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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (17 υπέρ, 1 εναντίον, 2
αποχές) όπως εγκρίνει την εισήγηση της 40ης Συνεδρίας της
Συγκλητικής Επιτροπής Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών
Υποδομών, ημερομηνίας 20/3/2019, ως ακολούθως:
1.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις των Σχολών
σχετικά με το θέμα της ανακατανομής των χώρων καθώς
επίσης και το γεγονός ότι τα επόμενα 2-3 χρόνια θα γίνουν
προσλήψεις 43 μελών ΔΕΠ και 18 μελών ΕΕΠ που θα έχει
ως αποτέλεσμα την ανάγκη για 52 επιπλέον γραφεία, οι
προτεινόμενες
μετακινήσεις
δεν
μπορούν
να
ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες χωρίς να βλάψουν την
ομαλή λειτουργία των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Τα
μέλη της Επιτροπής εισηγούνται τη μη πραγματοποίηση
των μετακινήσεων ως έχουν καταγραφεί στην 39η
συνεδρία της Συγκλητικής Επιτροπής Οργάνωσης και
Ανάπτυξης Κτηριακών Υποδομών.

ΑΟιΠΑ –
Συγκλητική
Επιτροπή
Οργάνωσης
και
Ανάπτυξης
Κτηριακών
Υποδομών/
ΥΔΠ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Άμεσα

Ο ΔΔΟ τήρησε αποχή στην πιο πάνω απόφαση καθότι δεν
ήταν σε γνώση του οι νέες ανάγκες των Τμημάτων όπως
παρουσιάστηκαν από τους Κοσμήτορες στη σημερινή
συνεδρία.
2.

Τα μέλη της Επιτροπής, προς ικανοποίηση των αναγκών
του ακαδημαϊκού προσωπικού οι οποίοι στεγάζονται στην
παρούσα φάση στο κτήριο Ιακωβίδη και η σύμβαση του
οποίου λήγει στις 31 Αυγούστου 2019, εισηγούνται τη
λήψη άμεσης απόφασης για σύναψη νέας σύμβασης με τον
ιδιοκτήτη του κτηρίου Ιακωβίδη ή τη σύναψη νέας
σύμβασης για ενοικίαση νέου κτηρίου.
Ο ΔΔΟ διαφωνεί με την πιο πάνω θέση για σύναψη νέας
σύμβασης με το κτήριο Ιακωβίδη καθότι η άποψη του είναι
όπως το Πανεπιστήμιο μη προβαίνει σε καμία ανανέωση
συμβολαίου ενοικίασης κτηρίων για τα οποία εκκρεμούν
καταγγελίες και διερεύνηση από την Αστυνομία, κατόπιν
συμπερασμάτων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και της
Νομικής Υπηρεσίας.

3.

Τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική
του Συμβουλίου για αποδέσμευση/ μη ενοικίαση κτηρίων,
άλλων περιορισμών που υπάρχουν, καθώς επίσης και τη
λήξη των Συμβολαίων των περισσότερων κτηρίων μέχρι
το 2023, καλεί το Συμβούλιο όπως επανεξετάσει την
υφιστάμενη πολιτική του έτσι ώστε να δοθεί ξεκάθαρη
κατεύθυνση για τον τρόπο που θα χειριστεί το θέμα το
Πανεπιστήμιο, στα πλαίσια της νομιμότητας, μέχρι να
αποκτήσει τα δικά του ιδιόκτητα κτήρια, πράγμα το οποίο
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θα επιτρέψει τη σταδιακή
ενοικιαζόμενων κτηρίων.

αποδέσμευση

των

Ο ΔΔΟ διαφωνεί με την πιο πάνω θέση της Επιτροπής και
εμμένει στη συνέχιση της υφιστάμενης πολιτικής του
Συμβουλίου αναφορικά με την αποδέσμευση κτηρίων.
4.

Τα μέλη της Επιτροπής, ενόψει του γεγονότος της λήξης
αριθμού ενοικιαστήριων συμβολαίων τα επόμενα 1-3
χρόνια, εισηγούνται ομόφωνα τη λήψη απόφασης για
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενοικίασης
κτηρίων, ο αριθμός των οποίων θα καθορίζεται στη βάση
λήξης των υφιστάμενων συμβολαίων και στη βάση
ικανοποίησης των άμεσων και νέων τεκμηριωμένων
αναγκών λόγω προσλήψεων.»

Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο
Συμβούλιο για επικύρωση της πιο πάνω απόφασης.
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