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Η Σύγκλητος ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση της Επιτροπής
Οικονομικών και Προσωπικού για τον Προϋπολογισμό 2013,
όπως αυτή παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί, με
τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

Συμβούλιο

6η Συνεδρία

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως η Επιτροπή Συστημάτων
Πληροφορικής και Τεχνολογίας εξετάσει άμεσα το θέμα
παραχώρησης μηχανογραφικού εξοπλισμού στους ερευνητικούς
συνεργάτες και υποβάλει ολοκληρωμένη εισήγηση.

ΑΟιΠΑ/
Α.Ανδρέου

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως αιτήματα που αφορούν
το άρθρο 343 «Επιμόρφωση και μετεκπαίδευση διοικητικού
προσωπικού και συμμετοχή του σε συνέδρια», θα υποβάλλονται
μέσω του ΔΔΟ ή των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών στην
Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού. Η Επιτροπή
Οικονομικών και Προσωπικού θα υποβάλλει την αξιολόγησή της
στο Πρυτανικό Συμβούλιο για τη λήψη οριστικής απόφασης.

ΔΔΟ/
Προϊστάμενοι
Υπηρεσιών

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ζητήσει από τον Prof.
John Evans, Διευθυντή του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής και
Δημόσιας Υγείας, να καταθέσει όλες τις ετήσιες εκθέσεις
προόδου του Ινστιτούτου μαζί με όλα τα απαραίτητα οικονομικά
και άλλα συνοδευτικά στοιχεία, το συντομότερο δυνατόν.

Πρύτανης/
J.Evans

(α) Από το επεξηγηματικό μνημόνιο του άρθρου 314
«Επιχορήγηση φοιτητικών δραστηριοτήτων» να αφαιρεθούν τα
μεταφορικά έξοδα που αφορούν εκπαιδευτικές εκδρομές των
φοιτητών και να μεταφερθούν στο άρθρο 203 «Μεταφορικά».
(β) Να γίνει πρόνοια για 6 επιπρόσθετες θέσεις ακαδημαϊκού
προσωπικού και για 4 θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού, για 3 μήνες, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που θα
προκύψουν από την έναρξη λειτουργίας των Τμημάτων Καλών
Τεχνών, Δημόσιας Επικοινωνίας και Επιστημών Αποκατάστασης.
Οι 6 ακαδημαϊκές θέσεις θα αφορούν 1 θέση Καθηγητή, 1 θέση
Αναπληρωτή Καθηγητή, 2 θέσεις Επίκουρων Καθηγητών και 2
θέσεις Λεκτόρων.
Η Σύγκλητος αποφάσισε, επίσης, να ζητήσει από την Υπηρεσία
Οικονομικών να ελέγξει το ενδεχόμενο να γίνουν ανακατανομές
στις διάφορες βαθμίδες του εκλεγμένου και ενταγμένου
ακαδημαϊκού προσωπικού. Οι ανακατανομές πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τις ανελίξεις του ακαδημαϊκού προσωπικού
που έχουν γίνει μέχρι σήμερα ή που εκτιμώνται ότι θα γίνουν
εντός του 2013.
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