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Α. Θέματα Οικονομικών και Προσωπικού 
 
Σκοπός της Επιτροπής όσο αφορά θέματα 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 είναι οι 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. Μεριμνά για την πολιτική που αφορά στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που συμμετέχει το προσωπικό 
του Πανεπιστημίου και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.  

7. 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.  

8. Εξετάζει και υποβάλλει εισήγηση για την κατανομή του άρθρου 1/104 «Ειδικοί Επιστήμονες» και 
οποιεσδήποτε τυχόν αλλαγές προκύπτουν στο Πρυτανικό Συμβούλιο για έγκριση. Οι τελικές 
κατανομές κάθε εξαμήνου υποβάλλονται στη Σύγκλητο για ενημέρωση, εντός Νοεμβρίου και εντός 
Μαρτίου κάθε έτους, για το Φθινοπωρινό και Εαρινό Εξάμηνο, αντίστοιχα. 

9. 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.  

10. 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 
αρμοδιότητές της. 

 



Β. Θέματα Υποδομών (Συστήματα Πληροφορικής και Τεχνολογίας/Οργάνωση και Ανάπτυξη 
Κτηριακών Υποδομών) 
 
Β1. Συστήματα Πληροφορικής και Τεχνολογίας 
 
Σκοπός της Επιτροπής όσο αφορά θέματα συστημάτων πληροφορικής και τεχνολογίας είναι η 
παρακολούθηση και ποιοτική αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων υποδομής και των 
τεχνολογικών υποδομών του Πανεπιστημίου, και των σχετικών υπηρεσιών που παρέχονται προς την 
πανεπιστημιακή κοινότητα.  
 
Με βάση τα πιο πάνω, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι εξής:  
 
1. Εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για μηχανογραφικό εξοπλισμό και προτείνει 

προς τη Σύγκλητο την κατανομή του εγκεκριμένου κονδυλίου. Στο τέλος κάθε έτους αξιολογεί την 
οικονομική διαχείριση των κατανεμημένων ποσών και υποβάλλει σχετική έκθεση προς τη Σύγκλητο.  

2. Εξετάζει θέματα που άπτονται του ηλεκτρονικού πανεπιστημίου (e-university) και ευρύτερα των 
πληροφοριακών συστημάτων υποδομής και των τεχνολογικών υποδομών του Πανεπιστημίου, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών δικτύων, προτείνοντας αλλαγές όπου το 
κρίνει σκόπιμο.  

3. Διατηρεί αρχείο με όλο τον πληροφοριακό και τεχνολογικό εξοπλισμό του Πανεπιστημίου, αξιολογεί 
τη χρήση του εξοπλισμού αυτού και προτείνει διαδικασίες για τη διάθεση του πεπαλαιωμένου 
εξοπλισμού. Προτείνει και τροποποιεί κανόνες χρήσης των κεντρικών (κοινόχρηστων) 
πληροφοριακών εργαστηρίων.  

4. Υποβάλλει προτάσεις ως προς τα στοιχεία που θα καταχωρούνται κεντρικά στο Κέντρο Δεδομένων 
(Data Centre), χειρίζεται θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και διαμορφώνει σχετικούς 
κώδικες δεοντολογίας, για παράδειγμα αναφορικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

5. Αξιολογεί πρότυπα πληροφορικής τεχνολογίας για πιθανή υιοθέτησή τους από το Πανεπιστήμιο.  
6. Επεξεργάζεται αιτήματα των Σχολών, Τμημάτων, Διοικητικών Υπηρεσιών, και άλλων οντοτήτων του 

Πανεπιστημίου αναφορικά με τα συστήματα πληροφορικής και τεχνολογίας και υποβάλλει προτάσεις 
ως προς την ανάπτυξη τοπικών ομάδων υποστήριξης συστημάτων πληροφορική, σε επίπεδο Σχολών ή 
και Τμημάτων, όπου οι εξειδικευμένες ανάγκες το δικαιολογούν.  

7. Εισηγείται θεσμικά πλαίσια για τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων και της τεχνολογίας του 
Πανεπιστήμιου από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες.  

8. Εισηγείται την πολιτική ανάπτυξης συνεργασιών με εγχώριους, δημόσιους και ιδιωτικούς 
οργανισμούς, καθώς επίσης τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε εθνικά ή διεθνή δίκτυα 
πληροφορικής.  

9. Μεριμνά για τη διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών που αφορούν στα συστήματα πληροφορικής και 
τεχνολογίας.  

10. Μελετά οποιαδήποτε θέματα της ανατεθούν από το Συμβούλιο ή τη Σύγκλητο ή αυτεπάγγελτα όποια 
θέματα εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. 

 
Β2. Οργάνωση και Ανάπτυξη Κτηριακών Υποδομών 
 
Σκοπός της Επιτροπής όσο αφορά θέματα οργάνωσης και ανάπτυξης κτηριακών υποδομών είναι η 
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κτηριακών εγκαταστάσεων που έχει στη διάθεσή του το Πανεπιστήμιο, 
καθώς επίσης η μελέτη και υποβολή προτάσεων αναφορικά με τη κτηριακή ανάπτυξη του Πανεπιστημίου 
με βάση τα σχετικά κονδύλια του προϋπολογισμού και τυχόν άλλους πόρους για αυτό το σκοπό. Επίσης 
στους σκοπούς της Επιτροπής περιλαμβάνεται η εξέταση ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας, 
συντήρησης και επέκτασης των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου.  
Με βάση τα πιο πάνω, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι εξής:  
 



1. Διενεργεί περιοδικές αξιολογήσεις της αξιοποίησης και αποδοτικής χρήσης των κτηριακών 
εγκαταστάσεων και άλλων χώρων που έχει στη διάθεσή του το Πανεπιστήμιο και ενημερώνει σχετικά 
τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο, προτείνοντας τυχόν αλλαγές στη χρήση κτηρίων ή της αποδέσμευσης 
κτηρίων ή της ανανέωσης συμβολαίων για τη χρήση κτηρίων.  

2. Μεριμνά ώστε τα κτήρια που έχουν αποκτηθεί για χρήση από το Πανεπιστήμιο τυγχάνουν πλήρους 
αξιοποίησης.  

3. Επεξεργάζεται και ιεραρχεί αιτήματα για νέες κτηριακές ανάγκες σε χώρους για Τμήματα/ Σχολές/ 
Υπηρεσίες αλλά και για κοινόχρηστους χώρους για διδασκαλία, εστίαση, στέγαση, στάθμευση, 
άσκηση, κτλ., ή για βελτιώσεις σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις και όπου χρειάζεται συνεργάζεται με 
άλλες Επιτροπές.  

4. Συμβάλλει στην ετοιμασία προσκλήσεων για την υποβολή προσφορών ή προτάσεων ενδιαφέροντος σε 
ζητήματα που αφορούν τη κτηριακή οργάνωση και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου.  

5. Υποβάλλει προτάσεις προς την Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού ως προς τον ετήσιο 
προϋπολογισμό για τις στεγαστικές ανάγκες του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης για την κατανομή/ 
αξιοποίηση των σχετικών εγκεκριμένων κονδυλίων.  

6. Υποβάλλει εισηγήσεις προς τη Σύγκλητο αναφορικά με την αγορά υπηρεσιών ειδικών συμβούλων για 
θέματα κτηριακής ανάπτυξης και περιουσίας, και παρακολούθησης των εργασιών που σχετίζονται με 
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και άλλα συναφή θέματα.  

7. Παρακολουθεί και ενημερώνει σχετικά τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο για νέες τεχνολογικές εξελίξεις, 
π.χ. σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας και ευρύτερα για «πράσινες» εγκαταστάσεις, καθώς και 
για νέους, οικονομικά βιώσιμους, τρόπους ανέγερσης κτηρίων, π.χ. σε συνεργασία με τον ιδιωτικό 
τομέα.  

8. Μελετά θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της πανεπιστημιούπολης και προτείνει νέους χώρους για 
κάλυψη επιπρόσθετων αναγκών μιας σύγχρονης πανεπιστημιούπολης.  

9. Ρυθμίζει το ύψος των ενοικίων των εστιών του Πανεπιστημίου και μεριμνά για την καθαριότητα και 
συντήρηση των εστιών.  

10. Εξετάζει ζητήματα επέκτασης ή αντικατάστασης υφιστάμενων φοιτητικών εστιών και ετοιμάζει τους 
όρους εντολής για την υποβολή εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για αξιοποίηση νέων κτηρίων ως 
φοιτητικών εστιών, όπου προκύπτει ανάγκη.  

11. Σε συνεργασία με την Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου εξετάζει 
ζητήματα ασφάλειας και υγείας των ενοίκων των φοιτητικών εστιών. Επιπρόσθετα, εξετάζει θέματα 
για την ποιοτική αναβάθμιση των χώρων που αποτελούν τις εστίες έτσι ώστε να συνιστούν ευχάριστους 
και λειτουργικούς χώρους διαβίωσης.  

12. Μελετά ζητήματα στέγασης των φοιτητών σε χώρους εκτός των φοιτητικών εστιών του 
Πανεπιστημίου.  

13. Υποβάλλει αυτεπάγγελτα προς τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο ιεραρχημένες προτάσεις ως προς τη 
κτηριακή οργάνωση και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, και μελετά οποιαδήποτε θέματα της ανατεθούν 
από τη Σύγκλητο ή το Συμβούλιο. 

 


