

εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος χρήσης 2013, όπως 

διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Ι. 

Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΤ 

 

ΘΕΜΑ 1ο:   Έγκριση του σχεδίου Τακτικού Προϋπολογισμού ΕΜΠ χρήσης 2013
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Το Συμβούλιο Ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη: 

3-2013 έγγραφο του Πρύτανη με το συνημμένο σχέδιο του Τακτικού 

Προϋπολογισμού ΕΜΠ χρήσης 2013, την Εισηγητική Έκθεση του Τμήματος Προϋπολογισμού 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και   

την εισήγηση της Επιτροπής Οικονομικών και Διαχείρισης Πόρων του Συμβουλίου,

μετά από διεξοδική συζήτηση όπου, μεταξύ των άλλων, διατυπώθηκαν οι ακόλουθες παρατηρήσεις:

ο Σχέδιο Προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται ως «έκτακτης ανάγκης», λόγω της απώλειας των 

εσόδων από το ΤΣΜΕΔΕ, του χαμηλού ποσού της κρατικής επιχορήγησης και των λοιπών 

ο ποσό της κρατικής επιχορήγησης καλύπτει οριακά τις δαπάνες λειτουργίας των υποδομών 

του Ιδρύματος, γεγονός που καθιστά υποχρηματοδοτούμενες τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές 

λειτουργίες του, θέτοντας εν αμφιβόλω τη διατήρηση της ποιότητας 

ο ΣΙ θεωρεί ότι είναι απαραίτητο, στο εγγύς μέλλον, να αναζητηθούν τρόποι και να 

αναληφθούν πρωτοβουλίες ώστε η παρούσα κατανομή των κονδυλίων του Τακτικού 

Προϋπολογισμού να αντιστραφεί προς όφελος των ακαδημαϊκών και ερευνητικών 

δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Οι σχετικές πρωτοβουλίες πρέπει να στοχεύουν αφενός μεν 

στην περαιτέρω μείωση των δαπανών λειτουργίας των υποδομών (π.χ. καθαριότητα, θέρμανση 

και ψύξη χώρων, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, δαπάνες συντήρησης), και αφετέρου στην 

αύξηση των εσόδων του Ιδρύματος, 

γκρίνει ομόφωνα το σχέδιο του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος χρήσης 2013, όπως 

διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης. 

 

Έγκριση του σχεδίου Τακτικού Προϋπολογισμού ΕΜΠ χρήσης 2013
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2013 έγγραφο του Πρύτανη με το συνημμένο σχέδιο του Τακτικού 

Προϋπολογισμού ΕΜΠ χρήσης 2013, την Εισηγητική Έκθεση του Τμήματος Προϋπολογισμού - 

Πόρων του Συμβουλίου, 

μετά από διεξοδική συζήτηση όπου, μεταξύ των άλλων, διατυπώθηκαν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 

ως «έκτακτης ανάγκης», λόγω της απώλειας των 

χορήγησης και των λοιπών 

ο ποσό της κρατικής επιχορήγησης καλύπτει οριακά τις δαπάνες λειτουργίας των υποδομών 

του Ιδρύματος, γεγονός που καθιστά υποχρηματοδοτούμενες τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές 

ω τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων 

ο ΣΙ θεωρεί ότι είναι απαραίτητο, στο εγγύς μέλλον, να αναζητηθούν τρόποι και να 

αναληφθούν πρωτοβουλίες ώστε η παρούσα κατανομή των κονδυλίων του Τακτικού 

ελος των ακαδημαϊκών και ερευνητικών 

δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Οι σχετικές πρωτοβουλίες πρέπει να στοχεύουν αφενός μεν 

στην περαιτέρω μείωση των δαπανών λειτουργίας των υποδομών (π.χ. καθαριότητα, θέρμανση 

, δαπάνες συντήρησης), και αφετέρου στην 

γκρίνει ομόφωνα το σχέδιο του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος χρήσης 2013, όπως 

Έγκριση του σχεδίου Τακτικού Προϋπολογισμού ΕΜΠ χρήσης 2013 


