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Θέμα :

Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη ΕΜΠ και Ανάθεση Αρμοδιοτήτων τους

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν.4009/2011, άρθρο 8, παράγραφος 17
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε:

1. Ορίζουμε ως Αναπληρωτές Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου:
(α) τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Δημήτριο Παπαντώνη του Ευαγγέλου,
με τίτλο : Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
(β) τον Καθηγητή της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Σπυρίδωνα Μαυράκο του
Αργυρίου, με τίτλο : Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, και
(γ) τον Καθηγητή της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών κ. Άγγελο Σιόλα του Γεωργίου,
με τίτλο : Αναπληρωτής Πρύτανη Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας.
2. Αναθέτουμε σε αυτούς, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) Στον Καθηγητή Δημήτριο Ε. Παπαντώνη , ανατίθεται η αρμοδιότητα για τα θέματα της
Διεύθυνσης Σπουδών, της Διεύθυνσης Μέριμνας, της Βιβλιοθήκης, των Πανεπιστημιακών
Εκδόσεων καθώς και το δικαίωμα υπογραφής για:





Θέματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, όπως
εγγραφές και κατατάξεις πτυχιούχων ή αλλοδαπών φοιτητών, καθώς και συμβάσεις με
υποτρόφους μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ζητημάτων σχετικών με χορήγηση δανείων,
υποτροφιών και βραβείων σε φοιτητές του Ιδρύματος, μετά από τις σχετικές αποφάσεις των
αρμοδίων οργάνων.
Εγκρίσεις για την έκδοση και διανομή διδακτικών συγγραμμάτων σε εκτέλεση σχετικών
αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων.
Τήρηση διαδικασιών και παροχή στατιστικών και απολογιστικών στοιχείων για θέματα
σπουδών.

(β) Στον Καθηγητή Σπυρίδωνα Α. Μαυράκο, ανατίθεται η προεδρία της Επιτροπής Διαχείρισης
Ειδικού Λογαριασμού, η αρμοδιότητα για τα θέματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
καθώς και το δικαίωμα υπογραφής στις παρακάτω περιπτώσεις:
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Αποφάσεων ορισμού επιτροπών για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών
αρμοδιότητος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και των αντίστοιχων επιτροπών
παραλαβής.
Συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών αρμοδιότητος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
μετά από έγκριση κατακύρωσης της προμήθειας από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος και
εφόσον το δικαίωμα αυτό υπογραφής δεν έχει μεταβιβαστεί σε άλλα όργανα.
Ερευνητικών προγραμμάτων, εγκεκριμένων από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος και μετά
από υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και από τους νόμιμους εκπροσώπους των
αντίστοιχων φορέων χρηματοδότησης.
Συμβάσεων με τους ερευνητές που πρόκειται να εργαστούν για την εκτέλεση των
ερευνητικών προγραμμάτων της προηγούμενης παραγράφου και κάθε εγγράφου σχετικού
με τις συμβάσεις αυτές.
Θεμάτων διαχείρισης του ΕΣΠΑ (ΚΠΣ) και ελέγχου όλων των εσόδων και δαπανών των
αντίστοιχων έργων που ανατίθενται στο ΕΜΠ.

(γ) Στον Καθηγητή Άγγελο Γ. Σιόλα, ανατίθεται η αρμοδιότητα για τα θέματα της Διεύθυνσης
Διοικητικού, της Διεύθυνσης Πληροφορικής καθώς και το δικαίωμα υπογραφής για:



Υπηρεσιακές μεταβολές του Προσωπικού της Κεντρικής Διοίκησης, των Γραμματειών των
Σχολών, καθώς και της Δ/νσης Βιβλιοθήκης.
Την χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο πάσης φύσης προσωπικό του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου.

3. Τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να ασκεί και ο Πρύτανης.
4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρύτανης αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή
Πρύτανη Καθηγητή Δημήτριο Ε. Παπαντώνη , εφόσον αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον
Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή Σπυρίδωνα Α. Μαυράκο και εφόσον και αυτός κωλύεται ή
απουσιάζει από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή Άγγελο Γ. Σιόλα .
Η παρούσα Πράξη διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ιδρύματος για έγκριση.

Κοινοποίηση :
1. Γραφείο Πρύτανη
2. Καθηγητή Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Δ.Παπαντώνη
3. Καθηγητή Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Σ.Μαυράκο
4. Καθηγητή Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών κ. Α.Σιόλα
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