
Επιτροπή Οικονοµικών και Προσωπικού 
 
Κύριος σκοπός της Επιτροπής Οικονοµικών και Προσωπικού είναι ο χειρισµός των 
θεµάτων που άπτονται: (α) της ετοιµασίας, κατανοµής, και παρακολούθησης της 
αξιοποίησης, των ετήσιων προϋπολογισµών του Πανεπιστηµίου, και (β) του 
προσωπικού του Πανεπιστηµίου, σε θεσµικό επίπεδο, και όχι σε επίπεδο ατοµικών 
ζητηµάτων που είναι απευθείας αρµοδιότητα της Συγκλήτου (για ακαδηµαϊκό 
προσωπικό) και του Συµβουλίου (για όλο το προσωπικό). 
 
Με βάση τα πιο πάνω, οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Οικονοµικών και Προσωπικού 
καθορίζονται ως εξής: 
 
1 Εισηγείται προς τη Σύγκλητο τη διαδικασία για την ετοιµασία του ετήσιου 

προϋπολογισµού του Πανεπιστηµίου και εφαρµόζει τη διαδικασία που εγκρίνει η 
Σύγκλητος µε στόχο την έγκαιρη ετοιµασία του προϋπολογισµού, σύµφωνα και 
µε τα χρονοδιαγράµµατα και τις διαδικασίες του κράτους. 

 
2 Εισηγείται το πλαίσιο για την κατανοµή αναγκών και αξιολογεί τις ανάγκες σε 

ακαδηµαϊκό και διοικητικό προσωπικό για συµπερίληψη νέων θέσεων στον 
ετήσιο προϋπολογισµό και εισηγείται στη Σύγκλητο την κατανοµή τους 

 
3 Υποβάλλει πρόταση προς τη Σύγκλητο για την κατανοµή του εγκεκριµένου 

προϋπολογισµού σε Σχολές, Τµήµατα, Υπηρεσίες, Επιτροπές κτλ, 
συµπεριλαµβανοµένων των νέων θέσεων διδακτικού και διοικητικού 
προσωπικού, και παρακολουθεί την αξιοποίηση των κονδυλίων που έχει 
κατανείµει η Σύγκλητος, ενηµερώνοντας τη Σύγκλητο και το Συµβούλιο σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα ως προς την απορρόφηση των κονδυλίων, επισηµαίνοντας 
τυχόν ανάγκες για ανακατανοµή ή µεταφορά κονδυλίων.  

 
4 Παρακολουθεί την κατάσταση εσόδων και εξόδων και υποβάλλει εισηγήσεις για 

την αποτελεσµατική υλοποίηση του προϋπολογισµού και για τη βελτίωση των 
διαδικασιών που αφορούν στην αξιοποίηση κονδυλίων. 

 
5 Προτείνει διαδικασίες που αφορούν σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης, εξετάζει 

και εισηγείται τρόπους για αύξηση των εσόδων του Πανεπιστηµίου, εισηγείται την 
πολιτική δωρεών του Πανεπιστηµίου και προτείνει το θεσµικό πλαίσιο για παροχή 
συµβουλευτικών υπηρεσιών εκτός Πανεπιστηµίου. 

 
6 Υποβάλλει προτάσεις ως προς την αξιοποίηση των ιδίων εσόδων του 

Πανεπιστηµίου, καθορίζει και αξιολογεί τα διάφορα “cost centers” του 
Πανεπιστηµίου, προτείνει και αξιολογεί δείκτες οικονοµικής διαχείρισης, καθώς 
επίσης δείκτες για τον αναπτυξιακό προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου και 
εισηγείται σχετικές ιεραρχηµένες προτεραιότητες ανάπτυξης. 

 
7 Καταρτίζει, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από σχετικά αιτήµατα, θεσµικά πλαίσια για 

ζητήµατα προσωπικού (εργασιακά θέµατα, διαδικασίες πρόσληψης και 
προαγωγής διοικητικού προσωπικού τηρουµένων των σχετικών νοµοθεσιών του 
κράτους, ζητήµατα επαγγελµατικής δεοντολογίας, κτλ) και επεξεργάζεται σχέδια 
υπηρεσίας για νέες θέσεις διοικητικού προσωπικού ή αναθεωρεί υφιστάµενα 
σχέδια υπηρεσίας. 

 
8 Μεριµνά για τη διασφάλιση ποιότητας σε σχέση µε την οικονοµική διαχείριση, το 

εργασιακό περιβάλλον και τη συνεχή επαγγελµατική ανάπτυξη του προσωπικού, 



και µελετά οποιαδήποτε θέµατα της ανατεθούν από το Συµβούλιο ή τη Σύγκλητο 
ή αυτεπάγγελτα όποια θέµατα εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της. 

 


