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Θέμα 4ο:

Έγκριση Ετήσιου Απολογισμού Δραστηριοτήτων Πανεπιστημίου
Αιγαίου (2013)

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κ. Ζούρος υπενθυμίζει ότι από τον Απρίλιο έχει κατατεθεί από
τον κ. Πρύτανη, ο απολογισμός δραστηριοτήτων του Ιδρύματος για το έτος 2013 και
επισημαίνει ότι θα ήταν άκομψο αν δεν εγκριθεί και να πρέπει να το εισηγηθεί ο νέος
πρύτανης. Το θέμα είχε τεθεί πριν από περίπου ένα μήνα στο Συμβούλιο και υπήρξε
αρκετός χρόνος για την επεξεργασία του, συντάχτηκε σύμφωνα με την απόφαση του
Συμβουλίου και ευχαριστεί τις διοικητικές υπηρεσίες που βοήθησαν στη συγκέντρωση
στοιχείων. Ζητά να προχωρήσουν στην έγκριση του απολογισμού η οποία θα γίνεται κάθε
χρόνο και ξεκινά με την κατάθεση το Φεβρουάριο και την έγκρισή του μέχρι τέλος
Ρωτά αν υπάρχει κάποια αντίρρηση και όλα τα μέλη ομόφωνα συμφωνούν στην έγκριση του
Ετήσιου Απολογισμού Δραστηριοτήτων Πανεπιστημίου Αιγαίου (2013).

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αφού έλαβε υπόψη
 Την προφορική εισήγηση του Αναπλ. Προέδρου κ. Ν. Ζούρου σχετικά με την
έγκριση του ετήσιου απολογισμού του Ιδρύματος, έτους 2013, θέμα το οποίο
συζητήθηκε εκτενώς και στην συνεδρίαση του Συμβουλίου αριθμ.15.04.04.2014,
θέμα 3.1 «Απολογισμός Λειτουργίας Πανεπιστημίου Αιγαίου,,
 Το από 14.03.2014 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πρύτανη κ. Π.Τσάρτα
με το οποίο εστάλει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σχέδιο του Ετήσιου
Απολογισμού Δραστηριοτήτων του Ιδρύματος,
 Το από 4.4.2014 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Αναπλ. Προϊσταμένης
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης με το οποίο απεστάλλει ο
ετήσιος απολογισμός (2013) του Ιδρύματος,
 Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 10 περ. θ’ του Ν. 4009/11.
 Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.18, περ.ζ΄ του Ν. 4009/11
Καθώς και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, ομόφωνα
Αποφασίζει
Και εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση, τον Ετήσιο Απολογισμό Δραστηριοτήτων
Πανεπιστημίου Αιγαίου (2013), όπως αυτός επισυνάπτεται στα παρόντα πρακτικά και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τους.
Τέλος, εξουσιοδοτείται ο κ. Πρόεδρος για τις περαιτέρω ενέργειες.
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