ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Κύριος σκοπός της Επιτροπής 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 Οργάνωσης και Ανάπτυξης
Κτηριακών Υποδομών αναλύονται ως 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.

Οι πιο πάνω όροι εντολής εγκρίθηκαν κατά την 83η Συνεδρία της Συγκλήτου στις 12 Ιουνίου
2017, και κατά την 72η Συνεδρία του Συμβουλίου στις 22 Ιουνίου 2017.

