Όροι εντολής Επιτροπής Οικονομικών:
Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη δημιουργία Επιτροπής Οικονομικών του
Συμβουλίου με όρους εντολής τη διαχείριση και έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων
του Πανεπιστημίου και ειδικότερα τον καταρτισμό του ετήσιου προϋπολογισμού και
την κατανομή των κονδυλίων.

Οι πιο πάνω Όροι Εντολής επικυρώθηκαν κατά την 35η Συνεδρία του Συμβουλίου στις
17/10/2014.
_________________________________________________________________________________________
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων από το Συμβούλιο προς την Επιτροπή Οικονομικών:
Συγκλητική Άρθρο
Επιτροπή
Επ. Έρευνας 3/319

3/324
Επ.
Λειτουργίας
Φ.Ε.

Περιγραφή
Ερευνητικές, και άλλες
δραστηριότητες
μέχρι €5.000 ανά δαπάνη*
Στήριξη Πρ. Ορίζοντας 2020
μέχρι €5.000 ανά δαπάνη

Επ. Οικ. Συμβουλίου
*για αιτήματα άνω των 5.000
€ ανά δαπάνη
*για αιτήματα άνω των 5.000
€ ανά δαπάνη

2/222

Ενοίκια για Φοιτ. Στέγαση

ν

3/332

Συντήρηση & λειτουργία
Μηχανογραφικού εξοπλισμού
και συστημάτων
Αγορά Μηχανογραφικού
Εξοπλισμού
Δαπάνες διαρθρωτικών
ταμείων

ν

Βιβλία και περιοδικά
Εξοπλισμός βιβλιοθήκης

ν
ν

4/412
3/352,
4/430,
5/504
4/402
4/403

ν
ν

Επίσης, το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως, σε σχέση με θέματα από τα οποία
προκύπτουν ίδια έσοδα ή δαπάνες από ίδια έσοδα, εκχωρήσει αρμοδιότητες στην
Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου, ως ακολούθως:

Α/Α
1

Περιγραφή
Απόφαση

για

περιουσιακών

διαγραφή

/

στοιχείων

Αρμόδιο Σώμα
πώληση

(η

/

απόφαση

δωρεά Επιτροπή
του Οικονομικών

Συμβουλίου αναφέρεται σε Διαχειριστική Επιτροπή).
2

Συμβουλίου

Έγκριση αποφάσεων πολιτικής Επιτροπής Έρευνας Επιτροπή
για διαχείριση χρηματικών αποθεματικών ταμείων Οικονομικών
υπερκεφαλικών, καθώς και έγκριση δαπανών και Συμβουλίου
συγχρηματοδοτήσεων από ταμεία υπερκεφαλικών
ερευνητικών προγραμμάτων.

3

Έγκριση εσωτερικού δανεισμού για διασφάλιση Επιτροπή
ρευστότητας μέχρι την είσπραξη για εισοδηματικές Οικονομικών
δραστηριότητες (π.χ. Συνέδρια, Συμβουλευτικές Συμβουλίου
Υπηρεσίες).

4

Επικύρωση αποφάσεων επιτροπών στέγασης και Επιτροπή
μεταπτυχιακών Σπουδών ή εισηγήσεων από ΥΣΦΜ Οικονομικών
για

κατ'

εξαίρεση

επιστροφή

προκαταβολών Συμβουλίου

μεταπτυχιακών διδάκτρων ή απαλλαγή / μείωση
ενοικίου.
Τα πιο πάνω εγκρίθηκαν κατά την 51η Συνεδρία Συμβουλίου, ημ. 16/10/15.
_________________________________________________________________________________________

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως η Επιτροπή Οικονομικών έχει την ευθύνη
για τη διαχείριση του κονδυλίου 2/224 «Έξοδα Μεντόρων για Πρακτική Εξάσκηση
Φοιτητών Νοσηλευτικής».
Το πιο πάνω εγκρίθηκε κατά την 60η Συνεδρία Συμβουλίου, ημ. 17/6/2016.

