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ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ, ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ
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ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΠΑ.Γ.Α
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Α. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Πξπηαληθψλ Αξρψλ
1.Σκήκα Πξπηαλείαο
- Γξαθείν Πξπηάλεσο
-Γξαθεία Αληηπξπηάλεσλ
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Β Γηθαζηηθφ Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο
Γ.Ννκηθή Τπεξεζία
Γ. Γηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ
1. Σκήκα Γηεζλψλ ρέζεσλ
2. Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ
.3. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζηεπκάησλ
Δ. Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
-Γξαθείν νξζήο εθηέιεζεο ησλ πάζεο θχζεσο θαη αληηθεηκέλνπ ζπκβάζεσλ
η Μνλάδα Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ ΔΛΚΔ
1. Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
2. Σκήκα Πξνκεζεηψλ
3. Σκήκα Παξαθνινχζεζεο Έξγσλ, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο
4. Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο
5. Σκήκα Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη Γηαζθάιηζεο
Πνηφηεηαο
6. Γξαθείν Τπνζηήξημεο Δπηηξνπήο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηεο Έξεπλαο
Ε. Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο, :
1. Σκήκα Αλάπηπμεο θαη Οξγάλσζεο πιινγήο
α. Γξαθείν Αλάπηπμεο πιινγήο
,β. Γξαθείν Βηβιηνζεθνλνκηθήο Δπεμεξγαζίαο
2. Σκήκα Φεθηαθψλ Τπεξεζηψλ
α. Γξαθείν Τπνζηήξημεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
β. Γξαθείν Ηδξπκαηηθνχ Απνζεηεξίνπ
γ. Γξαθείν Αξρείνπ θαη Μνπζείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
3. Σκήκα Παλεπηζηεκηαθψλ Δθδφζεσλ
4. Σκήκα παξνρήο πιεξνθνξηαθψλ ππεξεζηψλ
α. Γξαθείν Παξνρήο Πιεξνθνξηψλ
β. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Δπηκφξθσζεο Πξνζσπηθνχ
Ζ. Σκήκα γξακκαηεηαθήο θαη δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ΜΟ.ΓΗ.Π
Θ. Γξαθείν πλεγφξνπ ηνπ Φνηηεηή
Η. Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο Κ.Δ.Δ
Η. Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο ΚΔ.ΓΗ.ΒΗΜ
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Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα
Α. Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο
Η.Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ
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1. Σκήκα Μηζζνδνζίαο
2. Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ
3. Σκήκα Γαπαλψλ
4 Σκήκα Πξνκεζεηψλ
5.Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο
ΗΗ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
1. Σκήκα Μειεηψλ-Καηαζθεπψλ
2. Σκήκα Δλεξγεηαθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο
3. Σκήκα πληήξεζεο
4. Γξαθεία (2) πληήξεζεο θαη Απνζήθεο Τιηθψλ (έλα ζε θάζε
Παλεπηζηεκηνχπνιε
5. Γξαθείν ΠΔΑ
ΗΗΗ. Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο θαη Γηθηχσλ
1. Σκήκα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
2. Σκήκα Γηθηχσλ θαη Δπηθνηλσληψλ
3. Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο θαη πληήξεζεο Δμνπιηζκνχ
Β. Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ, Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο
Η. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηκήκαηα θαη γξαθεία:
1.Σκήκα Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π)
2. Σκήκα Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.ΓΗ.Π),
Σκήκα ΔηδηθνχΣερληθνχ Πξνζσπηθνχ(Δ.Σ.Δ.Π) θαη ινηπνχ
πξνζσπηθνχ
3. Σκήκα Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.Π)
4. Σκήκα Πξσηνθφιινπ, Γηεθπεξαίσζεο θαη Αξρείνπ
5.Γξαθεία Δπνπηείαο Καζαξηφηεηαο θαη Φχιαμεο (έλα ζε θάζε
Παλεπηζηεκηνχπνιε)
6. Βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο
ΗΗ. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Πξνπηπρηαθψλ θαη Μεηαπηπρηαθψλ πνδψλ
1.Σκήκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ
2 Σκήκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Β θαη Γ θχθινπ
3.Σκήκαηα Γξακκαηείαο ρνιψλ (πέληε (5)
4. Σκήκαηα Γξακκαηείαο Αθαδεκατθψλ Σκεκάησλ (είθνζη έμε (26)
5.Σκήκα Γηεζλψλ Αθαδεκατθψλ Θεκάησλ θαη Αληαιιαγήο Φνηηεηψλ
ΗΗΗ. Γηεχζπλζε Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο
1.Σκήκα Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο Φνηηεηψλ, ίηηζεο-ηέγαζεο
2.Σκήκα Πεξίζαιςεο, Κνηλσληθήο Μέξηκλαο, πκβνπιεπηηθήο θαη
Φπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο.
-Γξαθείν ππνζηήξημεο ΑκεΑ
3. Σκήκα Πιεξνθφξεζεο θαη πκβνπιεπηηθήο γηα δεηήκαηα ηαδηνδξνκίαο
4. Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο
5. Γξαθείν Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
6. Γξαθείν Πξνζηαζίαο θαη Αζθάιεηαο Φνηηεηψλ, Πξνζσπηθνχ θαη
Πεξηνπζίαο
7. Γξαθείν Αζιεηηζκνχ θαη Φπραγσγίαο
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ
ΠΑ.Γ.Α
Η. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΑΤΣΟΣΔΛΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ
Άξζξν 50
Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Τπνζηήξημεο Πξπηαληθψλ Αξρψλ θαη ησλ ππαγφκελσλ
ζε απηήλ Σκεκάησλ
1. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πξπηαλείαο
2. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο ηεο πγθιήηνπ θαη ηνπ Πξπηαληθνχ
πκβνπιίνπ
3. Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Δθινγηθψλ Γηαδηθαζηψλ, Δπηηξνπψλ θαη
Απνθάζεσλ
Άξζξν 51
Αξκνδηφηεηεο Γηθαζηηθνχ Γξαθείνπ
Άξζξν 52
Αξκνδηφηεηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο
Άξζξν 53
Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Γηεζλψλ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη ησλ ππαγφκελσλ ζε
ζε απηήλ Σκεκάησλ
1. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γηεζλψλ ρέζεσλ
2. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ
3. Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Σχπνπ θαη Γεκνζηεπκάησλ
Άξζξν 54
Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
-Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Τπνζηήξημεο ΑκεΑ
Άξζξν 55
Αξκνδηφηεηεο Μνλάδαο Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο (ΜΟ.ΓΤ) ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ
1. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
2. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ
3. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Παξαθνινχζεζεο Έξγσλ, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη
Αλάπηπμεο
4. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο
5. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη
Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο
6.Αξκνδηφηεηεο γξαθείνπ ππνζηήξημεο Δπηηξνπήο Ζζηθήο θαη
Γενληνινγίαο ηεο Έξεπλαο θαη λνκηθήο ππνζηήξημεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ
Άξζξν 56
Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο
Άξζξν 57
Αξκνδηφηεηεο Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο
1. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Αλάπηπμεο θαη Οξγάλσζεο πιινγήο
- Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Αλάπηπμεο πιινγήο
- Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Βηβιηνζεθνλνκηθήο Δπεμεξγαζίαο
2. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Φεθηαθψλ Τπεξεζηψλ
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-Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Τπνζηήξημεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
-Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Ηδξπκαηηθνχ Απνζεηεξίνπ
-Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Αξρείνπ θαη Μνπζείνπ ηνπ Ηδξχκαηνο
3. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Παλεπηζηεκηαθψλ Δθδφζεσλ
4. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πιεξνθνξηαθψλ Τπεξεζηψλ
- Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Παξνρήο Πιεξνθνξηψλ
-Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Δπηθνηλσλίαο θαη Δπηκφξθσζεο Πξνζσπηθνχ
Άξζξν 58
Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Μνλάδαο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (ΜΟΓΗΠ)
Άξζξν 59
Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ πλεγφξνπ ηνπ Φνηηεηή
Άξζξν 60
Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο θαη Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο Κ.Δ.Δ
Άξζξν 61
Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο θαη Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο ΚΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ
ΗΗ. Αξκνδηφηεηεο Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ, Γηεπζχλζεσλ, Σκεκάησλ

Άξζξν 62
Αξκνδηφηεηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο θαη ησλ
ππαγφκελσλ ζε απηήλ Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ
Η. Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ
1.Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Μηζζνδνζίαο
2.Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ
3.Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γαπαλψλ
4.Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ
5.Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο
6.Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο
εθηέιεζεο ησλ θάζε είδνπο θαη αληηθεηκέλνπ ζπκβάζεσλ

ΗΗ.

Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
1.Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Μειεηψλ-Καηαζθεπψλ
2. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Δλεξγεηαθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο
3. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο πληήξεζεο
4.Αξκνδηφηεηεο Γξαθείσλ πληήξεζεο θαη Απνζήθεο Τιηθψλ
5. Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, ρεδηαζκνχ
Δθηάθηνπ Αλάγθεο (Π..Δ.Α)
ΗΗΗ. Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο θαη Γηθηχσλ
1.Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
2.Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γηθηχσλ θαη Δπηθνηλσληψλ
3.Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Σερληθήο Τπνζηήξημεο θαη πληήξεζεο
εμνπιηζκνχ

Άξζξν 61
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Αξκνδηφηεηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ, Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ
θαηΦνηηεηηθήοΜέξηκλαο θαη ησλ ππαγφκελσλ ζε απηήλ ηκεκάησλ
Η. Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ
1.Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ(ΓΔΠ)
2.Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ
(Δ.Γ.Η.Π) , Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Π) θαη ινηπνχ
Πξνζσπηθνχ
3.Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ
4.Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πξσηνθφιινπ, Γηεθπεξαίσζεο θαη Αξρείνπ
5. Αξκνδηφηεηεο Γξαθείσλ Δπηζηαζίαο, Καζαξηφηεηαο θαη Φχιαμεο
ΗΗ. Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Τπνζηήξημεο Πξνπηπρηαθψλ θαη
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
1.Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ
- Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Τπνζηήξημεο Γηδαζθαιίαο
2. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Α θαη Β θχθινπ
Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Β θχθινπ
-Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Γ θχθινπ
3. Αξκνδηφηεηεο Σκεκάησλ Γξακκαηείαο Κνζκεηεηψλ (5)
4. Αξκνδηφηεηεο Γξακκαηεηψλ Σκεκάησλ (26)
5. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γηεζλψλ Αθαδεκατθψλ Θεκάησλ θαη
Αληαιιαγήο Φνηηεηψλ

-

ΗΗΗ. Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο
1.Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο Φνηηεηψλ, ίηηζεο
θαη ηέγαζεο
2.Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πεξίζαιςεο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο,
πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο
-Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ ππνζηήξημεο ΑκΔΑ
3. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πιεξνθφξεζεο θαη πκβνπιεπηηθήο γηα
δεηήκαηα ζηαδηνδξνκίαο
4. Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο
5.Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
6. Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Πξνζηαζίαο θαη Αζθάιεηαο Φνηηεηψλ,
Πξνζσπηθνχ θαη Πεξηνπζίαο
7. Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Αζιεηηζκνχ θαη Φπραγσγίαο
ΜΔΡΟ Δ
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ-ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΚΛΑΓΟΗ΄
Άξζξν 64
Θέζεηο Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ
Άξζξν 65
Πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ θαηά θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο-Οξγαληθέο ζέζεηο
Άξζξν 66
Πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ θαηά θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο-Πξνζσπνπαγείο
ζέζεηο
Άξζξν 67
Πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπανξίζηνπ ρξφλνπ θαηά θαηεγνξίεο θαη θιάδνποΟξγαληθέο ζέζεηο
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Άξζξν 68
Πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ-Πξνζσπνπαγείο
Θέζεηο
Άξζξν 69
Πξνζφληα δηνξηζκνχ ή πξφζιεςεο
ΜΔΡΟ Σ
ΠΡΟΟΝΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α
ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟΗ ΓΔΝΗΚΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΧΝ
Άξζξν 70
Πξνζφληα θαη επηινγή Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη
Αλάπηπμεο
Άξζξν 71
Πξνζφληαθαη επηινγή Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ, Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ
θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο
Άξζξν 72
Γεληθά θαζήθνληα Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β
ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΗ ΛΟΗΠΧΝ ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ
Άξζξν 73
Δπηινγή Πξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ
Άξζξν 74
Γεληθά θαζήθνληα Πξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ
Άξζξν 75
Καζήθνληα Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ
Άξζξν 76
Αλαπιήξσζε Πξντζηακέλσλ
ΜΔΡΟ Ε
ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΜΒΟΤΛΗΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ
Άξζξν 77
Σερληθφ πκβνχιην
Άξζξν 78
Οηθνλνκηθφ πκβνχιην
Άξζξν 79
πκβνχιην Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο
Άξζξν 8ν
Δηδηθά πκβνχιηα πνπδψλ
Άξζξν 81
Δπηηξνπέο
Άξζξν 82
Δπηηξνπή Γενληνινγίαο
Άξζξν 83
Δπηηξνπήο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηεο Έξεπλαο
Άξζξν 84
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Δπηηξνπή Βηβιηνζήθεο
Άξζξν 85
Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
Άξζξν 86
Δπηηξνπή ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ

72
ΜΔΡΟ Ζ
ΑΝΑΠΑΣΤΞΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ
Άξζξν 87
Πξνγξακκαηηθνί Σνκείο Γξάζεηο
Άξζξν 88
Γηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο ηνπ ηεηξαεηνχο πξνγξακκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ
ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Άξζξν 89
Καηαξγνχκελεο Γηαηάμεηο
Άξζξν 90
Έλαξμε ηζρχνο
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ΜΔΡΟ Α
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α
ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ, ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚH (ΠΑ.Γ.Α)
Άξζξν 1
Ννκηθή κνξθή
1.ΣνΠαλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο ηδξχζεθε κε ην Ν. 4521/2018 κε έδξα ην Αηγάιεσ θαη απφ ηεο
ηδξχζεψο ηνπ ζπγρσλεχζεθαλ δηά απνξξνθήζεσο ζε απηφ ην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα
(ΣΔΗ) Αζήλαο θαη ην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (ΣΔΗ) Πεηξαηά.Δίλαη λνκηθφ πξφζσπν
δεκνζίνπ δηθαίνπ πιήξσο απηνδηνηθνχκελν θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ
πληάγκαηνο θαη ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ζηνηρ.α ηνπ λ.4485/2017, σο εθάζηνηε ηζρχεη, ην νπνίν
επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.Οη θαζεγεηέο ηνπ είλαη
δεκφζηνη ιεηηνπξγνί θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ πληάγκαηνο θαη απνιαχνπλ
αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο θαη αλεμαξηεζίαο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
2. Σν Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο είλαη ην ηξίην κεγαιχηεξν Παλεπηζηεκηαθφ Ίδξπκα ηεο
Υψξαο απφπιεπξάο αξηζκνχ θνηηεηψλ, ελψ ηα γλσζηηθά πεδία ησλ ρνιψλ ηνπ θαιχπηνπλ έλα
επξχ θάζκα ζχγρξνλσλ επηζηεκνληθψλ ζπνπδψλ, φπσο θνηλσληθέο, δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο
επηζηήκεο, επηζηήκεο κεραληθνχ, επηζηήκεο πγείαο θαη πξφλνηαο, επηζηήκεο ηξνθίκσλ αιιά θαη
θαιιηηερληθέο ζπνπδέο. Δίλαη εγθαηεζηεκέλν θαη ιεηηνπξγεί ζε δχν παλεπηζηεκηνππφιεηο ζην
Αηγάιεσ.
3.ToΠαλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο επηρνξεγείηαη απφ ην Κξάηνο θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο
δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ηνπ, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηελ
αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, απφ δσξεέο, θιεξνλνκηέο ή θιεξνδνζίεο θαη απφ ρξεκαηνδνηήζεηο
νηαζδήπνηε πεγήο, ζρεηηθέο κε ηελ έξεπλα θαη ηελ επηζηεκνληθή κειέηε θαη αλάπηπμε.
4.Οη πάζεο θχζεσο απνδνρέο ηνπ δηδαθηηθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηνπ βαξχλνπλ
ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ζηνλ νπνίν εγγξάθνληαη νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο.
5. ηηο δηεζλείο ζρέζεηο ε νλνκαζία ηνπ απνδίδεηαη σο:UniversityofWestAttica
Άξζξν 2
Έκβιεκα-θξαγίδα
1.Σν Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο έρεη σο έκβιεκα ηελ θεθαιή ηνπ Πιάησλνο, φπσο
απεηθνλίδεηαη ζηνλ νκψλπκν γιππηφ Αλδξηάληα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην πεξίβνιν ηεο
Αθαδεκίαο Αζελψλ, ν νπνίνο θηινηερλήζεθε ην 1885 απφ ηνλ γιχπηε Λεσλίδα Γξφζν, ηνλ
θπξηφηεξν εθπξφζσπν ηεο λενθιαζζηθήο γιππηηθήο ζηελ Αζήλα ηνπ 19νπ αηψλα. Πεξηκεηξηθά
αλαγξάθνληαη νη ιέμεηο Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο, UniversityofwestAttica.
2. Σν Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο (ζε ζπληνκνγξαθία ΠΑ.Γ.Α) έρεη ζθξαγίδα ζηξνγγπινχ
ζρήκαηνο κε ην έκβιεκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην θέληξν θαη πεξηγεγξακκέλν ηνλ ηίηιν ηνπ
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο, UniversityofWestAttica.
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Άξζξν 3
ηφρνη-Απνζηνιή
1.Σν Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο ζηνρεχεη ζηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θνηλσληθψλ.
πνιηηηζηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηεο Υψξαο, ζηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο
δξαζηεξηνπνηείηαη, ζηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ζηε δηάρπζε θαηλνηφκνπ επηζηεκνληθήο
γλψζεο. Δηδηθφηεξα, ην ΠΑΓΑ κε ηε δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία φισλ ησλ θνξέσλ ηεο
αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο έρεη σο απνζηνιή:
α)Να παξέρεη άξηζηεο πνηφηεηαο εθπαίδεπζε θαη παηδεία, κέζσ πςεινχ επηπέδνπ πξνγξακκάησλ
πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηα γλσζηηθά πεδία ηα νπνία ζεξαπεχεη, λα θαιιηεξγεί
ηηο ηέρλεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ, ψζηε νη θνηηεηέο ηνπ λα απνθηήζνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηελ
επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία,ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηελ θνηλσληθή
θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Υψξαο.
β) Να παξάγεη θαη λα πξνάγεη κέζσ ηεο έξεπλαο θαηλνηφκν επηζηεκνληθή γλψζε, πνπ ζα
ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο, δεκηνπξγψληαο ηηο απαξαίηεηεο
ζπλζήθεο γηα ηε δηαξθή αλάδεημε λέσλ εξεπλεηψλ.
γ)Να ζπκβάιιεηζηε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ πνιηηψλ, κε θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, επηζηεκνληθή
θαη επαγγεικαηηθή ζπλείδεζε θαη κε ζεβαζκφ ζηηο παλαλζξψπηλεο αμίεο ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο
εηξήλεο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο.
δ) Να πξνσζεί ηελ θηλεηηθφηεηα θαζεγεηψλ θαη θνηηεηψλ ζηνλ Γηεζλή θαη Δπξσπατθφ Υψξν,
Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο κε ζηφρν ηελ αληαιιαγή θαη πξνψζεζε γλψζεσλ θαη
εκπεηξηψλ.
ε) Να πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία κε άιια Α.Δ.Η θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο ηεο εκεδαπήο θαη ηεο
αιινδαπήο, θαζψο θαη κε θνηλσληθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο
επίπεδν κε ζηφρν ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο.
ζη) Να ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεοεπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη δηά βίνπ κάζεζεο, κε ηε
δεκηνπξγία θαη ζπλερή βειηίσζε θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο δηά βίνπ
εθπαίδεπζεο, επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο.
δ) Να βξίζθεηαη ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο κε ζθνπφ ηε ζπκβνιή ηνπ ζηηο
αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο Υψξαο.
2. Με ηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπθαη ηεο απνζηνιήο ηνπ ην ΠΑΓΑ ζηνρεχεη ζηε δηαξθή ελίζρπζε ηνπ
θχξνπο ησλ ρνξεγνχκελσλ ηίηισλ ζπνπδψλ ηνπ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.
Άξζξν 4
Γεληθέο Αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΑ.Γ.Α
Ζ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ ΠΑΓΑ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ πληάγκαηνο θαη ησλ δηαηάμεσλ
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηεξψληαο ηνπο γεληθά απνδεθηνχο θαλφλεο ηεο επηζηεκνληθήο θαη
εξεπλεηηθήο δενληνινγίαο θαη ηηο ζπλαθείο κε ηε θχζε ηνπ έξγνπ θαη ηεο απνζηνιήο ηεο γεληθέο
αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο,
ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ησλ επηζηεκνληθψλ απφςεσλ θαη ησλ
δηθαησκάησλ ησλ άιισλ, ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο ακεξνιεςίαο, ηνπ ζεβαζκνχ ηεο θάζε είδνπο
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δηαθνξεηηθφηεηαο, ηεο πιήξνπο δηαθάλεηαο ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη δξαζηεξηνηήησλ ηεο
θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο.
ΜΔΡΟ Β
ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ A
ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΧΝ ΓΟΜΧΝ ΣΟΤ ΠΑ.Γ.Α
Άξζξν 5
ρνιέο, Σκήκαηα θαη Σνκείο ηνπ ΠΑ.Γ.Α
1.Ζ αθαδεκατθή ιεηηνπξγία ηνπ ΠΑ.Γ.Α, πεξηιακβάλεη ην εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ ηνπ έξγν
ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν πνπ επηηειείηαη απφ ηηο αθαδεκατθέο κνλάδεο ηνπ,
θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ νξγάλσλ, πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ηα ζέκαηα
απηά ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ.
2.Καηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ ην ΠΑ.Γ.Α πεξηιακβάλεη ηηο θαησηέξσ πέληε
ρνιέο κε ηα ππαγφκελα ζε απηέο Σκήκαηα θαη Σνκείο.
Α) ρνιή Μεραληθψλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηα Σκήκαηα:
Α1) Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ θαη Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ, κε ηνπο εμήο ηνκείο:
1. πζηεκάησλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
2. Ζιεθηξηθψλ Βηνκεραληθψλ Γηαηάμεσλ θαη Απηνκαηηζκνχ
3. Ζιεθηξνληθήο θαη Τιηθψλ
4. Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ θαη Διέγρνπ
5. Φεθηαθψλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ
6. Σειεπηθνηλσληψλ, Πιεξνθνξηθήο θαη Δπεμεξγαζίαο ήκαηνο
Α2) Σκήκα Μεραληθψλ Βηνταηξηθήο,κε ηνπο εμήο ηνκείο:
1. Βηνεπηζηεκψλ θαη Βηνταηξηθήο Πιεξνθνξηθήο
2.Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο
Α3) Σκήκα Μεραληθψλ Βηνκεραληθήο ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο, κε ηνπο εμήο ηνκείο:
1. Βηνκεραληθψλ πζηεκάησλ θαη Διέγρνπ
2. Ζιεθηξνληθνχ Απηνκαηηζκνχ θαη Σειεκαηηθήο
3. Παξαγσγήο, Κισζηνυθαληνπξγίαο θαη Έλδπζεο
4. Υεκείαο, Δπηζηήκεο Τιηθψλ θαη Κισζηνυθαληνπξγίαο
5. Πεξηβαιινληηθήο Σερλνινγίαο
Α4) Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηψλ, κε ηνπο εμήο ηνκείο:
1. Λνγηζκηθνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
2. Τιηθνχ θαη πζηεκάησλ Τπνινγηζηψλ
3. Γηθηχσλ Δπηθνηλσληψλ θαη Καηαλεκεκέλσλ πζηεκάησλ
Α5) Σκήκα Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο, κε ηνπο εμήο ηνκείο:
1. Γεσδαηζίαο-Φσηνγξακκεηξίαο-Υαξηνγξαθίαο
2. Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Γηαρείξηζεο Γεο
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3. Αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ
Α6) Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, κε ηνπο εμήο ηνκείο:
1. Δλεξγεηαθφο Σνκέαο
2. Καηαζθεπαζηηθφο Σνκέαο
Α7) Σκήκα Ναππεγψλ Μεραληθψλ, κε ηνπο εμήο ηνκείο:
1. Ναππεγηθήο
2. Ναπηηθήο Μεραλνινγίαο
Α8) Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, κε ηνπο εμήο ηνκείο:
1. Γνκνζηαηηζηηθήο Μεραληθήο
2. Τδξαπιηθήο Μεραληθήο θαη Γεσηερληθήο Μεραληθήο
3. Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινληνο θαη Γηαρείξηζεο Έξγσλ
Β) ρνιή Γηνηθεηηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ
ηα Σκήκαηα:
Β1) ΣκήκαΑξρεηνλνκίαο, Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο, κε ηνπο εμήο
ηνκείο:
1.Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγηψλ Πιεξνθφξεζεο
2.Δπηζηεκψλ Πιεξνθφξεζεο
Β2) Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, κε ηνπο εμήο ηνκείο:
1. Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
2. Οηθνλνκηθήο, Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Λνγηζηηθήο
3. Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
4. Γηνηθεηηθήο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηζηήκεο ησλ Απνθάζεσλ
5. Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο
Β3) Σκήκα Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ, κε ηνπο εμήο ηνκείο:
1. Σνπξηζκνχ – Δπηρεηξήζεσλ Σνπξηζκνχ θαη Φηινμελίαο
2. Υξεκαηννηθνλνκηθψλ, Κνηλσληθψλ, Ννκηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
Β4) Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο,
(Γελ έρεη ηνκείο)
Β5) Σκήκα Αγσγήο θαη Φξνληίδαο ζηελ Πξψηκε Ζιηθία
(Γελ έρεη ηνκείο)
Β6) Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο
1. Λνγηζηηθήο
2. Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηθψλ

Γ) ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ θαη Πνιηηηζκνχ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηα Σκήκαηα:
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Γ1) Σκήκα Γξαθηζηηθήο θαη Οπηηθήο Δπηθνηλσλίαο, κε ηνπο εμήο ηνκείο:
1. Δηθαζηηθψλ θαη Κηλνχκελεο Δηθφλαο
2. Γξαθηζηηθνχ ρεδηαζκνχ
3. Σερλνινγίαο Γξαθηθψλ Σερλψλ
Γ2) Σκήκα Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο, κε ηνπο εμήο ηνκείο:
1. Αξρηηεθηνληθήο χλζεζεο, Θεσξία θαη Κξηηηθή
2. ρεδηαζκνχ, Θεσξία θαη Κξηηηθή
3. Υψξνο θαη Δηθαζηηθέο Σέρλεο
4. Καηαζθεπαζηηθήο, Παξαζηαηηθήο θαη Φεθηαθήο Σερλνινγίαο
Γ3) Σκήκα πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο, κε ηνπο εμήο ηνκείο:
1. πληήξεζεο Αξραηνινγηθψλ θαη Ηζηνξηθψλ Σεθκεξίσλ
2. πληήξεζεο Εσγξαθηθψλ Έξγσλ θαη Αξρεηαθνχ Τιηθνχ
3. Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Φεθηαθψλ Δθαξκνγψλ
4. Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ
5. Δηθαζηηθψλ Σερλψλ
Γ4) Σκήκα Φσηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ, κε ηνπο εμήο ηνκείο:
1. Φσηνγξαθίαο, Κξηηηθήο Θεσξίαο θαη Δηθαζηηθψλ Δθαξκνγψλ
2. Φσηνγξαθηθψλ Σερληθψλ θαη Δθαξκνγψλ
3. Βίληεν, Οπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ θαη Φσηνγξαθηθνχ Γνθηκίνπ
Γ) ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηα Σκήκαηα:
Γ1) ΣκήκαΒηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ, κε ηνπο εμήο ηνκείο:
1. Αηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο
2. Αθηηλνινγίαο θαη Αθηηλνζεξαπείαο
3. Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ
4. Οδνληηθήο Σερλνινγίαο
5/ Οπηηθήο θαη Οπηνκεηξίαο
Γ2) Σκήκα Γεκφζηαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο, κε ηνπο εμήο ηνκείο:
1. Γεκφζηαο Τγείαο
2. Κνηλνηηθήο Τγείαο
Γ3) Σκήκα Δξγνζεξαπείαο, κε ηνπο εμήο ηνκείο:
(Γελ έρεη ηνκείο)
Γ4) Σκήκα Μαηεπηηθήο, κε ηνπο εμήο ηνκείο:
1. Μαηεπηηθήο θαη Νενγληθήο Φξνληίδαο
2. Γπλαηθνινγηθήο Φξνληίδαο
Γ5) Σκήκα Ννζειεπηηθήο, κε ηνπο εμήο ηνκείο:
1. Βαζηθήο Ννζειεπηηθήο
2. Κνηλνηηθήο Ννζειεπηηθήο θαη Ννζειεπηηθήο Γεκφζηαο Τγείαο
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3. Παζνινγηθήο θαη Υεηξνπξγηθήο Ννζειεπηηθήο
4. Παηδηαηξηθήο Ννζειεπηηθήο θαη Ννζειεπηηθήο Φπρηθήο Τγείαο
Γ6) Σκήκα Φπζηθνζεξαπείαο, κε ηνπο εμήο ηνκείο:
1. Μπνζθειεηηθνχ θαη Κπθινθνξηθνχ πζηήκαηνο
2. Αλαπλεπζηηθνχ πζηήκαηνο
Δ) ρνιή Δπηζηεκψλ Σξνθίκσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηα Σκήκαηα:
Δ1) Σκήκα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, κε ηνπο εμήο ηνκείο:
1. Υεκείαο, Δπεμεξγαζίαο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ
2. Πξνσζεκέλσλ Σερλνινγηψλ
Δ2) Σκήκα Δπηζηεκψλ Οίλνπ, Ακπέινπ θαη Πνηψλ, κε ηνπο εμήο ηνκείο:
1. Βηνινγίαο Φπηψλ θαη Ακπεινπξγίαο
2. Υεκείαο θαη Σερλνινγίαο Οίλνπ, Εχζνπ θαη Πνηψλ
3. Μάλαηδκελη-Μάξθεηηλγθ

Άξζξν 6
Ίδξπζε, θαηάξγεζε, ζπγρψλεπζε, θαηάηκεζε ή κεηνλνκαζίαρνιψλ θαη Σκεκάησλ
1.Ζ θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν δηάξζξσζε ηνπ ΠΑ.Γ.Α ζε ζρνιέο θαη ηκήκαηα κπνξεί λα
ηξνπνπνηείηαη κε ηελ ίδξπζε, θαηάξγεζε, ζπγρψλεπζε ή θαηάηκεζε απηψλ γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:
α) φηαλ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ή γηα ηελ θαιιηέξγεηα λέσλ επηζηεκνληθψλ, θαιιηηερληθψλ θαη ηερληθψλ
πεδίσλ ή πεδίσλ δηεπηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα, πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη
θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη δελ θαιχπηνληαη κε επάξθεηα ή ππεξθαιχπηνληαη απφ ηηο
ππάξρνπζεο αθαδεκατθέο δνκέο,
β) φηαλεπηβάιιεηαη απφ ηνλ δπζαλάινγα κηθξφ ή κεγάιν αξηζκφ θνηηεηψλ αλά ρνιή ή Σκήκα
γ) φηαλ ε ιεηηνπξγία ρνιήο ή Σκήκαηνο φρη κφλνλ δελ δηθαηνινγείηαη επηζηεκνληθά, αιιά
αληηζέησο δπζρεξαίλεη ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία ζηα αληίζηνηρα γλσζηηθά πεδία
δ) φηαλ ζπλάδεη κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο ή ηεο
πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία εδξάδεηαη ην ΠΑ.Γ.Α.
2.Οη θαηά ηα αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζπληεινχληαη κε
πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο
πγθιήηνπ θαη γλψκε ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε
Δθπαίδεπζε (Α.ΓΗ.Π) θαη ηνπ Δ..Δ.Κ.Α.Α.Γ σο πξνο ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ή φπσο άιισο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο.
3. Ζ κεηνλνκαζία ρνιήο ή Σκήκαηνο ή γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ Σκήκαηνο ηνπ ΠΑ.Γ.Α
πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ
γλψκε ηεο πγθιήηνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ κειψλ ηεο θαη γλψκε ηεο
Α.ΓΗ.Π, χζηεξα απφ ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ Τπνπξγνχ.
Άξζξν 7
Πξνυπνζέζεηο ζχζηαζεο λέσλΣνκέσλ-Μεηεμέιημε Σνκέσλ
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1.Σα απηνδχλακα ηκήκαηα ηνπ ΠΑ,Γ.Α, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4485/2017, σο
εθάζηνηε ηζρχεη, κπνξνχλ λα ηδξχνπλ λένπο ηνκείο, λα ζπγρσλεχνπλ, λα θαηαηέκλνπλ ή λα
θαηαξγνχλ ηνπο ήδε πθηζηάκελνπο, ή λα αιιάδνπλ ηελ νλνκαζία ή λα ηξνπνπνηνχλ ην γλσζηηθφ
ηνπο αληηθείκελν, κε πξάμε ηνπ Πξχηαλε, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ
κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο πλέιεπζεο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
2.Γηα ηε ζχζηαζε ή νπνηαδήπνηε κεηεμέιημε Σνκέα απαηηείηαη λα ππνβιεζεί ζηε χγθιεην
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο σο πξνο:
α) ηελ αλαγθαηφηεηα ζχζηαζεο ή κεηεμέιημεο Σνκέα,
β) ηε δπλαηφηεηα ππνζηήξημήο ηνπ απφ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή, ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ Σνκέα,
γ) ηελ πιήξε έληαμε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Σνκέα ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ
Σκήκαηνο
δ) ηε κε επηθάιπςε ηνπ έξγνπ ηνπ Σνκέα κε απηφ άιισλ Σνκέσλ ηνπ Σκήκαηνο,
ε) ηε δπλαηφηεηα θαηαλνκήο ζε απηφλ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κειψλ Γ.Δ.Π ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν ή ην ζπλνιηθφ επηζηεκνληθφ ή εξεπλεηηθφ έξγν ησλ νπνίσλ είλαη αλάινγν ηνπ Σνκέα.
Άξζξν 8
Δξγαζηήξηα ΠΑ.Γ.Α, ζχζηαζε λέσλ εξγαζηεξίσλ, κεηαβνιή ιεηηνπξγνχλησλ
1.ηηο ρνιέο ηνπ ΠΑ.Γ.Α ιεηηνπξγνχλ ήδε ζεζκνζεηεκέλα Δξγαζηήξηα, κε βάζε ηνλ εζσηεξηθφ
θαλνληζκφ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζηα νπνία δηεμάγεηαη εθπαηδεπηηθφ έξγν, ηδίσο ζε
εμεηδηθεπκέλα αληηθείκελα, έξεπλα θαη κπνξεί λα παξέρνληαη εξεπλεηηθέο θαη κειεηεηηθέο
ππεξεζίεο ζε ηξίηνπο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηάζζνπλ νη δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 28 παξ. 10 ηνπ λ. 4485/2017, σο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
2.Έλα εξγαζηήξην κπνξεί λα αλήθεη ζε Σνκέα ή ζε Σκήκα.Μπνξεί λα αλήθεη ζε ρνιή αλ ππάξρεη
ηεθκεξησκέλν ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο απφ κέιε Γ.Δ.Π δηαθνξεηηθψλ Σκεκάησλ ηεο ίδηαο
ρνιήο.Σα ήδε ιεηηνπξγνχληα Δξγαζηήξηα ηνπ Π.Α.Γ.Α αλήθνπλ ζηηο νηθείεο ρνιέο.
3. Νέα εξγαζηήξηα ηδξχνληαη κε πξάμε ηνπ Πξχηαλε, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ, ε
νπνία ιακβάλεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σνκέα ή ηεο πλέιεπζεο ηνπ
Σκήκαηνο ή ηεο Κνζκεηείαο ηεο ρνιήο, αλάινγα κε ην αλ ε ππφ ίδξπζε κνλάδα πξφθεηηαη λα
εληαρζεί ζε Σνκέα, Σκήκα, ή ρνιή. Σελ εηζήγεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεη ν Δζσηεξηθφο
Καλνληζκφο ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο, Ζ πξάμε ηνπ Πξχηαλε ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ν
παξαπάλσ Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Με ηελ ίδηα
δηαδηθαζία είλαη δπλαηή ε κεηνλνκαζία, ζπγρψλεπζε, θαηάξγεζε ή φπνηα άιιε κεηαβνιή ησλ
ιεηηνπξγνχλησλ Δξγαζηεξίσλ, θαζψο θαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψληνπο.
7. ε πεξίπησζε θαηάξγεζεο, θαηάηκεζεο ή ζπγρψλεπζεο ησλ Δξγαζηεξίσλ ηα φξγαλα θαη ν
εμνπιηζκφο θαηαλέκνληαη, κε απφθαζε ηεο Κνζκεηείαο ηεο ρνιήο, φηαλ ην Δξγαζηήξην αλήθεη
ζε ρνιή θαη κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, ζε αληίζηνηρεο
κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρνιή, ζην Σκήκα ή ζηνλ Σνκέα.
8. Καηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ παξφληνο ιεηηνπξγνχλ ζηηο ρνιέο ηνπ ΠΑ.Γ.Α ηα θαησηέξσ
εξγαζηήξηα:
Α. ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΤΝΟΛΟ: 43
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(ε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηψλ)
1. Πξνεγκέλσλ πζηεκάησλ Γλψζεο, Δηθφλαο θαη Πιεξνθνξίαο
2. Παξαιιήισλ θαη Καηαλεκεκέλσλ πζηεκάησλ θαη Γηθηχσλ
3. Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ Πιεξνθνξίαο θαη Γλψζεο
4. Σερλνινγίαο πζηεκάησλ, Βειηηζηνπνίεζεο θαη Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ
5. Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο θαη πζηήκαηα Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο
6. Γηαδηθηπαθήο Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγηψλ CLOUD
7. Βηνκεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
8. Μηθξνειεθηξνληθήο θαη Σειεκαηηθήο
(ε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Βηνταηξηθήο)
1. Δπεμεξγαζίαο Ηαηξηθνχ ήκαηνο θαη Δηθφλαο
2. Αθηηλνθπζηθήο Σερλνινγίαο Τιηθψλ θαη Βηνταηξηθήο Απεηθφληζεο
(ε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ηκήκαηνο Ναππεγψλ Μεραληθψλ)
Ναππεγηθήο θαη Ναπηηθήο Μεραλνινγίαο
(ε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο)
1. πζηεκάησλ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη ΜεηαθνξψλSOCRATES
2. Γεσρσξηθήο Σερλνινγίαο
(ε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ θαη Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ)
1. Δπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ
2. Σερλνινγηψλ Ζιεθηξνληθήο θαη Τπνινγηζηψλ
3. Δπθπψλ Σερλνινγηψλ, Α.Π.Δ. Καη Πνηφηεηαο
4. Ζιεθηξηθψλ Κπθισκάησλ θαη Μεηξήζεσλ Ζιεθηξηθήο Ηζρχνο
5. Τςειψλ Σάζεσλ θαη Δλεξγεηαθψλ πζηεκάησλ
6. Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Καηαζθεπψλ
7. Δλεξγεηαθψλ Δθαξκνγψλ θαη πζηεκάησλ Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο
8. Μηθξνζπζηεκάησλ , Αηζζεηήξσλ, Δλζσκαησκέλσλ Γηαηάμεσλ θαη Απηνκαηηζκνχ
9. Ζιεθηξνληθψλ Γηαηάμεσλ θαη Τιηθψλ
10. Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δπεμεξγαζίαο ήκαηνο
(ε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ)
1. Δλέξγεηαο
2. Πεξηβάιινληνο
3. Αλάιπζεο Δλεξγεηαθψλ πζηεκάησλ
4. ρεδηαζκνχ Μεραλνινγηθψλ Καηαζθεπψλ
(ε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ)
1. Πνιενδνκηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ ρεδηαζκνχ
2. Καηαζθεπψλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ
3. Γεσπεξηβαιινληηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Πεξηβάιινληνο (Δ.Γ.Δ. ΚΑΗ
Π.Π.)
4. Δθαξκνζκέλεο Μεραληθήο
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(ε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο Βηνκεραληθήο ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο)
1. Βαθηθήο, Δμεπγεληζκνχ, Υξσκάησλ θαη Πξνεγκέλσλ Πνιπκεξψλ
2. Ηλψλ, Γξακκηθψλ Ηλνδνκψλ θαη Τθαληηθήο
3. ρεδίαζεο Τθάζκαηνο Πιεθηψλ θαη Καηλνηφκσλ Πξντφλησλ Κισζηνυθαληνπξγίαο θαη
Έλδπζεο
4. πζηεκάησλ Βηνκεραληθνχ Διέγρνπ θαη Δθαξκνγψλ Απηνκαηηζκνχ
5. Ζιεθηξνληθνχ Απηνκαηηζκνχ θαη Σειεκαηηθήο
6. Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ θαη Ρνκπνηηθήο
(ε γλσζηηθά αληηθείκελα Σκεκάησλ ηεο ρνιήο Μεραληθψλ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Με θαηαζηξνθηθψλ ειέγρσλ
Υεκηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγηψλ (ΥΔΣ)
Σερλνινγίαο Πξνεγκέλσλ Τιηθψλ (ΣΔΡΠΤΛ)
Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά θαη Σερλεηή Ννεκνζχλε
Δθαξκνζκέλεο Φπζηθήο
Αληίζηξνθεο Μεραληθήο, Μεραλνηξνληθήο θαη Πεξηβάιινληνο

Β, ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
ΤΝΟΛΟ:11
(ε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπΣκήκαηνο Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ)
1.Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκία
2.Σνπξηζηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Δθαξκνζκέλεο Σνπξηζηηθήο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο
(ε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο)
1. Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο
2. Οηθνλνκηθήο, Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Αλάπηπμεο
(ε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ)
1. Γηνηθεηηθήο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνζνηηθψλ Μεζφδσλ
2. Γηνίθεζεο Μάξθεηηλγθ
3. Έξεπλαο Μάξθεηηλγθ θαη Γηαθήκηζεο
4. Γηνίθεζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο
5. Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο, Τγείαο, Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Κνηλσληθήο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
6. Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηξαηεγηθήο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ
(ε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο Αξρεηνλνκίαο, Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ
Πιεξνθφξεζεο)
Δξγαζηήξην Γηαρείξηζεο ηεο Πιεξνθνξίαο
Γ. ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
ΤΝΟΛΟ=7
(ε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο)
1.Υψξνο, Αηζζεηηθή θαη Αεηθνξία
2.ρεδηαζκνχ θαη Αξρηηεθηνληθήο Δζσηεξηθψλ Υψξσλ
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(ε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο Φσηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ)
Φσηνγξαθίαο-Βίληεν-2D, 3Danimation, Ζιεθηξνληθή θαη Έληππε Οπηηθή Δπηθνηλσλία θαη
Γεκνζηφηεηα
(ε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο Γξαθηζηηθήο,ΟπηηθήοΔπηθνηλσλίαο)
Σερλνινγίαο Γξαθηθψλ Σερλψλ θαη Μέζσλ Οπηηθήο Δπηθνηλσλίαο
(ε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο)
1. Πξνεγκέλσλ Γηεπηζηεκνληθψλ Δθαξκνγψλ ζηε πληήξεζε-Αλάδεημε Δηθαζηηθψλ Έξγσλ
θαη Βηβιηαθνχ-Αξρεηαθνχ Τιηθνχ/ ART ICON
2. πληήξεζεο Τιηθψλ Γνκήο θαη ηνηρείσλ Γηαθφζκνπ Αξρηηεθηνληθψλ Μλεκείσλ
3. Μειέηεο θαη πληήξεζεο Αξραίσλ θαη Νεφηεξσλ Πνιηηηζηηθψλ Αγαζψλ
Γ. ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ
ΤΝΟΛΟ:4
(ε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο)
Ννζειεπηηθήο Απνθαηάζηαζεο Υξνλίσο Παζρφλησλ
(ε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ)
Οπηηθήο Μεηξνινγίαο
(ε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο)
Τγηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο
(ε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο)
Μπνζθειεηηθήο θαη Αλαπλεπζηηθήο Φπζηθνζεξαπείαο
Δ. ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ
ΤΝΟΛΟ: 4
(ε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ)
1.Υεκείαο, Αλάιπζεο θαη ρεδηαζκνχ Γηεξγαζηψλ Δπεμεξγαζίαο Σξνθίκσλ
2.Διέγρνπ Πνηφηεηαο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ
(ε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ Οίλνπ, Ακπέινπ θαη Πνηψλ).
1.Ακπεινπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο Ακπειννηληθνχ Σνκέα
2.Υεκείαο θαη Σερλνινγίαο Οίλσλ θαη Πνηψλ
Άξζξν 9
χζηαζε θαη θαηάξγεζε ζέζεσλ Γ.Δ.Π. Δ.Δ.Π, Δ.Γ.Η.Π.,Δ.Σ.ΔΠ
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1.Νέεο ζέζεηο κειψλ ΓΔΠ, Δ.Δ.Π, Δ.Γ.Η.Π θαη Δ.Σ.Δ.Π ζπζηήλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο πγθιήηνπ, πνπ ιακβάλεηαη
χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Κνζκεηεηψλ ησλ ρνιψλ θαη εηζήγεζε ησλ πλειεχζεσλ ησλ νηθείσλ
Σκεκάησλ.
2. Οη ζέζεηο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π, είλαη εληαίεο, αλήθνπλ ζην Ίδξπκα θαη θαηαλέκνληαη ζηηο ζρνιέο
πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξχηαλε.
3. Οη ζέζεηο ηνπ Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.Π.) θαη ηνπ Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ
Πξνζσπηθνχ (Δ.Γ.Η.Π) είλαη εληαίεο, αλήθνπλ ζην Ίδξπκα θαη θαηαλέκνληαη κε απφθαζε ηεο
πγθιήηνπ, ζηα Σκήκαηα, ζηηο ρνιέο ή ζην Ίδξπκα , χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξχηαλε ή ησλ
Κνζκεηφξσλ ή ησλ Πξνέδξσλ ησλ Σκεκάησλ Με απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο ηα
κέιε Δ.Δ.Π θαη Δ.ΓΗ.Π κπνξνχλ λα θαηαλέκνληαη ζηνπο Σνκείο ζχκθσλα κε ην γλσζηηθφ ηνπο
αληηθείκελν.
4. Οη ζέζεηο ηνπ Δ.ΣΔ.Π αλήθνπλ ζην Ίδξπκα θαη θαηαλέκνληαη κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ζηηο
ρνιέο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξχηαλε, Με απφθαζε ηεο Κνζκεηείαο νη ζέζεηο Δ.ΣΔ.Π
θαηαλέκνληαη ζηα Σκήκαηα, ελψ κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο Σκήκαηνο κπνξεί λα θαηαλεκεζνχλ
ζηνπο Σνκείο ή ζηα Δξγαζηήξηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο.
5.Ζ χγθιεηνο έρεη δηθαίσκα, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο,λα πξνβεί ζηελ πιήξσζε
ζέζεο πνπ θελνχηαη ιφγσ ζαλάηνπ ή παξαίηεζεο ή κε κνληκνπνίεζεο απφ ην Σκήκα πξνέιεπζεο
ηνπ απνρσξνχληνο, ζε άιιν Σκήκα ηεο ίδηαο ή άιιεο ρνιήο, ζην πιαίζην ηνπ ηεηξαεηνχο
αθαδεκατθνχ - αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ηδξχκαηνο.
6. ε πεξίπησζε ίδξπζεο λέσλ Σκεκάησλ ηνπ Ηδξχκαηνο, ζπζηήλνληαη λέεο ζέζεηο
κειψλ Γ.Δ.Π θαη ησλ ινηπψλ θαηεγνξηψλ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηε δεκνζίεπζε ησλ
ζρεηηθψλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ ίδξπζεο ησλ Σκεκάησλ
7.Οη ζέζεηο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ θελψλνληαη ιφγσ ζαλάηνπ, παξαίηεζεο, κε
κνληκνπνίεζεο ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, θαζψο θαη εθείλεο πνπ παξακέλνπλ θελέο
ιφγσ άγνλεο εθινγήο ή κε απνδνρήο εθινγήο, επαλαπξνθεξχζζνληαη εθηφο
πξνγξακκαηηζκνχ εληφο δηεηίαο απφ ηελ θέλσζε ή ηε κε απνδνρή ηεο ζέζεο ή απφ ηελ
έθδνζε ηεο δηαπηζησηηθήο πξάμεο πεξί άγνλεο εθινγήο. Γελ ζεσξείηαη άγνλε εθινγή ε κε
πιήξσζε ζέζεο απφ εμέιημε ππεξεηνχληνο Καζεγεηή.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ B
ΓΟΜΔ ΓΗΔΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑ
ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ
Άξζξν 10
Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο
1.Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ (αξηζκ.124918/Ε1 ΦΔΚ
Β/31.7.2018), πνπ εθδφζεθε χζηεξα απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΑ.Γ.Α,
ηδξχζεθε Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Δ.Δ), ην νπνίν απνηειεί αθαδεκατθή κνλάδα
ηνπ Ηδξχκαηνο, κε ζηφρν ηελ παξνρή πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο δηεηνχο
δηάξθεηαο ζε απνθνίηνπο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (Δ.ΠΑ.Λ)
2.Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Δ.Δ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48Α ηνπ λ.
4485/2017, φπσο εμεηδηθεχνληαη κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ.
Άξζξν 11
Κέληξν Δπηκφξθσζεο θαη δηα Βίνπ Μάζεζεο
1.Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ (αξηζκ.105352/Ε1 ΦΔΚ
Β/29.5.2018), πνπ εθδφζεθε χζηεξα απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΑ.Γ.Α
ηδξχζεθε Κέληξν Δπηκφξθσζεο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο, ην νπνίν απνηειεί κνλάδα ηνπ Ηδξχκαηνο
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κε ζηφρν ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ
επηκφξθσζεο, ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη ελ γέλεη δηά βίνπ κάζεζεο. ηελ
αλσηέξσ απφθαζε αλαθέξνληαη νη βαζηθέο αξρέο θαη ην πιαίζην ζηξαηεγηθήο θαη δξαζηεξηνηήησλ
γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Κέληξνπ.
2. Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΚΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ
λ.4485/2017, φπσο εμεηδηθεχνληαη κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ.
ΜΔΡΟ Γ
ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΠΑ.Γ.Α
ΚΔΦΑΛΑΗΟ A
ΟΡΓΑΝΑΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΊΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΧΝ
ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ

Άξζξν 12
Γηνηθεηηθά Όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
1.Σα δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ Ηδξχκαηνο είλαη:
α) ε χγθιεηνο,
β) ην Πξπηαληθφ πκβνχιην,
γ) ν Πξχηαλεο,
δ) νη Αληηπξπηάλεηο.
Άξζξν 13
χλζεζε ηεο πγθιήηνπ
1.Ζ χγθιεηνο ηνπ ΠΑ.Γ.Α απνηειείηαη απφ:
α) Σνλ Πξχηαλε.
β) Σνπο Αληηπξπηάλεηο.
γ) Σνπο Κνζκήηνξεο ησλ ρνιψλ.
δ) Σνπο Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ.
ε) Σνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο πγθιήηνπ ησλ
πεξηπηψζεσλ α΄ έσο δ΄. θαη θαη’ ειάρηζηνλ έλαλ εθπξφζσπν απφ ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη
έλαλ απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θαη ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο, νη νπνίνη εθιέγνληαη, κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπ κε άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία απφ ην ζχλνιν ησλ ερφλησλ
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θνηηεηψλ γηα εηήζηα ζεηεία.
ζη) Σξεηο (3) εθπξνζψπνπο, έλαλ (1) αλά θαηεγνξία απφ ηα κέιε Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. ηνπ
Ηδξχκαηνο.
δ) Έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
Οη εθπξφζσπνη ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ ζη΄ θαη δ΄ εθιέγνληαη, καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο,
κε άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία ησλ κειψλ ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ ηνπ
Ηδξχκαηνο, απφ εληαίν ςεθνδέιηην αλά θαηεγνξία, γηα δηεηή ζεηεία θαη δπλαηφηεηα επαλεθινγήο
γηα κία (1) αθφκε ζεηεία.
2.Ζ χγθιεηνο ζπλεδξηάδεη λφκηκα έζησ θαη αλ δελ έρνπλ εθιεγεί νη εθπξφζσπνη ησλ
πεξηπηψζεσλ ε-δ ηνπ παξφληνο. Σα εηδηθφηεξα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο πγθιήηνπ θαζνξίδνληαη κε
ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο
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Άξζξν 14
Αξκνδηφηεηεο ηεο πγθιήηνπ
1. Ζ χγθιεηνο ηνπ ΠΑ.Γ.Α έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο θαη φζεο άιιεο πξνβιέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, ηνππαξφληνο Οξγαληζκνχ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο:
α) ραξάζζεη ηε ζηξαηεγηθή, αλαπηχζζεη θαη εμεηδηθεχεη ηηο αλαγθαίεο δξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε
ηνπ Ηδξχκαηνο ζε ηνπηθφ, εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο
ηδηαίηεξεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ
Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ,
β) θαζνξίδεη ηηο εηδηθφηεξεο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αθαδεκατθή ζηξαηεγηθή θαη αλάπηπμε ηνπ
Ηδξχκαηνο, επί ηε βάζεη ησλ νπνίσλ ην Πξπηαληθφ πκβνχιην θαηαξηίδεη ζρέδην ζπκθσληψλ
πξνγξακκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ χγθιεηνο εγθξίλεη ηα ελ ιφγσ ζρέδηα θαη παξαθνινπζεί θαη
ειέγρεη ηελ πινπνίεζε ησλ ζπκθσληψλ ζε εηήζηα βάζε,
γ) έρεη ηε γεληθή επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΑ.Γ.Α.,
δ) δηαηππψλεη ζχκθσλε γλψκε πξνο ηνλ Πξχηαλε γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζηψζεσλ
ζηηο εθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο θαη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ηδξχκαηνο,
ε) ππνβάιιεη πξνηάζεηο πξνο ηνλ Πξχηαλε γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ Ηδξχκαηνο κε εθπαηδεπηηθά ή
κνξθσηηθά Ηδξχκαηα θαη επηζηεκνληθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο,
ζη) εγθξίλεη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο,
δ) εγθξίλεη ηνλ εηήζην ηαθηηθφ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΠΑ.Γ.Α θαη ην πξφγξακκα
δεκφζησλ επελδχζεσλ, ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαη ηνλ ηειηθφ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ, χζηεξα απφ
εηζήγεζε ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ,
ε) εγθξίλεη ηνλ εηήζην απνινγηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο ηνπ
Ηδξχκαηνο,
ζ) γλσκνδνηεί γηα ηε ζπγρψλεπζε, θαηάηκεζε, κεηνλνκαζία, θαηάξγεζε θαη κεηαβνιή έδξαο ηνπ
ΠΑ.Γ.Α, θαζψο θαη γηα ηελ ίδξπζε, θαηάξγεζε, ζπγρψλεπζε, θαηάηκεζε, κεηνλνκαζία θαη
κεηαβνιή έδξαο ρνιήο ή Σκήκαηνο απηνχ,
η) απνθαζίδεη γηα ηελ ίδξπζε Σνκέσλ θαη γηα επηγελφκελεο κεηαβνιέο ζε απηνχο,
ηα) ραξάζζεη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ Ηδξχκαηνο, κεξηκλψληαο γηα ηε
δηαζθάιηζε θαη ηε δηαξθή αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο, θαη ζπγθξνηεί ηε Μνλάδα
Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Ηδξχκαηνο (ΜΟ.ΓΗ.Π.),
ηβ) εγθξίλεη, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο νηθείαο Κνζκεηείαο, κεηά απφ απφθαζε ηεο πλέιεπζεο
ηνπ Σκήκαηνο, ηα θαηαξηηδφκελα γηα πξψηε θνξά θαη ηα επηθαηξνπνηεκέλα κεηξψα εζσηεξηθψλ
θαη εμσηεξηθψλ κειψλ, ηα νπνία ηεξνχληαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο εθινγήο, εμέιημεο, κνληκνπνίεζεο
θαη αλαλέσζεο ηεο ζεηείαο κειψλ Γ.Δ.Π.,
ηγ) ζπγθξνηεί ηα εθιεθηνξηθά ζψκαηα γηα ηηο δηαδηθαζίεο εθινγήο, εμέιημεο, κνληκνπνίεζεο θαη
αλαλέσζεο ηεο ζεηείαο κειψλ Γ.Δ.Π. ησλ κε απηνδχλακσλ Σκεκάησλ ηνπ Ηδξχκαηνο, κεηά απφ
εηζήγεζε ηεο πξνζσξηλήο πλέιεπζεο Σκήκαηνο,
ηδ) εγθξίλεη ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ πξψηνπ, δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ θχθινπ,
ηε) απνθαζίδεη ηελ ίδξπζε Κέληξνπ Δπηκφξθσζεο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη εγθξίλεη ηνλ
Καλνληζκφ πνπδψλ ηνπ, νξίδεη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ
ηνπ, πνπ δηαηππψλεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Κέληξνπ, θαη εγθξίλεη ηνλ εηήζην
νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ ηνπ Κέληξνπ, θαη θαηαξηίδεη ηνλ ηεηξαεηή
αλαπηπμηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ,
ηζη) εγθξίλεη ην πεξηερφκελν φισλ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπ Ηδξχκαηνο,
ηδ) απνθαζίδεη ηελ ίδξπζε πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο
πλέιεπζεο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο, θαη απνθαίλεηαη γηα θάζε δήηεκα αθαδεκατθνχ, δηνηθεηηθνχ,
νξγαλσηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην λφκν, γηα ηα
πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ,
ηε) απνθαζίδεη γηα ηελ ίδξπζε θαη νξγάλσζε πξνγξακκάησλ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ θχθινπ ζπνπδψλ
ζε ζπλεξγαζία κε άιια Α.Δ.Η. θαη εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ άξζξνπ 13Α ηνπ λ. 4310/2014 (Α΄ 258),
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ηζ) απνθαζίδεη, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο, ηελ νξγάλσζε
πξνγξακκάησλ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ θχθινπ ζπνπδψλ ζε ζπλεξγαζία κε αλαγλσξηζκέλα σο
νκνηαγή Ηδξχκαηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα ηεο αιινδαπήο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν
43 ηνπ Ν. 4486/2017,
θ) απνθαζίδεη ηε δηνξγάλσζε, ζπλνιηθά ή ελ κέξεη, πξνγξακκάησλ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ ζε
μέλε γιψζζα, απνθιεηζηηθά γηα πνιίηεο ρσξψλ εθηφο Δ.Δ., ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηεζλέο
Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο(ΓΗ.ΠΑ.Δ.) χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ νηθείνπ
Σκήκαηνο ή ηεο νηθείαο Κνζκεηείαο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ εκπιεθφκελσλ Σκεκάησλ,
θα) απνθαζίδεη γηα ην αθαδεκατθφ εκεξνιφγην ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμεηαζηηθψλ
πεξηφδσλ,
θβ) απνθαζίδεη γηα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ
Ηδξχκαηνο γηα εθηάθηνπο ιφγνπο, φπσο ηδίσο ιφγνπο αζθάιεηαο θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, θαζψο
θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ,
θγ) εγθξίλεη κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ Πξχηαλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε επεηγφλησλ
δεηεκάησλ,
θδ) εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ
κειψλ Γ.Δ.Π., χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Κνζκεηεηψλ ησλ νηθείσλ ρνιψλ πνπ ππνβάιιεηαη
χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ πλειεχζεσλ ησλ νηθείσλ Σκεκάησλ. Δπίζεο, θαηαλέκεη ζηα Σκήκαηα
ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ κειψλ Γ.Δ.Π. πνπ εγθξίλνληαη,
θε) εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ
Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π., χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Κνζκεηεηψλ ησλ νηθείσλ ρνιψλ θαη
εηζήγεζε ησλ πλειεχζεσλ ησλ νηθείσλ Σκεκάησλ. Δπίζεο, θαηαλέκεη θαη αλαθαηαλέκεη ζηα
Σκήκαηα ή ζηηο ρνιέο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ εγθξίλνληαη,
θζη) εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ
δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξχηαλε,
θδ) θαηαλέκεη ζηα Σκήκαηα ηηο ζέζεηο κε ηηο αληίζηνηρεο πηζηψζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ θαη
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ. 407/1980 (Α΄ 112)
θε) νξίδεη Κνζκήηνξα ρνιήο ή Πξφεδξν Σκήκαηνο, πξνεξρφκελν απφ ηελ νηθεία ρνιή ή ην
νηθείν Σκήκα, αληίζηνηρα, φηαλ δελ ππάξρνπλ ππνςεθηφηεηεο γηα ηα αμηψκαηα απηά,
θε) ζπγθξνηεί επηηξνπέο γηα ηε κειέηε ή δηεθπεξαίσζε ζεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηέο
ηεο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ,
θζ) αλαζέηεη, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κε πιεηνςεθία ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ηνπ ζπλφινπ
ησλ κειψλ ηεο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ηελ άζθεζε
ζπγθεθξηκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηεο, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζην Πξπηαληθφ
πκβνχιην,
ι) θαηαλέκεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηηο εθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο θαη ινηπέο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηδξχκαηνο ζην πιαίζην ηεο αληίζηνηρεο ζπκθσλίαο πξνγξακκαηηθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εηζήγεζεο ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ,
ια) απνλέκεη ηνπο ηίηινπο ηνπ Δπίηηκνπ Γηδάθηνξα, ηνπ Οκφηηκνπ θαη ηνπ Δπίηηκνπ Καζεγεηή,
κεηά απφ εηζήγεζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο,
ιβ) κεξηκλά γηα ηε ιήςε κέηξσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο
αηφκσλ κε αλαπεξία, θαζψο θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ θνηηεηψλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε δηδαζθαιία θαη ηα πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα ησλ ηξηψλ θχθισλ
ζπνπδψλ,
ιγ) απνθαζίδεη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Κνζκεηείαο γηα ηε δηεμαγσγή θνηλψλ καζεκάησλ
Σκεκάησλ ησλ ίδησλ ή άιισλ ρνιψλ,
ιδ)απνθαζίδεη γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ γηα κεηαθνξά
θνηηεηψλ, ζπκβάζεσλ θαζαξηφηεηαο, θχιαμεο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο θαη θάζε
άιιε ζχκβαζε πνπ απνβιέπεη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ εηδηθφηεξσλ αλαγθψλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
ιε) απνθαζίδεη γηα ηε κεηαθίλεζε κειψλ Γ.Δ.Π πνπ πιεξνχλ ηηο νξηδφκελεο απφ ην λφκν
πξνυπνζέζεηο, απφ ην ηκήκα ζηνλ νπνίν ππεξεηνχλ ζε άιιν ηκήκα ηνπ ΠΑ.Γ.Α ή ζε άιιν Α.Δ.Η,
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ηεξνπκέλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη δηαηππψζεσλ πνπ νξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο
ιζη)αζθεί φζεο αξκνδηφηεηεο δελ αλαηίζεληαη απφ ην λφκν εηδηθψο ζε άιια φξγαλα ηνπ Ηδξχκαηνο.
Άξζξν 15
Πξχηαλεο – Αληηπξπηάλεηο
1.α) Χο Πξχηαλεο εθιέγεηαη κέινο Γ.Δ.Π., πξψηεο βαζκίδαο ηνπ ΠΑ.Γ.Α γηα ζεηεία ηεζζάξσλ (4)
εηψλ, ην ίδην δε πξφζσπν δελ κπνξεί λα είλαη ππνςήθηνο γηα δεχηεξε ζπλερή ζεηεία, ελψζπλνιηθά
δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνο γηα ην αμίσκα ηνπ Πξχηαλε θαη ηνπ Αληηπξχηαλε γηα
πεξηζζφηεξν απφ δχν ζεηείεο.
β) ην ΠΑ.Γ.Α εθιέγνληαη ηέζζεξηο (4) Αληηπξπηάλεηο γηα ηελ ίδηα ζεηεία, ν Αληηπξχηαλεο
Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο, ν Αληηπξχηαλεο Οηθνλνκηθψλ,
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο, ν Αληηπξχηαλεο Γηνηθεηηθψλ Τπνζέζεσλ θαη ν Αληηπξχηαλεο
Έξεπλαο θαη δηά Βίνπ Μάζεζεο.
γ) Οη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ
ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο νξίδνληαη ζην άξζξν 15 παξ.1β θαη ζην άξζξν 11 ηνπ λ. 4485/2017, σο
εθάζηνηε ηζρχεη.
δ) Ο πξχηαλεο θαη νη Αληηπξπηάλεηο εθιέγνληαη κε άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία απφ
ην ζχλνιν ησλ κειψλ Γ.Δ.Π θαη απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ Δ.Δ.Π. Δ.ΓΗ.Π, Δ.Σ.Δ.Π θαη ησλ
δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
ε). Σελ επζχλε δηεμαγσγήο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο έρεη επηακειήο Κεληξηθή Δθνξεπηηθή
Δπηηξνπή κε ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε, απφ κέιε Γ.Δ.Π ηνπ ΠΑ.Γ.Α πνπ νξίδνληαη κε
απφθαζε ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξχηαλε. Οη εηδηθφηεξεο
ιεπηνκέξεηεο ηεο πξνθήξπμεο ησλ εθινγψλ,
ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο αλάδεημεο
Πξχηαλε θαη Αληηπξπηάλεσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 15 παξ. 4 -9 ηνπ λ. 4485/2017, σο εθάζηνηε
ηζρχεη
2α) Γηα ηελ εθινγή Πξχηαλε θαη Αληηπξπηάλεσλ, θαζψο θαη γηα ηνλ νξηζκφ ησλ Αληηπξπηάλεσλ
εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
β) Αλ ν Πξχηαλεο παξαηηεζεί, εθιείςεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αθπξσζεί ε εθινγή ηνπ θαηά ηα
ηξία(3) πξψηα ρξφληα ηεο ζεηείαο ηνπ δηελεξγνχληαη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε Πξχηαλε γηα ην
ππφινηπν ηεο ζεηείαο, ην νπνίν ζεσξείηαη σο πιήξεο ζεηεία γηα ην λέν Πξχηαλε.
γ) Αλ Αληηπξχηαλεο παξαηηεζεί ή εθιείςεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ηελ θελσζείζα ζέζε
θαηαιακβάλεη κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ν επφκελνο ζηε ζεηξά εθινγηθήο θαηάηαμεο ππνςήθηνο
γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο.
Άξζξν 16
Αξκνδηφηεηεο Πξχηαλε
1.Ο Πξχηαλεο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο θαη φζεο άιιεο πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λφκνπ, ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ
α) πξνΐζηαηαη ηνπ Ηδξχκαηνο, έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ,
είλαηδηαηάθηεο ησλ δαπαλψλ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη κεξηκλά γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ νξγάλσλ ηνπ
Ηδξχκαηνο, ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ θνηηεηψλ,
β) εθπξνζσπεί ην Ίδξπκα δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο,
γ) ζπγθαιεί ηελ χγθιεην θαη ην Πξπηαληθφ πκβνχιην, θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε,
πξνεδξεχεη ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη κεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεψλ ηνπο. Οξίδεη σο
εηζεγεηή ησλ ζεκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα ζπδεηεζνχλ ζηα παξαπάλσ φξγαλα κέινο ηεο πγθιήηνπ
ή ηνλ αξκφδην Αληηπξχηαλε, αληίζηνηρα, θαη εηζεγείηαη ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία δελ έρεη νξίζεη
άιινλ εηζεγεηή,
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δ) κπνξεί λα κεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο φισλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Ηδξχκαηνο, ρσξίο
δηθαίσκα ςήθνπ,
ε) ζπγθαιεί νπνηνδήπνηε ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ Ηδξχκαηνο, φηαλ απηφ παξαιείπεη παξαλφκσο λα
ιάβεη απνθάζεηο, θαη πξνεδξεχεη ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ,
ζη) θαηαξηίδεη θαη αλακνξθψλεη ηνλ εηήζην απνινγηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο ελ γέλεη
ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηδξχκαηνο, ηνλ νπνίν ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηε χγθιεην,
δ) πξνθεξχζζεη, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο πλέιεπζεο Σκήκαηνο θαη βάζεη ησλ εγθεθξηκέλσλ
πηζηψζεσλ, ηηο ζέζεηο κειψλ Γ.Δ.Π., δηελεξγψληαο θαη ην ζρεηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο,
ε) κε απφθαζή ηνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδεη ηε ζεηξά κε
ηελ νπνία ηνλ αλαπιεξψλνπλ νη Αληηπξπηάλεηο αλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη πξνζσξηλά λα αζθήζεη
ηα θαζήθνληά ηνπ θαη χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο πγθιήηνπ, ηνλ ηνκέα επζχλεο θαη ηηο επηκέξνπο
αξκνδηφηεηεο ηνπ θάζε Αληηπξχηαλε,
ζ) εθδίδεη ηηο πξάμεηο δηνξηζκνχ, ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ θαη αδεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
Ηδξχκαηνο, θαζψο θαη ηηο δηαπηζησηηθέο πξάμεηο άγνλεο εθινγήο ή αξλεηηθήο θξίζεο,
η) νξίδεη ηνλ ππεχζπλν ηνπ Ηδξχκαηνο γηα ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ππνζηεξίδεη ηηο
δηαδηθαζίεο θξίζεο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π.,
ηα) κπνξεί λα κεηαβηβάδεη ην δηθαίσκα ππνγξαθήο εγγξάθσλ ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ππεξεζηψλ
ηνπ Ηδξχκαηνο,
ηβ) κπνξεί λα δεηά απφ νπνηνδήπνηε φξγαλν ηνπ Ηδξχκαηνο, ζηνηρεία θαη έγγξαθα γηα θάζε
ππφζεζε ηνπ Ηδξχκαηνο,
ηγ) ιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε επεηγφλησλ δεηεκάησλ, φηαλ ηα αξκφδηα
φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο αδπλαηνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο,
ηδ) είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ
Ηδξχκαηνο
ηδ) απνθαζίδεη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Κνζκεηείαο θαη έγθξηζε ηεο πγθιήηνπ ηελ ίδξπζε ζε
ζρνιή επψλπκεο έδξαο δηδαζθαιίαο θαη έξεπλαο ζε ζπγθεθξηκέλε γλσζηηθή πεξηνρή, ηεξνπκέλσλ
ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
2.Ο Πξχηαλεο θαηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ θαηαξηίδεη πιήξε απνινγηζκφ ηνπ αθαδεκατθνχ,
νηθνλνκηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ έξγνπ ηνπ, ν νπνίνο δεκνζηεχεηαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ
Ηδξχκαηνο.
Άξζξν 17
χλζεζε Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ
Σν Πξπηαληθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ:
α) Σνλ Πξχηαλε
β) Σνπο Αληηπξπηάλεηο
γ) Έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνπο εθιεγκέλνπο θνηηεηέο πνπ
κεηέρνπλ ζηε χγθιεην
δ) Έλαλ εθπξφζσπν ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ πνπ κεηέρεη ζηε χγθιεην.
Άξζξν 18
Αξκνδηφηεηεο Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ
1. Σν Πξπηαληθφ πκβνχιην έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο θαη φζεο άιιεο πξνβιέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο:
α) εηζεγείηαη ζηε χγθιεην ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Ηδξχκαηνο ζε ηνπηθφ, εζληθφ,
επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ηδηαίηεξεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ζην
πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ,
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β) θαηαξηίδεη ην ζρέδην ζπκθσληψλ πξνγξακκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, κε βάζε ην νπνίν ε χγθιεηνο
θαζνξίδεη ηηο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Ηδξχκαηνο,
γ) θαηαξηίδεη θαη αλακνξθψλεη ηνλ εηήζην ηαθηηθφ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ ηειηθφ
νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο, θαζψο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ
επελδχζεσλ, ηνπο ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηε χγθιεην θαη επνπηεχεη ηελ εθαξκνγή ησλ
ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο πγθιήηνπ. ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαηαλέκνληαη νη πηζηψζεηο ζηηο
εθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο θαη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ηδξχκαηνο ζην πιαίζην ηεο αληίζηνηρεο
ζπκθσλίαο πξνγξακκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ,
δ) εηζεγείηαη ζηνλ Πξχηαλε ηα ζρέδηα Οξγαληζκνχ θαη Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο, ηα
νπνία ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζηε χγθιεην ηνπ Ηδξχκαηνο,
ε) εηζεγείηαη ζηε χγθιεην ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ πξνο κειέηε ή δηεθπεξαίσζε ζεκάησλ πνπ
εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηεο,
ζη) έρεη ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο ησλ λφκσλ, ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ,
δ) κεξηκλά γηα ηελ νξγάλσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηνπνζεηεί ην
δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ζε απηέο,
ε) εηζεγείηαη ζηε χγθιεην ηελ θαηαλνκή θαη ηελ αλαθαηαλνκή ζηα Σκήκαηα ησλ ζέζεσλ κειψλ
Γ.Δ.Π.,
ζ) αζθεί ηηο ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ αλαζέηεη, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξφλν, κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, ε χγθιεηνο.
2. Οη απνθάζεηο ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ θνηλνπνηνχληαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήςε
ηνπο ζηε χγθιεην θαη αλαξηψληαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ νηθείνπ Ηδξχκαηνο.
Άξζξν 19
Γηνηθεηηθά Όξγαλα ηεο ρνιήο
Σα φξγαλα ηεο ρνιήο είλαη:
α) ε Γεληθή πλέιεπζε,
β) ε Κνζκεηεία,
γ) ν Κνζκήηνξαο.
Άξζξν 20
χλζεζε Γεληθήο πλέιεπζεο ρνιήο
1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο ρνιήο απαξηίδεηαη απφ:
α) Σνλ Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο.
β) Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηεο ρνιήο.
γ) Σνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ρνιήο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄. θαη θαη’ ειάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο πξνπηπρηαθνχο
θνηηεηέο θαη έλαο απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο, νη νπνίνη
εθιέγνληαη καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, γηα εηήζηα ζεηεία απφ ηνπ θνηηεηέο ηεο ρνιήο, κε
άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία.
δ) Σξεηο (3) εθπξνζψπνπο, έλαλ (1) αλά θαηεγνξία απφ ηα κέιε Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.ΣΔ.Π. ηεο
ρνιήο, νη νπνίνη εθιέγνληαη, καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, γηα δηεηή ζεηεία, κε δπλαηφηεηα
επαλεθινγήο, απφ εληαίν ςεθνδέιηην αλά θαηεγνξία, κε άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία
απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο θάζε θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ ηεο ρνιήο
2. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο ρνιήο ζπγθξνηείηαη θαη ζπλεδξηάδεη λφκηκα έζησ θαη αλ δελ έρνπλ
νξηζηεί νη εθπξφζσπνη ησλ πεξηπηψζεσλ γ θαη δ αληίζηνηρα.
Άξζξν 21
Αξκνδηφηεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ρνιήο
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Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο ρνιήο έρεη φζεο αξκνδηφηεηεο ηεο αλαζέηεη ν λφκνο, θαη ν Δζσηεξηθφο
Καλνληζκφο, θαζψο θαη εθείλεο πνπ δελ αλαηίζεληαη ζε άιια φξγαλα ηεο ρνιήο.

Άξζξν 22
χλζεζε Κνζκεηείαο
1. Ζ Κνζκεηεία απνηειείηαη απφ:
α) Σνλ Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο.
β) Σνπο Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ.
γ) Σνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο Κνζκεηείαο
ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄. θαη θαη’ ειάρηζηνλ έλαλ (1) εθπξφζσπν γηα ηελ θαηεγνξία ησλ
πξνπηπρηαθψλ θαη έλαλ (1) ζπλνιηθά γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ησλ
ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ, φπνπ ππάξρνπλ.Οη εθπξφζσπνη ησλ θνηηεηψλ εθιέγνληαη, καδί κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο, κε άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία απφ ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ κε
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο ηεο ρνιήο, γηα εηήζηα ζεηεία.
δ) Σξεηο (3) εθπξνζψπνπο, έλαλ (1) αλά θαηεγνξία απφ ηα κέιε Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. ηεο
ρνιήο, νη νπνίνη εθιέγνληαη, καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, κε άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή
ςεθνθνξία ησλ κειψλ ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ ηεο ρνιήο, γηα δηεηή ζεηεία θαη
δπλαηφηεηα επαλεθινγήο, απφ εληαίν ςεθνδέιηην αλά θαηεγνξία.
Άξζξν 23
Αξκνδηφηεηεο Κνζκεηείαο
ηελ Κνζκεηεία αλήθνπλ νη εμήο αξκνδηφηεηεο θαη φζεο άιιεο πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ λφκνπ, ηνπ Οξγαληζκνχ, ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ:
α) έρεη ηε γεληθή επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιήο θαη ησλ Σκεκάησλ ηεο,
β) ραξάζζεη ηε γεληθή εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηεο ρνιήο θαη ηελ πνξεία αλάπηπμήο
ηεο, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηνπ Ηδξχκαηνο, θαη πξνβαίλεη ζε ηαθηηθφ απνινγηζκφ ησλ ζρεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ,
γ) επεμεξγάδεηαη ηηο εηζεγήζεηο ησλ πλειεχζεσλ ησλ Σκεκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ
κειψλ Γ.Δ.Π., θαζψο θαη κειψλ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. θαη ππνβάιιεη ηηο ζρεηηθέο
πξνηάζεηο ζηε χγθιεην,
δ) θαηαλέκεη ηα θνλδχιηα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζηα Σκήκαηα θαη ζηα Δξγαζηήξηα, ηεο
ρνιήο, φηαλ απηά δελ αλήθνπλ ζε Σκήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ,
ε) εηζεγείηαη ηε δηεμαγσγή θαη ζπληνλίδεη ηα θνηλά καζήκαηα Σκεκάησλ ηεο ρνιήο κε άιια
Σκήκαηα ηεο ίδηαο ή άιιεο ρνιήο,
ζη) δηαηππψλεη γλψκε γηα ηνλ πξνγξακκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο, θαηά ην ζθέινο πνπ
αθνξά ζηε ρνιή,
δ) νξγαλψλεη θαη θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο
Κνζκεηείαο,
ε) πξνηείλεη ζηε χγθιεην δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ κειψλ Γ.Δ.Π. χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ
πλειεχζεσλ ησλ νηθείσλ Σκεκάησλ,
ζ) ιακβάλεη ηελ πξσηνβνπιία αλάπηπμεο ζπλεξγεηψλ κεηαμχ Σκεκάησλ ηεο ρνιήο ή κε Σκήκαηα
άιισλ ρνιψλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε δηεπηζηεκνληθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ.

29

Άξζξν 24
Κνζκήηνξαο
1. Κνζκήηνξαο εθιέγεηαη Καζεγεηήο ή Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο πιήξνπο απαζρφιεζεο κε
άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη απφ ην ζχλνιν ησλ
κειψλ Δ.Δ.Π, ΔΓΗ.Π θαη Δ.ΣΔ.Π ηεο νηθείαο ρνιήο γηα ζεηεία ηξηψλ (3) εηψλ. Δπηηξέπεηαη ε
εθινγή Κνζκήηνξα γηα δεχηεξε ζπλερφκελε ζεηεία θαη έσο δχν (2) ζεηείεο ζπλνιηθά. Οη
πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζηα πξφζσπα ησλ ππνςεθίσλ
νξίδνληαη ζην άξζξν 19 παξ.8 ηνπ Ν. 4485/2017, σο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
2. Σελ επζχλε δηεμαγσγήο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο έρεη πεληακειήο Κεληξηθή Δθνξεπηηθή
Δπηηξνπή κε ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ε νπνία νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Κνζκήηνξα
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξν ηεο ςεθνθνξίαο. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο αλσηέξσ
πξνζεζκίαο ε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα πεξηέξρεηαη ζηνλ Πξχηαλε.
3. Σα ηεο δηαδηθαζίαο πξνθήξπμεο εθινγψλ θαη ελ γέλεη εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο αλάδεημεο
ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο ξπζκίδνληαη ιεπηνκεξεηαθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ,
4485/2017 σο εθάζηνηε ηζρχνπλ θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο.
4. Γηα ηελ εθινγή ηνπ Κνζκήηνξα ν Πξχηαλεο εθδίδεη ζρεηηθή δηαπηζησηηθή πξάμε πνπ
δεκνζηεχεηαη ζηε Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
5. Ο Κνζκήηνξαο αλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη πξνζσξηλά λα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ,
αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ αξραηφηεξν Πξφεδξν Σκήκαηνο ηεο ρνιήο, κε βάζε ηελ εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο ηεο δηαπηζησηηθήο πξάμεο εθινγήο ηνπ ζην αμίσκα απηφ. Δπί Πξνέδξσλ ίδηαο
αξραηφηεηαο, ηνλ Κνζκήηνξα αλαπιεξψλεη ην αξραηφηεξν απφ απηνχο κέινο Γ.Δ.Π. πξψηεο
βαζκίδαο, θαη, ειιείςεη κειψλ Γ.Δ.Π. πξψηεο βαζκίδαο, ην αξραηφηεξν κέινο Γ.Δ.Π. ηεο βαζκίδαο
ηνπ Αλαπιεξσηή. Δπί ίδηαο εκεξνκελίαο πξάμεσλ δηνξηζκνχ ζηελ νηθεία βαζκίδα, δηελεξγείηαη
θιήξσζε ελψπηνλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ρνιήο.
6. Αλ ν Κνζκήηνξαο παξαηηεζεί ή εθιείςεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αθπξσζεί ε εθινγή ηνπ θαηά
ηα δχν (2) πξψηα έηε ηεο ζεηείαο ηνπ γηα ηε κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ ρξνληθή πεξίνδν,
δηελεξγνχληαη απφ ηνλ Πξχηαλε εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε Κνζκήηνξα, ην αξγφηεξν κέζα ζε
δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ θέλσζε ηεο ζέζεο. Ζ ζεηεία ηνπ λένπ Κνζκήηνξα
ζεσξείηαη πιήξεο, εθηφο αλ ε εθινγή έιαβε ρψξα θαηά ην δεχηεξν έηνο ηεο πξνθεξπρζείζαο
ζεηείαο θαη αλαδείρζεθε Κνζκήηνξαο πξφζσπν δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ θαηείρε ην αμίσκα. Οη
πξνυπνζέζεηο απηέο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά.
7.Έσο φηνπ αλαιάβεη θαζήθνληα ν λένο Κνζκήηνξαο, θαζψο θαη αλ ν Κνζκήηνξαο παξαηηεζεί ή
εθιείςεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αθπξσζεί ε εθινγή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο
ηεο ζεηείαο ηνπ, θαζήθνληα Κνζκήηνξα αζθεί ην αξραηφηεξν κέινο Γ.Δ.Π. πξψηεο βαζκίδαο ηεο
ρνιήο. Δπί πεξηζζφηεξσλ κειψλ Γ.Δ.Π. πξψηεο βαζκίδαο ίδηαο αξραηφηεηαο, δηελεξγείηαη
θιήξσζε ελψπηνλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ρνιήο. ,
Άξζξν 25
Αξκνδηφηεηεο Κνζκήηνξα
1.Ο Κνζκήηνξαο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο θαη φζεο άιιεο πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λφκνπ , ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ:
α) ζπγθαιεί ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ρνιήο θαη ηελ Κνζκεηεία, θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα
δηάηαμε, νξίδεη σο εηζεγεηή ησλ ζεκάησλ κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ή ηεο Κνζκεηείαο,
αληίζηνηρα, πξνεδξεχεη ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη εηζεγείηαη ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία δελ έρεη νξηζηεί
σο εηζεγεηήο άιιν κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ή ηεο Κνζκεηείαο. Δπίζεο, κεξηκλά γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηεο Κνζκεηείαο,
β) επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ πνπδψλ ησλ Σκεκάησλ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ λφκνπ,
ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ,
γ) πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο Κνζκεηείαο,
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δ) ζπγθξνηεί επηηξνπέο γηα ηε κειέηε ή δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο
αξκνδηφηεηέο ηνπ,
ε) ζπκκεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
2. Ο Κνζκήηνξαο ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε απνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπ, ηελ νπνία ππνβάιιεη
πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ρνιήο.
Άξζξν 26
Γηνηθεηηθά Όξγαλα ηνπ ηκήκαηνο
Όξγαλα ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
α) ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο,
β) ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη
γ) ν Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο.
Άξζξν 27
πλέιεπζε Σκήκαηνο
1. Ζ πλέιεπζε Σκήκαηνο απαξηίδεηαη απφ:
α) Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο, σο εμήο:
αα). Απφ ηνπο αλσηέξσ, εθφζνλ ν αξηζκφο ηνπο είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ ηξηάληα (30). Αλ ζην
Σκήκα ππάξρνπλ ιηγφηεξα απφ πέληε (5) κέιε Γ.Δ.Π, ε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ζρνιήο ζηελ νπνία
αλήθεη ην Σκήκα, ζπκπιεξψλεη ηα κέιε ηεο σο ηνλ αξηζκφ πέληε (5) απφ ηνπιάρηζηνλ έλα (1)
κέινο Γ.Δ.Π ησλ ζπγγελέζηεξσλ σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν Σκεκάησλ
ββ. Αλ ηα κέιε Γ.Δ.Π. ππεξβαίλνπλ ηα ηξηάληα (30), ζηε πλέιεπζε κεηέρνπλ ηξηάληα (30)
εθπξφζσπνη, νη νπνίνη θαηαλέκνληαη ζηνπο Σνκείο αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κειψλ
Γ.Δ.Π. θάζε Σνκέα. Οη αλσηέξσ εθπξφζσπνη εθιέγνληαη γηα εηήζηα ζεηεία, θαη’ αλαινγία ηνπ
αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Σνκέα ζε θάζε βαζκίδα, κε άκεζε θαη κπζηηθή ςεθνθνξία φισλ ησλ
κειψλ Γ.Δ.Π. ηνπ Σνκέα. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ηε δηαδηθαζία γηα ηελ αλάδεημε ησλ
εθπξνζψπσλ ηνπ Σνκέα ζην Σκήκα θηλεί ν Γηεπζπληήο ηνπ Σνκέα, ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηε
ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.
β) ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο θαη, εθφζνλ ππάξρνπλ Σνκείο, απφ
ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Σνκέσλ, νη νπνίνη δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ηξηάληα (30) κειψλ
ηεο πεξίπησζεο α΄.
γ) Σνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηφ 15% ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο πλέιεπζεο ηνπ
Σκήκαηνο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη πεξηζζφηεξνπο ησλ δέθα (10).
θαη θαη’ ειάρηζηνλ έλαο (1) εθπξφζσπνο ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη έλαο (1) ησλ κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ θαη ησλ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ, φπνπ ππάξρνπλ.
Οη αλσηέξσ εθπξφζσπνη ησλ θνηηεηψλ εθιέγνληαη, καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, γηα εηήζηα
ζεηεία απφ ηνπο θνηηεηέο κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, κε άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία
απφ ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο ηνπ Σκήκαηνο.
δ) Σξεηο (3) εθπξνζψπνπο, έλαλ (1) αλά θαηεγνξία απφ ηα κέιε Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. ηνπ
Σκήκαηνο, νη νπνίνη εθιέγνληαη, καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, γηα εηήζηα ζεηεία, κε δπλαηφηεηα
επαλεθινγήο, απφ εληαίν ςεθνδέιηην αλά θαηεγνξία, κε άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία
φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο.
,.
Άξζξν 28
Αξκνδηφηεηεο πλέιεπζεο Σκήκαηνο
Ζ πλέιεπζε Σκήκαηνο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο θαη φζεο άιιεο πξνβιέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο, ηνπ Οξγαληζκνχ, ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ, θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο:
31

α) ραξάζζεη ηε γεληθή εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο θαη ηελ πνξεία
αλάπηπμήο ηνπ, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηεο ρνιήο θαη ηνπ Ηδξχκαηνο,
β) γλσκνδνηεί γηα ηα ζέκαηα νξγάλσζεο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, φπσο ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ
καζεκάησλ γηα ηε ρνξήγεζε ηίηινπ ζπνπδψλ, ηε δπλαηφηεηα επηινγήο καζεκάησλ ζε μέλε
γιψζζα, ηελ αιιειεμάξηεζε καζεκάησλ θαη ηνλ ηξφπν αλαπιήξσζήο ηνπο, ηελ πνζνζηηαία
αλαινγία κεηαμχ ππνρξεσηηθψλ θαη επηιεγφκελσλ καζεκάησλ, ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ
θνηηεηψλ ζηηο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο, ηε δηάξθεηα ησλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ, ηνπο φξνπο θαη ηε
δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο θνηηεηψλ, ηνλ εηδηθφηεξν ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία εμεηάζεσλ θαη άιισλ
κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ,
γ) ζπληάζζεη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Σκήκαηνο, ζην πιαίζην ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ
Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο,
δ) θαζνξίδεη ην εληαίν γλσζηηθφ αληηθείκελν θάζε Σνκέα θαη απνθαζίδεη ηελ αιιαγή ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν έρεη δηνξηζηεί κέινο Γ.Δ.Π., χζηεξα απφ γλψκε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ηνπ νηθείνπ Σνκέα, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 79 ηνπ λ.
4310/2014 (Α΄ 258),
ε) νξίδεη Γηεπζπληή Σνκέα φηαλ δελ ππάξρνπλ ππνςεθηφηεηεο,
ζη) εηζεγείηαη ζηελ Κνζκεηεία ηεο ρνιήο ηελ νξγάλσζε θνηλψλ καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο κε
άιια Σκήκαηα ηεο ίδηαο ή άιιεο ρνιήο,
δ) ζπληάζζεη ηνλ νδεγφ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο,
ε) απνλέκεη ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ νξγαλψλεη ην Σκήκα,
ζ) θαηαλέκεη ην δηδαθηηθφ έξγν ζηνπο δηδάζθνληεο ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ
καζεκάησλ,
η) αλαζέηεη απηνδχλακν δηδαθηηθφ έξγν ζηα κέιε Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π., ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη
ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο,
ηα) εγθξίλεη ηα δηαλεκφκελα ζπγγξάκκαηα γηα θάζε κάζεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ,
ηβ) ζπγθξνηεί νκάδεο γηα ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο,
ηγ) εηζεγείηαη ζηελ Κνζκεηεία ηεο ρνιήο ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ κειψλ Γ.Δ.Π. θαη κειψλ
Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π.,
ηδ) θαηαξηίδεη θαη επηθαηξνπνηεί ηα κεηξψα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ κειψλ, ηα νπνία
ηεξνχληαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο εθινγήο, εμέιημεο, κνληκνπνίεζεο θαη αλαλέσζεο ηεο ζεηείαο κειψλ
Γ.Δ.Π., ηα νπνία θαη ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηε χγθιεην,
ηε) εηζεγείηαη ζηνλ Πξχηαλε ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ κειψλ Γ.Δ.Π. θαη αζθεί ηηο πξνβιεπφκελεο
απφ ην λφκν αξκνδηφηεηεο θαηά ηε δηαδηθαζία θξίζεο κειψλ Γ.Δ.Π. θαη Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη
Δ.Σ.Δ.Π.,
ηζη) απνθαζίδεη γηα ηελ έληαμε κειψλ Γ.Δ.Π. ζε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο,
ηζη) γλσκνδνηεί γηα ηε κεηαθίλεζε κειψλ Γ.Δ.Π. απφ θαη πξνο ην Σκήκα,
ηδ) πξνθεξχζζεη ζέζεηο έθηαθηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζπγθξνηεί εηζεγεηηθέο επηηξνπέο θαη
ιακβάλεη απφθαζε πεξί ηεο επηινγήο,
ηε) πξνζθαιεί επηζθέπηεο θαζεγεηέο θαη επηζθέπηεο κεηαδηδαθηνξηθνχο εξεπλεηέο θαη ηνπο
παξέρεη θάζε δπλαηή ππνζηήξημε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αθαδεκατθνχ έξγνπ ηνπο,
ηζ) εηζεγείηαη ζηε χγθιεην ηελ απνλνκή ηίηισλ Δπίηηκνπ Γηδάθηνξα, Οκφηηκνπ θαη Δπίηηκνπ
Καζεγεηή,
θ) θαηαλέκεη ηα θνλδχιηα ζηηο εθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο θαη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Σκήκαηνο,
θα) ζπγθξνηεί επηηξνπέο γηα ηε κειέηε ή δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ
ζηηο αξκνδηφηεηέο ηεο.
Άξζξν 29
χλζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
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1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ιεηηνπξγεί ζε Σκήκαηα κε δχν (2) ή πεξηζζφηεξνπο Σνκείο. ηα
Σκήκαηα πνπ δελ ιεηηνπξγεί Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηηο αξκνδηφηεηεο απηνχ αζθεί ε πλέιεπζε
ηνπ Σκήκαηνο.
2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απαξηίδεηαη απφ:
α) ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο,
β) ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Σνκέσλ,
γ) έλαλ (1) απφ ηνπο ηξεηο (3) εθιεγκέλνπο εθπξνζψπνπο ησλ θαηεγνξηψλ Δ.Δ.Π. Δ.ΓΗ.Π, Δ.Σ.Δ.Π
ηνπ ηκήκαηνο, πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνπο ίδηνπο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθξνηείηαη θαη
ιεηηνπξγεί λφκηκα έζησ θαη αλ δελ έρεη ππνδεηρζεί ν εθπξφζσπνο ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο.

Άξζξν 30
Αξκνδηφηεηεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εηζεγείηαη ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο δεηήκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο
θαη επεμεξγάδεηαη δεηήκαηα πνπ παξαπέκπνληαη ζε απηφ απφ ηελ ηειεπηαία. ηελ αξκνδηφηεηά
ηνπ αλήθεη, επίζεο, θάζε ζέκα, πιελ ησλ ζεκάησλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα πλέιεπζεο
Σκήκαηνο.
Άξζξν 31
Πξφεδξνο Σκήκαηνο
1. α) Πξφεδξνο ή Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο Σκήκαηνο εθιέγεηαη κε άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή
ςεθνθνξία απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ Γ.Δ.Π, Δ.Δ.Π, Δ.ΓΗ.Π, Δ.Σ.Δ.Π, κέινο Γ.Δ.Π. πξψηεο
βαζκίδαο ή ηεο βαζκίδαο ηνπ Αλαπιεξσηή ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο πιήξνπο απαζρφιεζεο γηα
ζεηεία δχν (2) εηψλ. Δπηηξέπεηαη ε εθινγή Πξνέδξνπ Σκήκαηνο γηα δεχηεξε ζπλερφκελε ζεηεία.
ηελ πεξίπησζε απηή, ν Πξφεδξνο δελ κπνξεί λα επαλεθιεγεί πξηλ παξέιζνπλ δχν (2) έηε απφ ηε
ιήμε ηεο δεχηεξεο ζεηείαο ηνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε εθινγή ηνπ ίδηνπ πξνζψπνπ σο Πξνέδξνπ γηα
πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξηο (4) ζεηείεο ζπλνιηθά.
βΑλ δελ ππάξρνπλ κέιε Γ.Δ.Π. ησλ δχν πξψησλ βαζκίδσλ κπνξεί λα ζέζεη ππνςεθηφηεηα θαη
Δπίθνπξνο. Αλ δελ ππάξρνπλ ππνςεθηφηεηεο, ν Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο νξίδεηαη απφ ηε
χγθιεην κεηαμχ ησλ ππαξρφλησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο, κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο δχν
πξψηεο βαζκίδεο θαη κέρξη ηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ.
2,. Οη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζηα πξφζσπα ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ ππνβνιή
ππνςεθηφηεηαο νξίδνληαη ζην άξζξν 23 παξ. 1β θαη ζην άξζξν 10ηνπ λ. 4485/2017, σο εθάζηνηε
ηζρχνπλ.
3.Σελ επζχλε δηεμαγσγήο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο έρεη ηξηκειήο Κεληξηθή Δθνξεπηηθή
Δπηηξνπή, κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο, ε νπνία νξίδεηαη, κε απφθαζε ηνπ Κνζκήηνξα,
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο θαη απνηειείηαη απφ
κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο. Αλ δελ ηεξεζεί ε αλσηέξσ πξνζεζκία, ε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα
πεξηέξρεηαη ζηνλ Πξχηαλε. Πξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ην αλψηεξεο
βαζκίδαο αξραηφηεξν κέινο Γ.Δ.Π.
4 Σα ηεο πξνθήξπμεο εθινγψλ, εθινγηθήο δηαδηθαζίαο, αλάδεημεο ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο
νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 2, 4, 5- 8 ηνπ λ. 4485/2017 σο εθάζηνηε ηζρχνπλ θαη
εμεηδηθεχνληαη κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο
5, Γηα ηελ εθινγή Πξνέδξνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Αλαπιεξσηή ηνπ ν Πξχηαλεο εθδίδεη ζρεηηθή
δηαπηζησηηθή πξάμε, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Άξζξν 32
33

Αξκνδηφηεηεο Πξνέδξνπ Σκήκαηνο
1. Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο θαη φζεο άιιεο πξνβιέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνχ, ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ, θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο:
α) πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη επνπηεχεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο
θαη ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ, ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ,
β) ζπγθαιεί ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, νξίδεη σο εηζεγεηή
ησλ ζεκάησλ κέινο ηεο πλέιεπζεο, πξνεδξεχεη ησλ εξγαζηψλ ηεο, εηζεγείηαη ηα ζέκαηα γηα ηα
νπνία δελ έρεη νξηζηεί σο εηζεγεηήο άιιν κέινο ηεο πλέιεπζεο θαη κεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
απνθάζεψλ ηεο,
γ) ζπγθαιεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, πξνεδξεχεη ησλ εξγαζηψλ
ηνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεψλ ηνπ,
δ) κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,
ε) επηκειείηαη ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ Σκήκαηνο,
ζη) εθδίδεη πξάμεηο έληαμεο κειψλ Γ.Δ.Π. ζε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο,
δ) δηαβηβάδεη ζηα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν φξγαλα γλψκεο, πξνηάζεηο ή εηζεγήζεηο ηεο
πλέιεπζεο Σκήκαηνο,
ε) ζπγθξνηεί επηηξνπέο γηα ηελ κειέηε ή δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηαο
ηνπ Σκήκαηνο,
ζ) ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηε δηαβηβάδεη ζηελ Κνζκεηεία,
η) εθπξνζσπεί ην Σκήκα ζηε χγθιεην θαη πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηε πλέιεπζε γηα ηηο ζπδεηήζεηο
θαη ηηο απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ.
2. Ο Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν ζε πεξίπησζε απνπζίαο γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν ή πξνζσξηλνχ θσιχκαηνο, θαζψο θαη αλ παξαηηεζεί ή εθιείςεη κέρξη ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ ππνινίπνπ ηεο ζεηείαο.
Άξζξν 33
Όξγαλα κε απηνδχλακσλ Σκεκάησλ
1. ηα Σκήκαηα ηνπ ΠΑ.Γ.Α πνπ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πεξί απηνδπλακίαο ηνπ άξζξνπ
11 ηνπ λ.4485/2017ιεηηνπξγεί πξνζσξηλή πλέιεπζε Σκήκαηνο, ηελ νπνία απνηεινχλ:
α) ππνρξεσηηθά φια ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο,
β) εθπξφζσπνη ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηφ 15% ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο θαη
θαη’ ειάρηζηνλ έλαο (1) εθπξφζσπνο ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη έλαο (1) ζπλνιηθά ησλ κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ θαη ησλ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ, φπνπ ππάξρνπλ. Οη αλσηέξσ εθπξφζσπνη ησλ θνηηεηψλ
εθιέγνληαη, καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, γηα εηήζηα ζεηεία απφ ηνπο θνηηεηέο, κε δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο, κε άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία απφ ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ ηεο νηθείαο
θαηεγνξίαο ηνπ Σκήκαηνο,
γ) ηξεηο (3) εθπξφζσπνη, έλαο (1) αλά θαηεγνξία απφ ηα κέιε Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. ηνπ
Σκήκαηνο, νη νπνίνη εθιέγνληαη, καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, γηα εηήζηα ζεηεία, κε δπλαηφηεηα
επαλεθινγήο, απφ εληαίν ςεθνδέιηην αλά θαηεγνξία, κε άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία
φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο.
Ζ πξνζσξηλή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα έζησ θαη αλ δελ έρνπλ
εθιεγεί νη εθπξφζσπνη ησλ κειψλ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. θαη ησλ θνηηεηψλ.
2. Ζ πξνζσξηλή πλέιεπζε νξίδεηαη κε πξάμε ηνπ Πξχηαλε χζηεξα απφ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ.
Με ηελ ίδηα πξάμε νξίδνληαη ν Πξφεδξνο θαη ν Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο απηήο, νη νπνίνη πξέπεη λα
είλαη κέιε Γ.Δ.Π. πξψηεο βαζκίδαο, ή ηεο βαζκίδαο ηνπ Αλαπιεξσηή ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο, θαη,
ειιείςεη ηνχησλ, κέιε Γ.Δ.Π. ησλ δχν πξψησλ βαζκίδσλ άιινπ Σκήκαηνο ηνπ Ηδξχκαηνο. Ο
Πξφεδξνο θαη ν Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο νξίδνληαη γηα δηεηή ζεηεία, κε δπλαηφηεηα λα νξηζηνχλ
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γηα κία αθφκε ζπλερφκελε ζεηεία. ηελ πεξίπησζε απηή, ν Πξφεδξνο δελ κπνξεί λα νξηζηεί εθ
λένπ πξηλ παξέιζνπλ δχν (2) έηε απφ ηε ιήμε ηεο δεχηεξεο ζεηείαο ηνπ. Γελ επηηξέπεηαη ν νξηζκφο
ηνπ ίδηνπ πξνζψπνπ σο Πξνέδξνπ, ζην ίδην ή άιιν Σκήκα, γηα πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξηο (4)
ζεηείεο ζπλνιηθά.
3. Ζ Πξνζσξηλή πλέιεπζε αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
γηα ηε πλέιεπζε Σκήκαηνο. Μέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ
απηνδπλακίαο ηνπ Σκήκαηνο, θηλείηαη, κε επζχλε ηνπ Πξχηαλε ε δηαδηθαζία εθινγήο Πξνέδξνπ
θαη Αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο θαη ζπγθξφηεζεο ηεο πλέιεπζεο Σκήκαηνο.
4. ε πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο πξνζσξηλήο πλέιεπζεο Σκήκαηνο κε ιηγφηεξα απφ πέληε (5) κέιε
Γ.Δ.Π. απφ ην νηθείν Σκήκα, ε χγθιεηνο ζπκπιεξψλεη ηα κέιε ηεο πξνζσξηλήο πλέιεπζεο
κέρξη ηνλ αξηζκφ πέληε (5) απφ ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο Γ.Δ.Π. ησλ ζπγγελέζηεξσλ Σκεκάησλ σο
πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ κε απηνδχλακνπ Σκήκαηνο.
Άξζξν 34
Όξγαλα ηνπ ηνκέα
Σα φξγαλα ηνπ Σνκέα είλαη:
α) ε Γεληθή πλέιεπζε θαη
β) ν Γηεπζπληήο.
Άξζξν 35
χλζεζε Γεληθήο πλέιεπζεο Σνκέα
1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε απαξηίδεηαη απφ:
α) Σνλ Γηεπζπληή ηνπ Σνκέα.
β) Σα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σνκέα.
γ) Σνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηφ 15% ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο Σνκέα ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη πεξηζζφηεξνπο ησλ δέθα
(10). θαη θαη’ ειάρηζηνλ έλαο (1) εθπξφζσπνο ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη έλαο (1) ζπλνιηθά ησλ
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ησλ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ, φπνπ ππάξρνπλ.
Οη αλσηέξσ εθπξφζσπνη ησλ θνηηεηψλ εθιέγνληαη, καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, γηα εηήζηα
ζεηεία απφ ηνπο θνηηεηέο, κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, κε άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία
απφ ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο ηνπ Σκήκαηνο.
δ) Σξεηο (3) εθπξνζψπνπο, έλαλ (1) αλά θαηεγνξία απφ ηα κέιε Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. ηνπ
Σνκέα, νη νπνίνη εθιέγνληαη, καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, γηα εηήζηα ζεηεία, κε δπλαηφηεηα
επαλεθινγήο, απφ εληαίν ςεθνδέιηην αλά θαηεγνξία, κε άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία
φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ ηνπ Σνκέα
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σνκέα ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα, έζησ θαη αλ νη εθπξφζσπνη
ησλ πεξηπηψζεσλ γ΄ θαη δ΄ δελ έρνπλ εθιεγεί.
Άξζξν 36
Αξκνδηφηεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σνκέα
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σνκέα έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο θαη φζεο άιιεο πξνβιέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνχ, ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο:
α) ζπληνλίδεη ην έξγν ηνπ Σνκέα ζην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο,
β) εηζεγείηαη ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ,
γ) θαηαλέκεη ηα θνλδχιηα ηνπ Σνκέα ζηηο δηάθνξεο δηδαθηηθέο θαη εξεπλεηηθέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο,
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δ) εηζεγείηαη ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ηελ θαηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ζηνπο
δηδάζθνληεο,
ε) εηζεγείηαη ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ηα δηαλεκεηέα ζπγγξάκκαηα γηα θάζε κάζεκα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
Άξζξν 37
Γηεπζπληήο Σνκέα
1.α) Γηεπζπληήο Σνκέα εθιέγεηαη κε άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία απφ ην ζχλνιν ησλ
κειψλ Γ.Δ.Π. Δ.Δ.Π, Δ.ΓΗ.Π, Δ.Σ.Δ.Π ηνπ νηθείνπ ηνκέα κέινο Γ.Δ.Π. πιήξνπο απαζρφιεζεο
κέρξη θαη ηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ γηα ζεηεία ελφο (1) έηνπο. Αλ δελ ππάξρνπλ ππνςεθηφηεηεο, ν
Γηεπζπληήο ηνπ Σνκέα νξίδεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο κεηαμχ ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ηνπ
Σνκέα.
β) Δπηηξέπεηαη ε εθινγή Γηεπζπληή Σνκέα γηα δεχηεξε ζπλερφκελε ζεηεία.
γ) Γηεπζπληήο Σνκέα δελ κπνξεί λα επαλεθιεγεί πξηλ πεξάζνπλ δχν (2) έηε απφ ηε ιήμε ηεο
δεχηεξεο ζεηείαο ηνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε εθινγή Γηεπζπληή γηα πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξηο (4)
ζεηείεο ζπλνιηθά.
δ) .Οη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζηα πξφζσπα ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ ππνβνιή
ππνςεθηφηεηαο νξίδνληαη ζην άξζξν 27 παξ.1δ ηνπ λ.4485/2017, σο εθάζηνηε ηζρχεη
2.Σα ηεο πξνθήξπμεο εθινγψλ, ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο αλάδεημεο ηνπ απνηειέζκαηνο
απηήο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 παξ.2 θαη 3 ηνπ λ. 4485/2017, σο εθάζηνηε ηζρχνπλ
θαη φπσο εμεηδηθεχνληαη κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο..
2.Γηα ηελ εθινγή Γηεπζπληή Σνκέα ν Πξχηαλεο εθδίδεη ζρεηηθή δηαπηζησηηθή πξάμε, ε νπνία
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Άξζξν 38
Αξκνδηφηεηεο Γηεπζπληή Σνκέα
1.Ο Γηεπζπληήο Σνκέα έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο θαη φζεο άιιεο πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Οξγαληζκνχ, ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο:
α) ζπγθαιεί ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σνκέα θαη θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμή ηεο,
β) πξνεδξεχεη ησλ εξγαζηψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σνκέα θαη εηζεγείηαη ηα ζέκαηα γηα ηα
νπνία δελ έρεη νξίζεη σο εηζεγεηή άιιν κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σνκέα,
γ) κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σνκέα,
δ) ζπγθξνηεί επηηξνπέο γηα ηε κειέηε ή δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηαο
ηνπ Σνκέα.
2. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο, ν Γηεπζπληήο Σνκέα αλαπιεξψλεηαη απφ ην αξραηφηεξν
κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ Σνκέα. Δπί ίδηαο εκεξνκελίαο πξάμεσλ δηνξηζκνχ ζηελ νηθεία βαζκίδα,
δηελεξγείηαη θιήξσζε ελψπηνλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σνκέα.

Άξζξν 39
Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ
1.α) Κάζε Δξγαζηήξην δηεπζχλεηαη απφ κέινο Γ.Δ.Π., αληίζηνηρνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ν
νπνίνο αλήθεη ζηελ αθαδεκατθή κνλάδα (Σνκέα, Σκήκα ή ρνιή), ζηελ νπνία αλήθεη ην
Δξγαζηήξην. Ζ ζεηεία ηνπ Γηεπζπληή είλαη ηξηψλ (3) εηψλ. Δίλαη δπλαηή ε εθινγή ηνπ ίδηνπ
πξνζψπνπ σο Γηεπζπληή γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία ζεηείεο. Ζ ηδηφηεηα ηνπ Γηεπζπληή δελ είλαη
αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηφηεηα κνλνπξφζσπνπ νξγάλνπ ή κέινπο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηνπ ΠΑ.Γ.Α.
Γελ κπνξεί λα είλαη ππνςήθηνη θαη λα εθιεγνχλ εθείλνη πνπ απνρσξνχλ ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ
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αλψηαηνπ
νξίνπ
ειηθίαο
θαηά
ηε
δηάξθεηα
ηεο
πξνθεξπζζφκελεο
ζέζεο.
β) Ο Γηεπζπληήο αλαπιεξψλεηαη, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο, απφ κέιε Γ.Δ.Π.
αληίζηνηρνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηνπ ίδηνπ Δξγαζηεξίνπ , θαη εηδηθφηεξα απφ ην αξραηφηεξν
κέινο Γ.Δ.Π. μεθηλψληαο απφ ηελ πξψηε βαζκίδα θαη εμαληιψληαο ηηο βαζκίδεο κέρξη θαη ηε
βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ.
2. Σα ηεο πξνθήξπμεο ησλ εθινγψλ, ππνβνιήο αηηήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, θαη εθινγηθήο
δηαδηθαζίαο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2θαη 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4485/2017, σο
εθάζηνηε ηζρχνπλ θαη φπσο εμεηδηθεχνληαη κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο.
3.Γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Γηεπζπληή Σνκέα εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Πξχηαλε,
πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ B
ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ Κ.Δ.Δ ΚΑΗ ΣΟΤ ΚΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ
Άξζξν 40
Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Κ.Δ.Δ
Όξγαλα ηνπ Κ.Δ.Δ. είλαη: α) ην πκβνχιην, β) ν Πξφεδξνο, γ) νη Γηεπζπληέο πξνγξακκάησλ
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο..
Άξζξν 41
χλζεζε θαη αξκνδηφηεηεο πκβνπιίνπ ηνπ Κ.Δ.Δ
1.Με απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΑ.Γ.Α ζπγθξνηήζεθε ην πκβνχιην ηνπ Κ.Δ.Δ,
γηα ηεηξαεηή ζεηεία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48Α παξ. 4 ηνπ λ. 4485/2017, ην νπνίν
απνηειείηαη απφ ηέζζεξα (4) ηαθηηθά θαη ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε εθ ησλ νπνίσλ ηξία (3)
κέιε Γ.Δ.Π πνπ νξίζηεθαλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ηηο πλειεχζεηο ησλ Σκεκάησλ.
Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Κ.Δ.Δ είλαη ν Αληηπξχηαλεο Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη
Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο κε Αλαπιεξσηή ηνλ Αληηπξχηαλε Έξεπλαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο.
2..Σν πκβνχιην έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
δηακνξθψλεη ηελ πνιηηηθή ηνπ Κ.Δ.Δ. ζην πιαίζην ηεο ηδξπηηθήο απφθαζήο ηνπ,
εηζεγείηαη ζηε χγθιεην ηελ επηινγή ησλ Γηεπζπληψλ,
Τπνβάιιεη ζηε χγθιεην πξνο έγθξηζε εηζήγεζε, ε νπνία πεξηέρεη ηα γλσζηηθά
αληηθείκελα ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο , ηα νπνία πξέπεη λα είλαη
ζπλαθή κε έλα απφ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ Σκεκάησλ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ην
αληίζηνηρν ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ.
επνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο,
θαζνξίδεη ηνλ ηχπν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ απνλέκεη ην Κέληξν,
εηζεγείηαη ζηε χγθιεην πξνο έγθξηζε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Κ.Δ.Δ.,
εηζεγείηαη ζηε χγθιεην πξνο έγθξηζε ηελ εηήζηα έθζεζε απνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπ
Κ.Δ.Δ., ε νπνία αθνχ εγθξηζεί θνηλνπνηείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ,
νξίδεη νκάδεο γηα ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ
Κέληξνπ,
εγθξίλεη ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ πξνζσπηθνχ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζπλάπηεη ην
Κ.Δ.Δ. γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη ινηπέο ιεηηνπξγηθέο ηνπ αλάγθεο.
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4. ην ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο ην πκβνχιην ζπληάζζεη απνινγηζκφ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ Κ.Δ.Δ. ηνλ νπνίν θνηλνπνηεί ακειιεηί ζηε χγθιεην, ζηε ΜΟ.ΓΗ.Π θαη ζην Τπνπξγείν
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ
Άξζξν 42
Αξκνδηφηεηεο Πξνέδξνπ ηνπ Κ.Δ.Δ
Ο Πξφεδξνο ηνπ Κ.Δ.Δ έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
ζπγθαιεί ην πκβνχιην θαη θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε,
επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηνπ Κέληξνπ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ,
κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ,
ππνγξάθεη ηα απνλεκφκελα απφ ην Κ.Δ.Δ. πηζηνπνηεηηθά,
ζπλππνγξάθεη κε ηνλ νηθείν Γηεπζπληή, χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ, ηηο
ζπκβάζεηο πξνζσπηθνχ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, κέζα ζην πιαίζην ησλ πηζηψζεσλ
πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε χγθιεην.
Άξζξν 43
Οξηζκφο θαηαξκνδηφηεηεο Γηεπζπληή Πξνγξάκκαηνο ηνπ Κ.Δ.Δ
1.Ο Γηεπζπληήο θάζε πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο επηιέγεηαη απφ ηε χγθιεην,
χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηεηξαεηή ζεηεία, είλαη κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ Ηδξχκαηνο θαη
απαιιάζζεηαη κέξνπο ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ
Ηδξχκαηνο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή
θσιχκαηνο αλαπιεξψλεηαη απφ ην αξραηφηεξν κέινο Γ.Δ.Π. ηεο αλψηεξεο βαζκίδαο, εθ ησλ
ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ.
2. Ο Γηεπζπληήο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
Δίλαη αξκφδηνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ
εηζεγείηαη ζην πκβνχιην ζρέδηα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ,
εηζεγείηαη ζην πκβνχιην ηελ εηήζηα έθζεζε απνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπ Κ.Δ.Δ. έθαζηνο
Γηεπζπληήο γηα ην δηεηέο πξφγξακκα εθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηάο ηνπ,
είλαη εηζεγεηήο ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην δηεηέο πξφγξακκα
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηάο ηνπ,
εηζεγείηαη ζην πκβνχιην γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ πξνζσπηθνχ, πξνκεζεηψλ θαη
ππεξεζηψλ πνπ ζπλάπηεη ην Κ.Δ.Δ. γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη ινηπέο ιεηηνπξγηθέο ηνπ
αλάγθεο γηα ην δηεηέο πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηάο ηνπ,
ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Κ.Δ.Δ., χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ, ηηο
ζπκβάζεηο πξνζσπηθνχ, ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ κέζα ζην πιαίζην ησλ
πηζηψζεσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε χγθιεην,
νξίδεη, φπνπ απαηηείηαη, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ, ηηο επηηξνπέο επηινγήο
εθπαηδεπνκέλσλ, γηα ην δηεηέο πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηάο ηνπ,
ζπγθξνηεί επηηξνπέο γηα ηε κειέηε ή ηε δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ πνπ
εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ.
Άξζξν 44
Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ ΚΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ
Όξγαλα ηνπ ΚΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Κέληξνπ θαη ην πκβνχιην ηνπ Κέληξνπ.
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Άξζξν 45
Αξκνδηφηεηεο Πξνέδξνπ ηνπ ΚΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ
2. Πξφεδξνο ηνπ ΚΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ ηνπ ΠΑ.Γ.Α είλαη νΑληηπξχηαλεο ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε
ζρεηηθή αξκνδηφηεηα, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Πξχηαλε θαη έγθξηζε ηεο πγθιήηνπ
2. Ο Πξφεδξνο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
ζπγθαιεί ην πκβνχιην ηνπ Κέληξνπ, θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, νξίδεη σο
εηζεγεηή ησλ ζεκάησλ κέινο ηνπ πκβνπιίνπ, πξνεδξεχεη ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη
εηζεγείηαη ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία δελ έρεη νξηζηεί σο εηζεγεηήο άιιν κέινο ηνπ
πκβνπιίνπ,
επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηνπ Κέληξνπ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ,
κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ,
πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κέληξνπ θαη ζπλππνγξάθεη κε ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο
Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ηνπ Ηδξχκαηνο ηηο ζπκβάζεηο πξνζσπηθνχ, ηηο
ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζπλάπηεη ην Κέληξν γηα ηηο γεληθέο ηνπ
αλάγθεο,
ππνγξάθεη ηηο εληνιέο πιεξσκήο γηα ηηο γεληθέο δαπάλεο ηνπ Κέληξνπ. Δηδηθά γηα ηηο
εληνιέο πιεξσκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε
πηζηνπνίεζε άξηηαο δηεμαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ επηζηεκνληθά ππεχζπλν,
νξίδεη, φπνπ απαηηείηαη, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Κέληξνπ, ηηο επηηξνπέο
επηινγήο εθπαηδεπνκέλσλ,
ζπγθξνηεί επηηξνπέο γηα ηε κειέηε ή ηε δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ πνπ
εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ,
εηζεγείηαη ζηε χγθιεην, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ, ηελ επηινγή ηνπ Γηεπζπληή
Δπηκφξθσζεο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο,
ππνγξάθεη ηα απνλεκφκελα απφ ην Κέληξν πηζηνπνηεηηθά κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο,
ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3879/2010 (Α΄ 163),
ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε απνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπ Κέληξνπ, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ηε
χγθιεην θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κεηά
ηελ έγθξηζή ηεο.
Άξζξν 46
χλζεζε θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΚΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ
1. Σν πκβνχιην ηνπ Κέληξνπ απνηειείηαη απφ: α) ηνλ Πξφεδξν ηνπ Κέληξνπ, β) έλαλ εθπξφζσπν
απφ θάζε ρνιή ηνπ Ηδξχκαηνο,ν νπνίνο νξίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Κνζκεηείαο ηεο νηθείαο
ρνιήο θαη γ) ηνλ Γηεπζπληή Δπηκφξθσζεο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
2.Σν πκβνχιην έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο θαη φζεο άιιεο πξνβιέπνληαη απφ ηνλ
Καλνληζκφ ηνπ Κέληξνπ:
δηακνξθψλεη ζην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ ηεο πγθιήηνπ ηελ πνιηηηθή ηνπ Κέληξνπ γηα
ηελ αλάπηπμε ησλ έξγσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, ζπλερηδφκελεο
εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη ελ γέλεη δηα βίνπ κάζεζεο,
επνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, ζπλερηδφκελεο
εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη ελ γέλεη δηα βίνπ κάζεζεο,
εηζεγείηαη πξνο ην Πξπηαληθφ πκβνχιην ηα πξνο έγθξηζε έξγα θαη εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα ηνπ Κέληξνπ, ηα νπνία κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο θνηλνπνηνχληαη ζην Τπνπξγείν
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ,
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αλαζέηεη ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Κέληξνπ
ζηνπο επηζηεκνληθά ππεπζχλνπο,
ζπλεξγάδεηαη κε ηηο Κνζκεηείεο ησλ ρνιψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Κέληξνπ,
θαζνξίδεη ηνλ ηχπν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ απνλέκεη ην Κέληξν,
δηαηππψλεη γλψκε πξνο ηε χγθιεην γηα ηνλ ηεηξαεηή αλαπηπμηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ
Κέληξνπ,
δηαηππψλεη γλψκε πξνο ηε χγθιεην γηα ηνλ Καλνληζκφ θαη ηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ Κέληξνπ,
νξίδεη νκάδεο γηα ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ
Κέληξνπ,
νξίδεη ην χςνο ησλ ηειψλ γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Κέληξνπ θαη ην πνζνζηφ
παξαθξάηεζεο απφ ηα ηέιε απηά σο πφξν θάιπςεο ησλ γεληθψλ εμφδσλ ηνπ Κέληξνπ, ηα
νπνία ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζην Πξπηαληθφ πκβνχιην
εηζεγείηαη ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ πξνζσπηθνχ,
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζπλάπηεη ην Κέληξν γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη ινηπέο
ιεηηνπξγηθέο ηνπ αλάγθεο,
δηαηππψλεη γλψκε πξνο ηε χγθιεην γηα ηελ επηινγή ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ.
ΜΔΡΟ Γ
ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΗΧΝ ΣΟΤ ΠΑ.Γ.Α
ΚΔΦΑΛΑΗΟ A
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΠΑ.Γ.Α
Άξζξν 47
Γεληθέο Γηαηάμεηο
1.Ζ δηνηθεηηθή, νηθνλνκηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο αθαδεκατθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ΠΑ.Γ.Α γίλεηαη απφ ηηο δηνηθεηηθέο ηνπ ππεξεζίεο, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζηηο
δχν Παλεπηζηεκηνππφιεηο ηνπ Ηδξχκαηνο.
2.Οη νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ ΠΑΓΑ δηαξζξψλνληαη ζε Απηνηειείο Μνλάδεο (Απηνηειείο
Γηεπζχλζεηο, Απηνηειή Σκήκαηα, Απηνηειή Γξαθεία θαη Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, Γηεπζχλζεηο,
Σκήκαηα. Σα αλαθεξφκελα ζε Γηεπζχλζεηο ή Σκήκαηα γξαθεία δελ απνηεινχλ νξγαληθέο κνλάδεο,
αιιά εζσηεξηθή νξγάλσζε ησλ αληηζηνίρσλ αξκνδηνηήησλ. Ζ έδξα φισλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ
ηνπ ΠΑ.Γ.Α είλαη ην Αηγάιεσ.
3.Σν Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ (Γ.Π) δηέπεηαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί Γεκνζίσλ
Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. Ζ θαηαλνκή ηνπ δηνηθεηηθνχ
πξνζσπηθνχ ζηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηεο απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ ζε θάζε
πεξίπησζε νξγάλσλ ηνπ ΠΑ.Γ.Α θαη ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπ θαζνξίδνληαη κε βάζε
ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ
Καλνληζκνχ.
Άξζξν 48
ΑπηνηειείοΜνλάδεο
1. Χο απηνηειείο κνλάδεο λννχληαη νη ζπληζηψκελεο κνλάδεο πνπ δελ ππάγνληαη ζε ππεξθείκελε

δηεχζπλζε, αιιά δηνηθνχληαη απφ ίδηα φξγαλα θαη ππάγνληαη απεπζείαο ζηνλΠξχηαλε ή ζηνλ
θαηά πεξίπησζε αξκφδην Αληηπξχηαλε. ην ΠΑ.Γ.Α ιεηηνπξγνχλ νη θαησηέξσ απηνηειείο
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δηνηθεηηθέο κνλάδεο κε ηα ππαγφκελα ζ’ απηέο ηκήκαηαή γξαθεία:
Α. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Πξπηαληθψλ Αξρψλ, ε νπνία δηαξζξψλεηαη ζε:
1.ΣκήκαΠξπηαλείαο, ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ:
-Γξαθείν Πξπηάλεσο
-Γξαθεία Αληηπξπηάλεσλ
2.Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο πγθιήηνπ θαη Πξπηαληθνχ
πκβνπιίνπ
3. Γξαθείν Δθινγηθψλ Γηαδηθαζηψλ, Δπηηξνπψλ θαη Απνθάζεσλ
Β. Γηθαζηηθφ Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο
Γ. Ννκηθή Τπεξεζία
Γ. Γηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ, ε νπνία δηαξζξψλεηαη ζε:
1. Σκήκα Γηεζλψλ ρέζεσλ
2. Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ
3. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζηεπκάησλ
Δ. Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
- Γξαθείν αξκφδην γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ πάζεο θχζεσο θαη αληηθεηκέλνπ ζπκβάζεσλ ηνπ
Ηδξχκαηνο
Δ. Μνλάδα Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ ΔΛΚΔ, ε νπνία απφ δηνηθεηηθήο
πιεπξάο αληηζηνηρεί ζε Γηεχζπλζε, θαη δηαξζξψλεηαη ζηα εμήο ηκήκαηα:
1. Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
2. Σκήκα Πξνκεζεηψλ
3. Σκήκα Παξαθνινχζεζεο Έξγσλ, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο
4. Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη ΓξακκαηεηαθήοΤπνζηήξημεο
5. Σκήκα Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο
6. Γξαθείν Τπνζηήξημεο ηεο Δπηηξνπήο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηεο Έξεπλαο
η. Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο, ε νπνία απφ δηνηθεηηθήο πιεπξάο αληηζηνηρεί ζε
Γηεχζπλζε θαη δηαξζξψλεηαη ζηα εμήο ηκήκαηα:
1. Σκήκα Αλάπηπμεο θαη Οξγάλσζεο πιινγήο
-Γξαθείν Αλάπηπμεο πιινγήο
-Γξαθείν Βηβιηνζεθνλνκηθήο Δπεμεξγαζίαο
2. Σκήκα Φεθηαθψλ Τπεξεζηψλ
-Γξαθείν Τπνζηήξημεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
-Γξαθείν Ηδξπκαηηθνχ Απνζεηεξίνπ
-Γξαθείν Αξρείνπ θαη Μνπζείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
3. Σκήκα Παλεπηζηεκηαθψλ Δθδφζεσλ
4. Σκήκα παξνρήο πιεξνθνξηαθψλ ππεξεζηψλ
-Γξαθείν Παξνρήο Πιεξνθνξηψλ
-Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Δπηκφξθσζεο Πξνζσπηθνχ
Ε. Σκήκα γξακκαηεηαθήο θαη δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ΜΟ.ΓΗ.Π
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Ζ. Γξαθείν πλεγφξνπ ηνπ Φνηηεηή
Θ. Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο Κ.Δ.Δ
Η. Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο ΚΔ.ΓΗ.ΒΗΜ
Άξζξν 49
Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα
1. ην ΠΑ.Γ.Α ιεηηνπξγνχλ δχν Γεληθέο Γηεπζχλζεηο: Α. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ,
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο θαη Β. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ, Αθαδεκατθψλ
Τπνζέζεσλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο, νη νπνίεο δηαξζξψλνληαη ζε Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα θαη
Γξαθεία σο εμήο:
Α. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο, ε νπνία
δηαξζξψλεηαη ζηηο εμήο Γηεπζχλζεηο κε ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα θαη γξαθεία:
Η. Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηκήκαηα:
1. Σκήκα Μηζζνδνζίαο
2. Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ
3. Σκήκα Γαπαλψλ
4. Σκήκα Πξνκεζεηψλ
5. Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο
6. Γξαθείν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο εθηέιεζεο ησλ θάζε είδνπο θαη αληηθεηκέλνπ
ζπκβάζεσλ
ΗΗ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηκήκαηα θαη γξαθεία:
1. Σκήκα Μειεηψλ-Καηαζθεπψλ
2. Σκήκα Δλεξγεηαθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο
3. Σκήκα πληήξεζεο
4. Γξαθεία πληήξεζεο θαη Απνζήθεο Τιηθψλ(1 ζε θάζε Παλεπηζηεκηνχπνιε)
5. Γξαθείν ΠΔΑ
ΗΗΗ.Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο θαη Γηθηχσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηκήκαηα:
1. Σκήκα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
2. Σκήκα Γηθηχσλ θαη Δπηθνηλσληψλ
3. Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο θαη πληήξεζεο Δμνπιηζκνχ
Β. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ, Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο, ε
νπνία πεξηιακβάλεη ηηο εμήο Γηεπζχλζεηο κε ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα θαη γξαθεία:
Η. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηκήκαηα θαη γξαθεία:
1. Σκήκα Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π)
2 Σκήκα Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.ΓΗ.Π), Δηδηθνχ
3.Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ(Δ.Σ.Δ.Π) θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ
4 .Σκήκα Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.Π)
5. Σκήκα Πξσηνθφιινπ, Γηεθπεξαίσζεο θαη Αξρείνπ
6.Γξαθεία Δπνπηείαο Καζαξηφηεηαο θαη Φχιαμεο (έλα ζε θάζε Παλεπηζηεκηνχπνιε)
7.Βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο
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ΗΗ. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Πξνπηπρηαθψλ θαη Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, ε νπνία
Πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηκήκαηα:
1.Σκήκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ
2.Σκήκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Β θαη Γ θχθινπ
3.Σκήκαηα Γξακκαηείαο ρνιψλ (πέληε (5)
4.Σκήκαηα Γξακκαηείαο Αθαδεκατθψλ Σκεκάησλ (είθνζη έμε (26)
5 Σκήκα Γηεζλψλ Αθαδεκατθψλ Θεκάησλ θαη Αληαιιαγήο Φνηηεηψλ
ΗΗΗ. Γηεχζπλζε Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηκήκαηα θαη γξαθεία:
1. Σκήκα Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο Φνηηεηψλ, ίηηζεο-ηέγαζεο
2. Σκήκα Πεξίζαιςεο, Κνηλσληθήο Μέξηκλαο, πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνινγηθήο
Τπνζηήξημεο.
-Γξαθείν ππνζηήξημεο ΑκεΑ
3. Σκήκα Πιεξνθφξεζεο θαη πκβνπιεπηηθήο γηα δεηήκαηα ηαδηνδξνκίαο
4. Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο
5. Γξαθείν Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
6. Γξαθείν Πξνζηαζίαο θαη Αζθάιεηαο Φνηηεηψλ, Πξνζσπηθνχ θαη Πεξηνπζίαο
7. Γξαθείν Αζιεηηζκνχ θαη Φπραγσγίαο

ΚΔΦΑΛΑΗΟ B
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ
ΠΑ.Γ.Α

Η. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΑΤΣΟΣΔΛΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ

Άξζξν 50
Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Τπνζηήξημεο Πξπηαληθψλ Αξρψλ θαη ησλ ππαγφκελσλ ζε απηήλ
Σκεκάησλ
Αληηθείκελν ηεο Γηεχζπλζεο Τπνζηήξημεο Πξπηαληθψλ Αξρψλ είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε
επίβιεςε ησλ ππαγφκελσλ ζε απηήλ θαησηέξσ ηκεκάησλ, έξγν ησλ νπνίσλ είλαη ε δηνηθεηηθή θαη
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ Πξπηαληθψλ Αξρψλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
1. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πξπηαλείαο
Σν ηκήκα Πξπηαλείαο πεξηιακβάλεη ην γξαθείν ηνπ Πξχηαλε θαη ηα γξαθεία ησλ Αληηπξπηάλεσλ,
ηα νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηε δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ αλσηέξσ Πξπηαληθψλ
Αξρψλ. ηηο εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηέο ηνπο ππάγνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε:
Σελ ηήξεζε θαη δηεθπεξαίσζε ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ
ζπλαληήζεσλ, επηζθέςεσλ θαη επαθψλ ηνπο, ηελ επηθνηλσλία κε ηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο
(Τπνπξγεία, Σνπηθέο Αξρέο, θ.ά.), θαη άιια Α.Δ.Η.
Σελ νξγάλσζε ησλ κεηαθηλήζεψλ ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο νηθνλνκηθέο
ππεξεζίεο ηνπ Ηδξχκαηνο
Σελ έθδνζε απνθάζεσλ πξάμεσλ θαη εγθπθιίσλ ηνπ Πξχηαλε θαη ησλ Αληηπξπηάλεσλ
θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ζρεηηθνχ θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ αξρείνπ
Σελ απνζηνιή απαληήζεσλ ζην ηκήκα θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ ηεο Βνπιήο, φηαλ απηφ
απαηηείηαη
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Σελ παξαθνινχζεζε ησλ ΜΜΔ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Ίδξπκα θαη γεληθά κε
ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε.
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο θαη απνζθνπεί ζηελ ππνβνήζεζε ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ησλ αλσηέξσ
νξγάλσλ.
Β. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο θαη Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο ηεο πγθιήηνπ
θαη ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ
Σν αλσηέξσ ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηε δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο πγθιήηνπ
θαη ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ. ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπππάγνληαη ηδίσο:
Ζ ζπγθέληξσζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ ζεκάησλ πνπ εηζάγνληα ζηα αλσηέξσ ζπιινγηθά
φξγαλα γηα ζπδήηεζε,
Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαηάξηηζε έγθξηζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,
Ζ ηήξεζε πξαθηηθψλ, ε έθδνζε αληηγξάθσλ θαη απνζπαζκάησλ απηψλ ε δηαβίβαζή ηνπο
αξκνδίσο,
Ζ αλάξηεζή απνθάζεσλ θαη εγγξάθσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ζην πξφγξακκα
ΓΗΑΤΓΔΗΑ,
Ζ ηήξεζε θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ αξρείνπ απηψλ
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη
αλάγεηαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ.
Γ. Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Δθινγηθψλ Γηαδηθαζηψλ, Δπηηξνπψλ θαη Απνθάζεσλ
ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ αλσηέξσ γξαθείνπ ππάγνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε:
Σηο δηαδηθαζίεο εθινγήο θαη αλάδεημεο ησλ κνλνπξφζσπσλ θαη ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ
Ηδξχκαηνο, ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ θαη απνθάζεσλ, ηε δηαβίβαζή ηνπο
αξκνδίσο θαη ηε κέξηκλα γηα ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ζην
ΓΗΑΤΓΔΗΑ
Σελ έθδνζε Πξάμεσλ γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ πάζεο θχζεσο Δπηηξνπψλ θαη Οκάδσλ
Δξγαζίαο θαη ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ
Σε δηνξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνηηεηψλ ζηα ζπιινγηθά
φξγαλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
Άξζξν 51
Αξκνδηφηεηεο Γηθαζηηθνχ Γξαθείνπ Ν..Κ
1.Σν ζπζηαζέλ κε ην άξζξν 6 ηνπ λ. 4521/2017 απηνηειέο Γηθαζηηθφ Γξαθείν ηνπ Ννκηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (Ν..Κ) εδξεχεη θαη ζηεγάδεηαη ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ ΠΑ.Γ.Α θαη
ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19-22 ηνπ λ. 3086/2002, σο ηζρχνπλ.
2.Σνπ αλσηέξσ Γηθαζηηθνχ Γξαθείνπ πξνΐ ζηαηαη Πάξεδξνο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Κξάηνπο , ν νπνίνο αζθεί ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 6 παξ. 1-4 ηνπ λ. 4521/2017
αξκνδηφηεηεο θαη εηδηθφηεξα:
α) έρεη ηε γεληθή επνπηεία θαη επηκέιεηα γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ
Γηθαζηηθνχ Γξαθείνπ θαη ζπλεξγάδεηαη
κε ηε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Ηδξχκαηνο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε ησλ λνκηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
β) έρεη ηε γλσκνδνηηθή αξκνδηφηεηα ζε λνκηθήο θχζεσο εξσηήκαηα πνπ ππνβάιινπλ νη
Πξπηαληθέο Αξρέο θαη ε χγθιεηνο ηνπ Ηδξχκαηνο. Έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο
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εξσηεκάησλ ελψπηνλ ησλ ηκεκάησλ ή ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο γηα
έθδνζε γλσκνδφηεζεο.
γ) έρεη ηε δηθαζηηθή εθπξνζψπεζε ηνπ Ηδξχκαηνο ελψπηνλ ησλ ειιεληθψλ θαη αιινδαπψλ
δηθαζηεξίσλ, δηθαζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ αξρψλ, ηελ νπνία κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα αλαζέηεη
θαη ζηνπο ππεξεηνχληεο ζην Γηθαζηηθφ Γξαθείν δηθεγφξνπο. Δπίζεο κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα
αλαζέηεη ηε δηεθπεξαίσζε δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Ννκηθήο
Τπεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ απηφο λα ηηο θαηαλείκεη ζηνπο ππεξεηνχληεο ζηε Ννκηθή Τπεξεζία
δηθεγφξνπο. Ζ δηθαζηηθή εθπξνζψπεζε ηνπ Ηδξχκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ιφγσ ηεο
πνιππινθφηεηαο ησλ λνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ή φηαλ επηβάιιεηαη απφ ην θφξην εξγαζίαο ηνπ
Γηθαζηηθνχ Γξαθείνπ, κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζε εμσηεξηθφ δηθεγφξν ή δηθεγφξνπο, κε απφθαζε
ηνπ Πξχηαλε, χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο πγθιήηνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ
Γηθαζηηθνχ Γξαθείνπ Παξέδξνπ ηνπ Ν..Κ ή χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο
Ννκηθήο Τπεξεζίαο
δ) εηζεγείηαη ηελ άζθεζε ή κε ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζηε χγθιεην.
3. Σνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γηθαζηηθνχ Γξαθείνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο αλαπιεξψλεη
ν Πξντζηάκελνο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ηδξχκαηνο
4.Γηα ηελ επηθνπξία ηνπ έξγνπ ηνπ Παξέδξνπ ηνπ Ν..Κ πξνβιέπεηαη ε πξφζιεςε δχν (2)
δηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 4194/2013.
5..Σν ΠΑ.Γ.Α κεξηλά γηα ηε δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Γηθαζηηθνχ Γξαθείνπ
θαη ηελ άξηηα πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ.
7 Σα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ
ζην Γηθαζηηθφ γξαθείν θάζε έγγξαθν πνπ ηνπο δεηεζεί, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηε λνκηθή
ππεξάζπηζε ηνπ Ηδξχκαηνο, θαζψο θαη εγγξάθσο ην ηζηνξηθφ (πξαγκαηηθφ) ηεο ππφζεζεο.
Άξζξν 52
Ννκηθή Τπεξεζία
1.Ζ πξνεξρφκελε εθ ηεο ζπγρσλεχζεσο δη’ απνξξνθήζεσο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΣΔΗ
Αζήλαο θαη ηεο αληίζηνηρεο ηνπ Σ.Δ.Η Πεηξαηά Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ ΠΑ.Γ.Α εδξεχεη ζηελ
Παλεπηζηεκηνχπνιε 1 ζην Αηγάιεσ. Ζ Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Ηδξχκαηνο είλαη απηνηειήο
ππεξεζία, ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν Σκήκαηνο, θαη ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηνλ Πξχηαλε.
2.ηε Ννκηθή Τπεξεζία ππεξεηνχλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη πάγηα έκκηζζε εληνιή νη
δχν (2) πξνεξρφκελνη απφ ηελ αληίζηνηρε ππεξεζία ηνπ ζπγρσλεπζέληνο απφ ην ΠΑ.Γ.Α Σ.Δ.Η
Αζήλαο, νη νπνίνη κεηαθέξζεθαλ απηνδίθαηα ζην ΠΑ.Γ.Α, κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε, ηνπο
ίδηνπο φξνπο θαη ηελ ίδηα δηάξθεηα (άξζξν 4 παξ. 4 εδ.2 λ.4521/2017). πληζηψληαη δε επηπιένλ
δχν (2) νξγαληθέο ζέζεηο δηθεγφξσλ κε πάγηα έκκηζζε εληνιή, εθ ησλ νπνίσλ ε κία (1) είλαη ε
θελή νξγαληθή ζέζε ηνπ απνρσξνχληνο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο δηθεγφξνπ ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο
ηνπ ζπγρσλεπζέληνο ΣΔΗ Πεηξαηά. Οη αλσηέξσ ζα πξνζιεθζνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 43 ηνπ λ. 4194/2013. Κελέο ζέζεηο δηθεγφξσλ ζα πιεξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ.
3.Σεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο πξνΐ ζηαηαη ν αξραηφηεξνο απφ ηνπο ππεξεηνχληεο ζε απηήλ ζχκθσλα
κε ην ρξφλν δηνξηζκνχ ζην ΠΑ.Γ.Α δηθεγφξνο θαη επί ηαπηνρξφλνπ δηνξηζκνχ ν αξραηφηεξνο θαηά
ην ρξφλν εγγξαθήο ζην Γηθεγνξηθφ χιινγν. Ο Πξντζηάκελνο ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή
θσιχκαηνο αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ αξραηφηεξν θαηέρνληα νξγαληθή ζέζε δηθεγφξν.
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4. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο έρεη ηελ επνπηεία θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ απηήο
κεξηκλά γηα α ηελ νξγάλσζε θαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ
δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ ηνπ αλαζέηεη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Γηθαζηηθνχ Γξαθείνπ ηνπ Ν..Κ,
ζηνπο ππεξεηνχληεο ζε απηήλ δηθεγφξνπο, θαζψο θαη ηελ άζθεζε ηνπ γλσκνδνηηθνχ έξγνπ πνπ
αλαηίζεηαη ζην Σκήκα απφ ηνλ Πξχηαλε. Δηζεγείηαη δε ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γηθαζηηθνχ
Γξαθείνπ ηνπ Ν..Κ ηελ ηεξεηέα πνξεία ησλ δηθαζηηθψλ θαη εμσδίθσλ ππνζέζεσλ πνπ ρεηξίδεηαη
ην ηκήκα (απνδνρή ή κε άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ ή βνεζεκάησλ ή εμψδηθε αλαγλψξηζε
απαηηήζεσλ). Δπίζεο ε Ννκηθή Τπεξεζία είλαη αξκφδηα θαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ επηδηδφκελσλ
ζην Παλεπηζηήκην εγγξάθσλ, δηθνγξάθσλ θαη ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ επηδφζεσο.
Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο δχλαληαη λα πξνζιακβάλνληαη δχν
εθάζηνηε αζθνχκελνη δηθεγφξνη κε απφθαζε ηνπ Πξχηαλε θαη έγθξηζε ηεο πγθιήηνπ, χζηεξα
απφ πξφηαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο.
5.Σν αξρείν ησλ λνκηθψλ ππνζέζεσλ ησλ δχν ζπγρσλεπζέλησλ Ηδξπκάησλ (ΣΔΗ Αζήλαο θαη ΣΔΗ
Πεηξαηά) ζα ηεξείηαη ζηελ έδξα ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΠΑ.Γ.Α.
6.Σν ΠΑ.Γ.Α κεξηλά γηα ηε δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο θαη
ηελ άξηηα πιηθνηερληθή ππνδνκή ηεο.
7 Σα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ
ζηε Ννκηθή Τπεξεζία θάζε έγγξαθν πνπ ηνπο δεηεζεί, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηε λνκηθή
ππεξάζπηζε ηνπ Ηδξχκαηνο, θαζψο θαη εγγξάθσο ην ηζηνξηθφ (πξαγκαηηθφ) ηεο ππφζεζεο.

Άξζξν 53
Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Γηεζλψλ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη ησλ ππαγφκελσλ ζε απηήλ
ηκεκάησλ
1.Ζ Γηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλππάγεηαη ζηνλ Πξχηαλε θαη έρεη σο αληηθείκελν
ην ζπληνληζκφ θαη ηελ επνπηεία ηνπ έξγνπ ησλ θαησηέξσ ππαγφκελσλ ζε απηήλ ηκεκάησλ, πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ άξηηα νξγάλσζε θαη δηεθπεξαίσζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο δηεζλείο θαη δεκφζηεο
ζρέζεηο ηνπ ΠΑΓΑ, κε ζηφρν ηελ πξνβνιή ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ θχξνπο ηνπ ζε
επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Δηδηθφηεξα:
Α. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γηεζλψλ ρέζεσλ
ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ αλσηέξσ ηκήκαηνο ππάγνληαη ηδίσο:
Ζ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ
εμσζηξέθεηα θαη δηεζλνπνίεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Ζ νξγάλσζε δηεζλψλ ζπλεδξίσλθαη ινηπψλ επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ κε ηε ζπκκεηνρή
δηεζλψλ θνξέσλ ή επηζηεκφλσλ.
Ζ δηαξθήο ελεκέξσζε γηα ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο
Ζ πξνβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ ΠΑΓΑ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο
επίπεδν.
Ζ αλάπηπμε δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ θαη δηαπαλεπηζηεκηαθψλ ζπκθσληψλ.
Ζ επηκέιεηα γηα ηε κεηάθξαζε μελφγισζζσλ θεηκέλσλ.
Β. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ
ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ αλσηέξσ ηκήκαηνο ππάγνληαη ηδίσο:
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Ζ κέξηκλα θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο δεκνζηφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο, εξεπλεηηθήο θαη
ινηπήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Ηδξχκαηνο.
Ζ κέξηκλα γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή δηαιέμεσλ, ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ, ηειεηψλ,
ενξηψλ θαη ινηπψλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ε ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο εζηκνηππίαο.
Ζζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε γηα ηε δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ
εθδειψζεσλ θαη ινηπψλ πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ.
Ζ δηαηήξεζε ζρέζεσλ κε απνθνίηνπο, κε νκφηηκνπο θαζεγεηέο ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ην ελ
γέλεη πξνζσπηθφ πνπ απνρψξεζε ηεο ππεξεζίαο.
Ζ δηαηήξεζε επαθψλ κε Παλεπηζηήκηα θαη ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο, θαζψο θαη ινηπνχο
επηζηεκνληθνχο θνξείο ηεο ρψξαο.
Ζ ηήξεζε ηεο εζηκνηππηθήο αιιεινγξαθίαο ηνπ Ηδξχκαηνο.
Ζ δηαηήξεζε θαη δηαξθήο ελεκέξσζε ειεθηξνληθνχ αξρείνπ δηεπζχλζεσλ.
Ζ δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε ηεο ηεβελλνζήθεο ηνπ Ηδξχκαηνο.
Γ. Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Σχπνπ θαη Γεκνζηεπκάησλ
Αληηθείκελα ηνπ αλσηέξσ γξαθείνπ είλαη:
Ζ παξαθνινχζεζε θαη απνδειηίσζε θαζεκεξηλνχ ηνπηθνχ θαη εζληθνχ ηχπνπ θαη sites, γηα
ηελ ελεκέξσζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο, ε νξγάλσζε ζπλεληεχμεσλ ηχπνπ, ε
ζχληαμε θαη απνζηνιή δειηίσλ ηχπνπ, ε δηαηήξεζε ειεθηξνληθνχ αξρείνπ δεκνζηεπκάησλ
θαη ζσκάησλ εθεκεξίδσλ
Ζ επηθνηλσλία κε ηνλ πνιίηε, φπσο ιήςε ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ πνιηηψλ θαη δηαλνκή
ζηα αξκφδηα ηκήκαηα, νη απαληήζεηο ζε κελχκαηα πνιηηψλ αξκνδηφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο,
πξνο ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ.
Άξζξν 54
Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
Αληηθείκελν ηνπ αλσηέξσ ηκήκαηνο, ην νπνίν ππάγεηαη ζην Πξχηαλε, είλαη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο
ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο ρξεζηήο νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ην αλσηέξσ ηκήκα θαηαξηίδεη πξφγξακκα εηήζησλ ή κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο
ειέγρσλ ησλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηηο ζρεηηθέο
εληνιέο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο, κε ζηφρν ηε δηαπίζησζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο θαη
βέιηηζηεο απφδνζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο
ηηο εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηέο ηνπ ππάγνληαη ηδίσο:
Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ ζρεηηθνχ κε ηνλ ηνκέα απηφλ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ε
ηήξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ αξρείνπ λνκνζεζίαο.
Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ
Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ
θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ
επηθαηξνπνίεζή ηνπο.
Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη επηθαηξνπνίεζε θαλνληζκνχ εζσηεξηθνχ
νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ κε βάζε ηνλ νπνίν ελεξγεί ην ηκήκα
Ο έιεγρνο ηεο επαξθνχο ζηειέρσζεο ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηεο
νξζήο αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
Ζ δηελέξγεηα ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ δηαρεηξηζηηθψλ- νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ
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Ο έιεγρνο ηεο απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ
Ηδξχκαηνο ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξάζεο ηνπ
Ζ κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ 2016/79) ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα.
Ζ ζχληαμε αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ κε βάζε ηα πνξίζκαηα ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ θαη
πξνηάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ πξνβιεκάησλ θαη ε θνηλνπνίεζή ηνπο ζηνλ
Πξχηαλε.
Ζ δηελέξγεηα έλνξθσλ δηνηθεηηθψλ εμεηάζεσλ, χζηεξα απφ εληνιή ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ, ζε πεξηπηψζεηο πνηληθψλ ή πεηζαξρηθψλ αδηθεκάησλ θαη γεληθά ζε
πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ ηνπ λφκνπ
Σν Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αζθεί ηηο αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο κε ίδηα κέζα ή κε ηελ
πξνζθπγή ζε ππεξεζίεο εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνχισλ.
- Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο εθηέιεζεο ησλ θάζε
είδνπο θαη αληηθεηκέλνπ ζπκβάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο
ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ αλσηέξσ γξαθείνπ ππάγεηαη ε αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη
παξαθνινχζεζε ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο εο νξζήο εθηέιεζεο ησλ θάζε είδνπο θαη
αληηθεηκέλνπ ζπκβάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο κε ηξίηνπο, φπσο π.ρ ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ,
ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ, ζπκβάζεηο εθκηζζψζεσο αθηλήησλ, ζπκβάζεηο γηα ηελ
θαζαξηφηεηα θαη θχιαμε ηνπ Ηδξχκαηνο, ζπκβάζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο θνηηεηψλ,
ζπκβάζεηο εθπαηδεπηηθψλ αληαιιαγψλ θιπ., θαζψο θαη ε ηήξεζε αξρείνπ ησλ πάζεο
θχζεσο ζπκβάζεσλ θαη ησλ παξαζηαηηθψλ ηνπο.
Άξζξν 55
Αξκνδηφηεηεο ΜνλάδαοΟηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο (ΜΟ.ΓΤ) ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ
1.ην ΠΑ.Γ.Α ιεηηνπξγεί Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ), ν νπνίνο δηαζέηεη
θαη δηαρεηξίδεηαη θνλδχιηα πνπ πξννξίδνληαη γηα εξεπλεηηθά, εθπαηδεπηηθά, επηκνξθσηηθά,
αλαπηπμηαθά έξγα, έξγα ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο, έξγα παξνρήο επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ
θαιιηηερληθψλή άιισλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ.
2. Οη πφξνη θαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ, ν ηξφπνο εθηέιεζεο ησλ έξγσλπξνγξακκάησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη, ηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο απηνχ, θαζψο θαη νη
αξκνδηφηεηέο ηνπο νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 50 επ. ηνπ Ν, 4485/2017, σο εθάζηνηε
ηζρχνπλ. Οη αξκνδηφηεηεο νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ αθνξνχλ ηνλ ΔΛΚΔ, φπσο εμεηδηθεχνληαη
ζην άξζξν 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 4485/2017 αλήθνπλ ζηε Μνλάδα Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο
Τπνζηήξημεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ, πνπ ζην ΠΑ.Γ.Α ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο, ππαγφκελε ζηνλ
Πξχηαλε.
4. Ζ Μνλάδα Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Δ.Λ.Κ.Δ ηνπ ΠΑΓΑ, ε νπνία απφ
δηνηθεηηθήο πιεπξάο αληηζηνηρεί ζε Γηεχζπλζε ππάγεηαη ζηνλ Αληηπξχηαλε Έξεπλαο θαη Γηά Βίνπ
Μάζεζεο θαη έρεη φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Ηδίσο
έρεη ηελ επζχλε ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ,
ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ απφ φιεο ηηο πεγέο
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ, ηεο θαηάξηηζεο ηνπ Οδεγνχ Υξεκαηνδφηεζεο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ
θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηεο ζχληαμεο έθζεζεο δηαθσληψλ κε ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ χζηεξα
απφ εηζήγεζε ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, ηεο ππνβνιήο ηεο ζηε Γηεχζπλζε
πληνληζκνχ θαη Διέγρνπ Γεκνζηνινγηζηηθψλ Γηαηάμεσλ
θαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε
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Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ , θαζψο θαη ηεο θνηλνπνίεζήο ηεο ζηε χγθιεην θαη ηνλ Πξχηαλε.
Δπίζεο ζπληνλίδεη, επηβιέπεη θαη ειέγρεη ην έξγν ησλ ππαγφκελσλ ζε απηήλ θαησηέξσ ηκεκάησλ,
κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ: Α) Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο
Γηαρείξηζεο, Β) Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ, Γ) Σκήκαηνο Παξαθνινχζεζεο Έξγσλ Πξνγξακκαηηζκνχ
θαη Αλάπηπμεο, Γ) Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο ηήξημεο, Δ) Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο θαη Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, η) Γξαθείνπ Τπνζηήξημεο Ζζηθήο ηεο Έξεπλαο θαη
Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Δ.Λ.Κ.Δ .
1. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
Σν αλσηέξσ Σκήκα έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.
ζην πιαίζην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. Δηδηθφηεξα ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ππάγνληαη ηδίσο:
Τπνζηήξημε θαη εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη παξαθνινχζεζε
ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Οδεγφ Υξεκαηνδφηεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ
ΔΛΚΔ.
Καηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπλνπηηθνχ θαη αλαιπηηθνχ εηήζηνπ
πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ ΔΛΚΔ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ, θαζψο θαη
παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ απφ φιεο ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο
Τπνζηήξημεο ΔΛΚΔ.
χληαμε ζπλνπηηθνχ θαη αλαιπηηθνχ απνινγηζκνχ ηνπ ΔΛΚΔ ηεο εθηέιεζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΛΚΔ ζε ζπλνπηηθφ θαη αλαιπηηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ησλ
πξνβιεπφκελσλ, ζχκθσλα κε ηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο.
Σήξεζε ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ, ζχκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην ησλ Δ.Λ.Κ.Δ.
Έιεγρνο, εθθαζάξηζε θαη έθδνζε εληαικάησλ πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ, κέζα
ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο, θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ δηθαηνχρσλ θαη ηήξεζε
ηνπ Μεηξψνπ απηψλ.
Δθθαζάξηζε ησλ απνδνρψλ θαη ησλ θάζε είδνπο απνδεκηψζεσλ γηα ην πάζεο θχζεσο
πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηα έξγα ηνπ ΔΛΚΔ, ηε ρνξήγεζε θνξνινγηθψλ βεβαηψζεσλ
θαη βεβαηψζεσλ απνδνρψλ.
Παξαθνινχζεζε ηεο ινγηζηηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο θίλεζεο ησλ έξγσλ, ηήξεζε ησλ
ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ζχληαμε ησλ πξνβιεπφκελσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,
ηνπ απνινγηζκνχ θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ αλαθνξψλ.
Γηαζθάιηζε ηεο νξζήο εθηέιεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ θαη
εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ειέγρσλ θαη δηθιίδσλ αζθαιείαο ζρεηηθά κε ηα έζνδα, ηηο
δαπάλεο, ηηο πξνκήζεηεο θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ΔΛΚΔ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα
ινηπά ηκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Δ.Λ.Κ.Δ.
Απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ παξαθξάηεζε θαη απφδνζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ
πξνο ην Γεκφζην θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πξνο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο,
θαζψο επίζεο θαη ζπκπιήξσζε δειψζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ, έιεγρνο θαη ζπκθσλία ησλ
ινγηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ κε ηηο θαηαηεζεηκέλεο δειψζεηο θαη θαηαζηάζεηο.
χληαμε θαη ππνβνιή νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηνηρείσλ ζε εζσηεξηθνχο θαη
εμσηεξηθνχο ειέγρνπο απφ αξκφδηνπο θνξείο.
χληαμε θαη ππνβνιή νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηνηρείσλ ζε αξκφδηνπο εμσηεξηθνχο
θνξείο.
Παξαιαβή, έιεγρνο ησλ εηζεξρνκέλσλ ζηνηρείσλ, ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο θαη ελεκέξσζε
ησλ βηβιίσλ.
Σήξεζε Μεηξψνπ Παγίσλ.
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Έιεγρνο θαη ζπκθσλία έξγσλ, θαζψο επίζεο ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
(ηζνδχγηα, θαηαζηάζεηο ζπκθσληψλ, απνινγηζκνί, απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηζνινγηζκνί).
Δπηθνηλσλία θαη ζπκβνπιεπηηθή κε ηνπο Δπηζηεκνληθψο Τπεπζχλνπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο
ησλ έξγσλ γηα ζέκαηα νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ έξγσλ.
Παξαιαβή θαη έιεγρνο εληνιψλ - απνδφζεσλ δαπαλψλ ησλ έξγσλ.
Πξσηνθφιιεζε θαη θαηαρψξεζε ησλ εληνιψλ - απνδφζεσλ δαπαλψλ ζην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα.
Έιεγρνο ηεο πιεξφηεηαο θαη λνκηκφηεηαο ησλ επηζπλαπηφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θάζε
εληνιήο.
Σήξεζε νηθνλνκηθψλ θαθέισλ ησλ έξγσλ.
χληαμε ηνπ εηήζηνπ ππνινγηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ ησλ Π.Μ. θαη αλάξηεζε ηνπο ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο θαη Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο.
Μέξηκλα γηα ηελ αλάξηεζε ζην πξφγξακκα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΓΗΑΤΓΔΗΑ ησλ
ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο.
Έθδνζε θαη απνζηνιή αξκνδίσο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ.
Παξαθνινχζεζε θαη ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
ην ηκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ππάγεηαη θαη ην Γξαθείν Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο
(Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο) νη αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ είλαη:
Γηαρείξηζε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηακεηαθήο δηαρείξηζεο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
θαη ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα.
Γηαρείξηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ, ρνξεγήζεσλ θαη επηζηξνθψλ ηακεηαθψλ δηεπθνιχλζεσλ
έξγσλ.
Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ηήξεζε αξρείνπ θνξνινγηθψλ
ζηνηρείσλ.
Έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ.
Ζκεξήζηνο έιεγρνο θαη αληηπαξαβνιή ησλ ηξαπεδηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξαθψλ ζηα βηβιία.
Υαξαθηεξηζκφο θαη θαηαρψξεζε επηζηξνθψλ αρξεζηκνπνίεησλ ππνινίπσλ έξγσλ.
Γηαρείξηζε θξαηήζεσλ θαη δηαρείξηζε γεληθψλ εμφδσλ έξγσλ.
Γηελέξγεηα ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ κε εληνιέο ηνπ Πξνέδξνπ ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ
κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ.
Γηεθπεξαίσζε ηεο πιεξσκήο (εμφθιεζεο) ησλ δαπαλψλ, κέζσ ειεθηξνληθψλ εληνιψλ
κεηαθνξάο θαη πίζησζεο ινγαξηαζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ ή ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ, θαζψο
επίζεο θαη απφδνζε ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ.
Μεηαθνξά πιενλαδφλησλ δηαζεζίκσλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζηελ Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο, ζε ινγαξηαζκνχο ηακεηαθήο δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ πιαίζην θαη
θαηφπηλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ.
Μεηαθνξά ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα,
βάζεη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πιεξσκψλ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ πιαίζην θαη
θαηφπηλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ.

2. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ
Σν αλσηέξσ Σκήκα έρεη ηελ επζχλε γηα ηηο πξνθεξχμεηο θαη ηε δηεθπεξαίσζε πξνκεζεηψλ, ηελ
πξνεηνηκαζία θαη ηε δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, πξνθεηκέλνπ λα
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ζπλαθζνχλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζπκβάζεηο
απαζρνινχκελσλ ζε πξνγξάκκαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Δ.Λ.Κ.Δ.
Δηδηθφηεξα ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ αλσηέξσ Σκήκαηνο ππάγνληαη ηδίσο:
Τπνζηήξημε θαη εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη παξαθνινχζεζε
ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Οδεγφ Υξεκαηνδφηεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ
ΔΛΚΔ ζρεηηθά κε ζέκαηα πξνκεζεηψλ.
Τπνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ Δπηζηεκνληθψλ Τπεπζχλσλ ησλ έξγσλ γηα ηα ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο, θαζψο θαη ηε ζχλαςε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ.
Γηαρείξηζε Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ Πξνκεζεηψλ.
Σήξεζε αξρείνπ πξνκεζεηψλ.
Παξαιαβή θαη δηεθπεξαίσζε αηηεκάησλ πξνκεζεηψλ.
χληαμε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη δηεθπεξαίσζε
δηαδηθαζηψλ πξνεγθξίζεσλ (πξνδεκνπξαζηαθφο θαη πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο).
Έιεγρνο ηήξεζεο πιαηζίνπ πξνκεζεηψλ θαη ηήξεζεο θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο.
Τινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζπγθξφηεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ επηηξνπψλ δηαγσληζκψλ.
Γηαρείξηζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ.
Σήξεζε αξρείνπ πξνκεζεηψλ.
Γηεθπεξαίσζε αιιεινγξαθίαο ηκήκαηνο.
Τπνζηήξημε δηελέξγεηαο ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ κέζσ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ).
Αλάξηεζε απαηηνχκελσλ πξάμεσλ πξνκεζεηψλ ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).
Αλάξηεζε απαηηνχκελσλ πξάμεσλ πξνκεζεηψλ ζην Πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ
Παξαθνινχζεζε θαη ηήξεζε αξρείσλ κηζζνδνζίαο, αδεηψλ, παξνπζηψλ, εθπαίδεπζεο θαη
κεηξψνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο.
Γηαδηθαζία επηινγήο θαη ζχλαςε ζπκβάζεσλ πξφζζεηνπ επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ,
ηερληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ έξγσλ.
Αλαξηήζεηο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηήξεζε ηνπ αληίζηνηρνπ αξρείνπ.
Παξαιαβή, έιεγρνο θαη θαηαρψξεζε νλνκαζηηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνζσπηθνχ έξγσλ.
Γηαρείξηζε βεβαηψζεσλ απαζρφιεζεο ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ.
Σήξεζε Μεηξψνπ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ακείβνληαη, κε νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή
ζρέζε, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ φισλ ησλ έξγσλ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.
Ζ κέξηκλα γηα ηελ αλάξηεζε ζην πξφγξακκα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΓΗΑΤΓΔΗΑ
ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο.
Έθδνζε θαη απνζηνιή αξκνδίσο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ.
Παξαθνινχζεζε θαη ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
3. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Παξαθνινχζεζεο Έξγσλ, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο
Σν ηκήκα απηφ έρεη ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ εξεπλεηψλ ηνπ ΠΑΓΑ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
έξεπλαο. πγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηέο ηνπ είλαη ηδίσο:
Τπνζηήξημε θαη εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο θαη παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο
ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Οδεγφ Υξεκαηνδφηεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ
ΔΛΚΔ.
Αλαδήηεζε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.
ρεδηαζκφο, σξίκαλζε, ζχληαμε, ππνβνιή θαη ππνζηήξημε πξνηάζεσλ ηδξπκαηηθψλ έξγσλ.
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Δλεκέξσζε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο γηα ηηο ηξέρνπζεο πξνθεξχμεηο θαη
πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.
Τπνβνιή πξνηάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ θαη ηερληθή βνήζεηα ζηα κέιε ΓΔΠ θαηά ηε
δηαδηθαζία ζχληαμεο, ππνβνιήο θαη ηξνπνπνίεζεο πξνηάζεσλ έξγσλ.
Τπνζηήξημε δηαδηθαζηψλ αλακφξθσζεο ησλ πξνηάζεσλ, έθδνζεο αλαγθαίσλ δηνηθεηηθψλ
πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ, θαηά ηε δηαδηθαζία έληαμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο
ρξεκαηνδφηεζεο.
χληαμε θαη ππνβνιή αλαθνξψλ πξνο ηε δηνίθεζε θαη ηνπο Φνξείο Υξεκαηνδφηεζεο.
Παξαθνινχζεζε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ έξγσλ έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο,
θαζψο θαη παξνρή ζπλαθψλ ππεξεζηψλ.
Παξαιαβή, έιεγρνο θαη ηαπηνπνίεζε ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη απνδνρήο
δηαρείξηζεο έξγσλ.
Παξαιαβή θαη έιεγρνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο αξρηθήο έληαμεο θαη ησλ αλακνξθψζεσλ
ησλ έξγσλ.
Γηαδηθαζίεο έληαμεο ησλ έξγσλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ ΔΛΚΔ, θαζψο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ
ησλ έξγσλ.
Γηαδηθαζίεο αξρηθήο έγθξηζεο θαη αλακφξθσζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ έξγνπ
κε αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ θαη απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο
Δξεπλψλ θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ ΠΟΤ θαη έγγξαθεο ζπκθσλίαο ηνπ θνξέα
ρξεκαηνδφηεζεο, φπνπ απαηηείηαη.
Δπηθνηλσλία κε ηνπο Φνξείο Υξεκαηνδφηεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθή πξνο ηνπο
Δπηζηεκνληθνχο Τπεπζχλνπο γηα ζέκαηα πάζεο θχζεσο πνπ αθνξνχλ ηα έξγα.
Έιεγρνο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ.
χληαμε νδεγηψλ δηαρείξηζεο γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο πξνγξακκάησλ θαη ζπληνληζκφο
ηεο επηθνηλσλίαο κε Φνξείο Υξεκαηνδφηεζεο, Δπηζηεκνληθψο Τπεπζχλνπο θαη ζπλεξγάηεο
ησλ έξγσλ.
Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ζχληαμε νδεγηψλ θαη ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο
ππνβνιήο, έληαμεο, ηξνπνπνίεζεο, πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ.
Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο θαη απνζηνιή ζηνηρείσλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά
κε ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ έξγσλ (πεξηνδηθνί απνινγηζκνί θπζηθνχ θαη
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, αηηήκαηα ρξεκαηνδνηήζεσλ, αηηήκαηα ηξνπνπνίεζεο, νκάδεο
έξγνπ, ρξνλνδηαγξάκκαηα, θ.ιπ.).
Παξαιαβή, απφ ηνλ εθάζηνηε ΔΤ ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ εθζέζεσλ πξνφδνπ θαη ησλ
ινηπψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξάησζεο ησλ επηκέξνπο θάζεσλ πξνφδνπ ηνπ
θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Δθαξκνγή θαη έιεγρνο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο, δηνξγάλσζε δξάζεσλ
δεκνζηφηεηαο, θαζψο θαη ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο ησλ
επηκέξνπο έξγσλ.
Τπνζηήξημε ειέγρσλ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ έξγσλ απφ θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο θαη
άιινπο αξκφδηνπο ειεγθηηθνχο θνξείο.
Γηαρείξηζε νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαη
παξαθνινχζεζεο έξγσλ δηαθφξσλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ θνξέσλ (ParticipantsPortalηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ΟΠ ΔΠΑ, Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ,
θ.ιπ.).
πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη ππνζηήξημε δηθηχσζεο γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηελ
αλεχξεζε θαηάιιεισλ ζπλεξγαηψλ, ηελ επαθή κε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, ηε δεκηνπξγία
δηθηχσλ κε άιιεο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο θαη δνκέο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, ηε
δεκηνπξγία ζρέζεσλ κε θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν, ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ κε Παλεπηζηήκηα, ΣΔΗ, Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη ινηπνχο
εξεπλεηηθνχο θνξείο.
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Μέξηκλα γηα ηελ αλάξηεζε ζην πξφγξακκα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΓΗΑΤΓΔΗΑ ησλ
ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο.
Έθδνζε θαη απνζηνιή αξκνδίσο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ.
Παξαθνινχζεζε θαη ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
4. Αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο θαη ΓξακκαηεηαθήοΤπνζηήξημεο Δ.Λ.Κ.Δ
Σν αλσηέξσ Σκήκα έρεη ηελ επζχλε ηεο δηνηθεηηθήο θαη γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεοησλ κνλάδσλ
ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. Δηδηθφηεξα ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ππάγνληαη ηδίσο:
Τπνζηήξημε θαη εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο θαη παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο
ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Οδεγφ Υξεκαηνδφηεζεο θαη Γηαρείξηζεο
Δ.Λ.Κ.Δ.
Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ θαζψο θαη θάζε άιινπ αλαγθαίνπ έγγξαθνπ, ζχκθσλα κε ηα
ηεξνχκελα αξρεία ηνπ ηκήκαηνο.
Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ, ηνπ
Πξνέδξνπ θαη ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο.
πγθέληξσζε ζεκάησλ, έιεγρνο θαη ζχληαμε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο
Δπηηξνπήο Δξεπλψλ.
Σήξεζε θαη ζχληαμε πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Δπηηξνπήο Δξεπλψλ.
Κνηλνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ζηνπο ΔΤ ησλ έξγσλ.
χληαμε αιιεινγξαθίαο δηαλνκήο ησλ απνθάζεσλ.
χληαμε δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ θαη ππνζηήξημε δηελέξγεηαο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ.
Παξαιαβή αιιεινγξαθίαο θαη ελεκέξσζε ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ.
Παξαθνινχζεζε ηνπ θεληξηθνχ ινγαξηαζκνχ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ΔΛΚΔ θαη
πξνψζεζε ηεο αιιεινγξαθίαο ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα γηα δηεθπεξαίσζε.
Σήξεζε ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ αξρείνπ.
Μέξηκλα γηα ηελ αλάξηεζε ζην πξφγξακκα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΓΗΑΤΓΔΗΑ ησλ
ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο.
Έθδνζε θαη απνζηνιή αξκνδίσο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ.
Παξαθνινχζεζε θαη ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
5. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη Γηαζθάιηζεο
Πνηφηεηαο.
Αληηθείκελν ηνπ αλσηέξσ ηκήκαηνο είλαη ε δηάρπζε ηεο γλψζεο θαη ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο πνπ
παξάγεηαη απφ ηελ έξεπλα ζην Παλεπηζηήκην πξνο φια ηα κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο
ηνπ ΠΑΓΑ, θαζεγεηέο, εξεπλεηέο, θνηηεηέο, πξνο άιια Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα θαη
εξεπλεηηθνχο θνξείο, ηνλ παξαγσγηθφ αιιά θαη ηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ ηνκέα, θαζψο θαη ε
νξγάλσζε ηεο εμσηεξηθήο πιεξνθνξίαο ηνπ ΠΑΓΑ κε ηελ θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε
θαηλνηφκσλ εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ άιισλ θνξέσλ θαη ηελ ελεκέξσζε ζε ζέκαηα εξεπλεηηθήο θαη
ηερλνινγηθήο δήηεζεο.
ηηο εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο ππάγνληαη ηδίσο:
Τπνζηήξημε θαη εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο θαη παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο
ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Οδεγφ Υξεκαηνδφηεζεο θαη Γηαρείξηζεο ΔΛΚΔ.
Τπνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο, έγθξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ ΔΛΚΔ. θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ, θαζψο θαη
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παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ απφ φιεο ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο
Τπνζηήξημεο ΔΛΚΔ.
ρεδηαζκφο, αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε εθαξκνγή θαη ζπλερήο βειηίσζε ηνπ πζηήκαηνο
Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο.
Γηαρείξηζε αζθάιεηαο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΔΛΚΔ (δηθαηψκαηα
πξφζβαζεο, αζθάιεηα απφ εμσηεξηθέο επεκβάζεηο, πξνζηαζία ειεθηξνληθψλ αξρείσλ θαη
ηήξεζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο).
Δμαζθάιηζε θαιήο ιεηηνπξγίαο Ζιεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (Ζ/Τ, πεξηθεξεηαθά, ελεξγά
ζηνηρεία δηθηχνπ δεδνκέλσλ θαη θσλήο, ηειέθσλα, θαμ, πνιχ κεραλήκαηα) θαη Κηηξηαθνχ
εμνπιηζκνχ (ζχζηεκα ζέξκαλζεο, πδξαπιηθά, ειεθηξηθά, θαισδηψζεηο δηθηχνπ δεδνκέλσλ
θαη θσλήο, εμνπιηζκφο γξαθείνπ θ.ιπ.).
χληαμε πξνηάζεσλ αλαβάζκηζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ.
Παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο σο πξνο ηελ νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ
ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ηνπ ΔΛΚΔ.
Δθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ νξζή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.
Παξνρή βνήζεηαο ζηνπο Δπηζηεκνληθνχο Τπεπζχλνπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ησλ έξγσλ γηα
ηε ρξήζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.
Πξνζαξκνγή ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ζηνπο θαλφλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο
πνηφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη αλαβάζκηζή ηνπ ζε εξγαιείν εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο
πνηφηεηαο ηνπ ΔΛΚΔ.
Γηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρξνλνρξέσζεο ησλ έξγσλ θαη ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ.
ρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΔΛΚΔ, θαζψο επίζεο θαη
ζρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε παξνρήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο. Τπνζηήξημε ηεο δεκνζίεπζεο λέσλ, πξνθεξχμεσλ ζέζεσλ εξγαζίαο,
πξνθεξχμεσλ δηαγσληζκψλ, ζεκαηηθψλ δηθηχσλ έξεπλαο, πιεξνθνξηψλ εξγαζηεξίσλ,
αλαθνηλψζεσλ ζηελ ηζηνζειίδα.
Οξγάλσζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο θαη ηξνθνδφηεζε
ηεο ηζηνζειίδαο.
ρεδηαζκφο, αλάπηπμε, ελεκέξσζε, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζειίδσλ θνηλσληθήο
δηθηχσζεο ηνπ ΔΛΚΔ.
Ζ δηαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΔΛΚΔ κε ηα ινηπά
ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ηνπ ΠΑΓΑ.
Ζ άληιεζε δεδνκέλσλ θαη ε παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ.
Ζ κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ 2016/79) ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπγηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα.
Μέξηκλα γηα ηελ αλάξηεζε ζην πξφγξακκα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
ΓΗΑΤΓΔΗΑ ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο.
Έθδνζε θαη απνζηνιή αξκνδίσο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ.
Παξαθνινχζεζε θαη ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
6.Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Τπνζηήξημεο Δπηηξνπήο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηεο Έξεπλαο
Ζ Δπηηξνπήο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηεο Έξεπλαο έρεη σο έξγν ηνλ έιεγρν ησλ εξεπλεηηθψλ
έξγσλ, πξνγξακκάησλ θαη ζρεηηθψλ δξάζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, σο πξνο ην αλ δηελεξγνχληαη κε
ζεβαζκφ ζηελ αμία θαη ηα ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ, θαζψο θαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ζηηο ειεπζεξίεο πνπ θαηνρπξψλνληαη κε ην άξζξν
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14ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (Δ..Γ.Α). Δπίζεο ειέγρνπλ αλ
δηελεξγνχληαη κε ζεβαζκφ ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα πεηξακαηφδσα θαη ζην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ
πεξηβάιινλ, θαζψο θαη αλ ζπλάδνπλ κε ηηο αληίζηνηρεο κε ηα αληηθείκελά ηνπο δηαηάμεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο.
ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ αλσηέξσ γξαθείνπ ππάγνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε
γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηεο Έξεπλαο,
ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο, ηελ δηάρπζε ησλ απνθάζεσλ απηήο, ηελ
ηήξεζε ηνπ ζρεηηθνχ αξρείνπ, θαζψο θαη ηελ ηήξεζε αξρείνπ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.
.
Άξζξν 56
Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο
1.Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ ΠΑΓΑ είλαη απηνηειήο θαη απνθεληξσκέλε ππεξεζία ππαγφκελε ζηνλ
Πξχηαλε ή ζηνλ απφ απηφλ νξηδφκελν Αληηπξχηαλε θαη ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο (άξζξν
48 Ν. 4009.2011, σο ηζρχεη), κε ηνλ ηίηιν «Γηεχζπλζε Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο.
ΟηίηινοηεοζηαΑγγιηθάείλαη: «University of West Attica Library and Information Center».ηελ
αλσηέξσ Γηεχζπλζε πεξηιακβάλεηαη εθεληξηθή κνλάδα ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο έλα (1) θαη ην
Παξάξηεκα ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο δχν (2). Όπνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα ν φξνο Βηβιηνζήθε
αλαθέξεηαη ζηελ Δληαία Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
2.Ζ Βηβιηνζήθε εμππεξεηεί ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ ΠΑΓΑ. Σα κέιε ηεο αθαδεκατθήο
θνηλφηεηαο έρνπλ ην δηθαίσκα λα γίλνληαη «κέιε» ηεο Βηβιηνζήθεο. Δπίζεο, ε Βηβιηνζήθε παξέρεη
ππεξεζίεο ζε κέιε ηεο επξχηεξεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζε εζληθφ, θνηλνηηθφ θαη δηεζλέο
επίπεδν.
3.Χο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε Βηβιηνζήθελννχληαη θάζε είδνπο πιεξνθνξηαθέο ππεξεζίεο, φπσο
αλαπηχζζνληαη ζηε ζπλέρεηα θαη δίλνληαη ηφζν επηηφπηα ζηνπο ρψξνπο ηεο Βηβιηνζήθεο φζν θαη
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.
Χο ηεθκήξηα ή πιηθφ ηεο βηβιηνζήθεο: νξίδεηαη θάζε θπζηθφ ή ςεθηαθφ αληηθείκελν αλεμαξηήησο
κνξθήο (βηβιία, άξζξα πεξηνδηθψλ, ράξηεο, θαηαγξαθέο ήρνπ, εηθφλαο, ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα,
θιπ) πνπ αλήθεη ζηε ζπιινγή ηεο Βηβιηνζήθεο ή ε Βηβιηνζήθε παξέρεη πξφζβαζε ζε απηφ κέζσ
ησλ ππνδνκψλ ηεο
4.Απνζηνιή ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο ηνπ ΠΑΓΑ είλαη ε ζπκβνιή ηεο
ζηελ αλάθηεζε, δηαρείξηζε, παξνρή θαη δηάζεζε εμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζηελ επξχηεξε
εζληθή θαη δηεζλή αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαη ε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηεο ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα
γηα ηελ παηδεία θαη ηνλ πνιηηηζκφ πνπ ιακβάλεη κέξνο ην Ίδξπκα. (άξζξν 48 παξ. 1 Ν. 4009/2011/
Δηδηθφηεξα νη ζηφρνη ηεο Βηβιηνζήθεο είλαη:
Ζ δηαξθήο ζηνρεπκέλε αλάπηπμε ηεο ζπιινγήο κε θάζε κνξθήο πιηθφ κέζσ αγνξψλ,
ζπλδξνκψλ, δσξεψλ, θαζψο θαη ζπγθέληξσζεο θαη απφζεζεο ηεο εξεπλεηηθήο παξαγσγήο
ησλ κειψλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
Ζ παξαγσγή πιηθνχ κέζσ ηεο εθδνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Ηδξχκαηνο πιεξνθνξηαθψλ
πξντφλησλ γηα ηελ πεξεηαίξσ αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ ηεο θαη ηελ αλάδεημε ηεο ζπιινγήο.
Ζ νξγάλσζε ηεο ζπιινγήο κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο πξφζβαζεο ζην πιηθφ ηεο θαη
ηεο αμηνπνίεζήο ηνπ απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα
Ζ ηαμηζέηεζε ηεο θπζηθήο ζπιινγήο
Ζ ζπληήξεζε θαη δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο θαη ςεθηαθήο ζπιινγήο
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Ζδηαξθήο ελεκέξσζε, αλαβάζκηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ
ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαιφγσλ, ησλ παξαγγειηψλ, ηνπ δαλεηζκνχ,
παξαθνινχζεζεο πεξηνδηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ρξήζεο ηεο Βηβιηνζήθεο
Ζ ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία ζην Δληαίν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ησλ Αθαδεκατθψλ
Βηβιηνζεθψλ ηνπ .Δ.Α.Β. (ILSaS)
Ζ δηαξθήο ελεκέξσζε, αλαβάζκηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ηδξπκαηηθνχ Απνζεηεξίνπ ζην
νπνίν θαηαηίζεηαη ην ζχλνιν ηεο εξεπλεηηθήο θαη πλεπκαηηθήο παξαγσγήο ησλ κειψλ ηνπ
Ηδξχκαηνο
Ζ δηαξθήο ελεκέξσζε, αλαβάζκηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ
εθδφζεσλ, ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ θαη ζπλεδξίσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηηο παλεπηζηεκηαθέο
εθδφζεηο ηνπ ΠΑΓΑ
Ζ ζπιινγή, ζπληήξεζε, δηαρείξηζε θαη αμηηνπνίεζε ηνπ αξρείνπ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ησλ
κνπζεηαθψλ ζπιινγψλ πνπ απνηππψλνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ.
Ζ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο πιεξνθνξηαθψλ ππεξεζηψλ ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο
θνηλφηεηαο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ηφζν επηηφπηα ζην ρψξν ηεο Βηβιηνζήθεο
φζν θαη δηαδηθηπαθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο θαη ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ
αλαπηχζζεη
Ζ ζπκκεηνρή ηεο ζηηο δξάζεηο ηνπ .Δ.Α.Β.
Ο ζρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη δηαδηθηπαθήο
Τπεξεζίαο θαηαγξαθήο θαη πξνβνιήο ηεο ηξέρνπζαο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο
Ο ζρεδηαζκφο, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ πιεξνθνξηαθνχ γξακκαηηζκνχ
θαη εθπαίδεπζεο ρξεζηψλ κε ζηφρν ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ πιεξνθνξηαθήο παηδείαο
Ζ ππνζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο
Ζ ππνζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο
Ζ ζηειέρσζή ηεο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πςειψλ πξνζφλησλ
Ζ δηαξθήο εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
Ζ ζπλερήο παξαθνινχζεζε θαη ε απνηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο κε βάζε
δηεζλή πξφηππα θαη δείθηεο
Ζ ζπκκεηνρή ηεο ζε δηεζλή δίθηπα θαη θνηλνπξαμίεο θαη ε ζπλεξγαζία ηεο κε
εξεπλεηηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο θνξείο
Ζ ζπκκεηνρή ηεο ζε εζληθά, επξσπατθά αλαπηπμηαθά θαη εξεπλεηηθά έξγα
Ζ θαηάξηηζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηε ζηνρεπκέλε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηεο ζην
πιαίζην ηνπ Ηδξχκαηνο.
Δηδηθφηεξνη ζηφρνη ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο κπνξεί λα νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο
Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα Οξγαληζκφ θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Γπηηθήο Αηηηθήο θαη δεκνζηεχνληαη ζην δηθηπαθφ ηεο ηφπν.
5. Απφ πιεπξάο ρσξνηαμηθήο δηάξζξσζεο ε Γηεχζπλζε Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο έρεη έδξα ηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε 1 ζην Αηγάιεσ, ιεηηνπξγεί
σο κνλάδα παξνρήο αθαδεκατθψλ ππεξεζηψλ θαη δηαξζξψλεηαη ζε Σκήκαηα θαη Γξαθεία πνπ
αληηθαηνπηξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο. ηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε 2 ιεηηνπξγεί Παξάξηεκα ην νπνίν
ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ θεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ Ηδξχκαηνο (άξζξν 48 παξ. 1 Ν. 4009/2011 σο
ηζρχεη) θαη απνηειεί εληαίν κε απηή ζχλνιν ηφζν σο πξνο ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο φζν θαη σο
πξνο ηελ πνιηηηθή αλάπηπμεο, ηελ απνζηνιή θαη ηνπο ζηφρνπο φζν θαη ηε δηαρείξηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Σν Παξάξηεκα ιεηηνπξγεί ζε εληαίν ρψξν εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα
ππεξεζίεο Βηβιηνζήθεο.Σν πξνζσπηθφ ηνπ Παξαξηήκαηνο ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ
Γηεπζπληή ηεο Βηβιηνζήθεο θαη εθηειεί ηνπηθά φια ηα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθείνπ
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Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο ηνπ Σκήκαηνο Παξνρήο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο, ην νπνίν
ζπληνλίδεη θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Παξαξηήκαηνο. Δπηπξφζζεηα, ην πξνζσπηθφ ηνπ Παξαξηήκαηνο
πινπνηεί ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο ρξεζηψλ θαη πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ππφ ηελ άκεζε επίβιεςε
ηνπ παξαπάλσ Γξαθείνπ. Σν Παξάξηεκα ππνζηεξίδεηαη ηερληθά απφ ην Γξαθείν Τπνζηήξημεο
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη έρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηεο
Βηβιηνζήθεο.
6. Απφ πιεπξάο δηνηθεηηθήο δηάξζξσζεο ζηε Γηεχζπλζε Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο
ππάγνληαη ηα εμήο ηξία ηκήκαηα: Α) Σκήκα Αλάπηπμεο θαη Οξγάλσζεο πιινγήο, Β) Σκήκα
Φεθηαθψλ Τπεξεζηψλ, Γ) Σκήκα Πιεξνθνξηαθψλ Τπεξεζηψλ, κε ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα
αληηζηνίρσο γξαθεία
Άξζξν 57
Αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απνζηνιήο θαη ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ ζηφρσλ ε
Γηεχζπλζε Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο ζπληνλίδεη, επηβιέπεη θαη ειέγρεη ην έξγν
ησλ ππαγφκελσλ ζε απηήλ ηκεκάησλ θαη γξαθείσλ πνπεπηηεινχλ ηηο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο ηεο
Βηβιηνζήθεο, φπσο πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ:
1. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Αλάπηπμεο θαη Οξγάλσζεο πιινγήο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο κέζσ πξνκεζεηψλ, δσξεψλ, ζπλδξνκψλ θαη παξαιαβήο
ζπγγξακκάησλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΤΓΟΞΟ. Πεξηιακβάλνπλ επίζεο, ηε βηβιηνζεθνλνκηθή
επεμεξγαζία, ηεθκεξίσζε θαη νξγάλσζε ησλ ηεθκεξίσλ (έληππσλ, ςεθηαθψλ θαη online) φιεο ηεο
ζπιινγήο θαη ηελ παξαγσγή, ελεκέξσζε θαη ζπληήξεζε ηνπ online θαηαιφγνπ (OPAC). ην
πιαίζην απηφ, ην Σκήκα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ θεληξηθή νκάδα βηβιηνζεθνλνκηθήο επεμεξγαζίαο
ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (.Δ.Α.Β.).
Δηδηθφηεξα, γηα ηηο ζπλδξνκέο ζπλεξγάδεηαη κε ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ ειεθηξνληθψλ
ζπλδξνκψλ ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (.Δ.Α.Β./Heal-Link), θαζψο
θαη κε δίθηπα θαη θνηλνπξαμίεο βηβιηνζεθψλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.
Σν Σκήκα Αλάπηπμεο θαη Οξγάλσζεο πιινγήο δηαξζξψλεηαη ζε 2 Γξαθεία:
α. Γξαθείν Αλάπηπμεο πιινγήο
Σν Γξαθείν ηειεί ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο:
πλεξγάδεηαη κε ηα κέιε ΓΔΠ θαη ζπγθεληξψλεη ηα αηηήκαηα γηα λέεο παξαγγειίεο θαη
ζπλδξνκέο πιηθνχ (κνλνγξαθίεο, πεξηνδηθά, online ζπλδξνκέο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ,
ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ, πξνκεζεπηψλ πιηθνχ, θιπ)
Διέγρεη γηα ηελ νξζφηεηα θαη δηαρείξηζε ησλ παξαγγειηψλ (έιεγρνο δηπινηχπσλ, δηαγσληζκνί,
ζπλεξγαζία κε πξνκεζεπηέο, θιπ)
Πξνβαίλεη ζε ειεθηξνληθή παξαιαβή ησλ ηεθκεξίσλ, δηαρείξηζε θαη εηζαγσγή εγγξαθψλ ζην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Βηβιηνζήθεο
Παξαθνινπζεί φιεο ηηο ζπλδξνκέο (ζε θπζηθή θαη online κνξθή)
πλεξγάδεηαη κε ηνλ ΔΑΒ γηα ηηο ζπλδξνκέο ηεο θνηλνπξαμίαο
Πξνβαίλεη ζε απνγξαθή θαη απνηίκεζε ηνπ πιηθνχ γηα εθθαζάξηζε ηεο ζπιινγήο ζε
ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Παξνρήο Πιεξνθνξηψλ
β. Γξαθείν Βηβιηνζεθνλνκηθήο Δπεμεξγαζίαο
Σν Γξαθείν ηειεί ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο:
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Δπεμεξγάδεηαη βηβιηνζεθνλνκηθά ην ζχλνιν ηνπ εηζεξρφκελνπ πιηθνχ ζην νινθιεξσκέλν
απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα Βηβιηνζήθεο
Δηζάγεη θαη επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηνδηθψλ
εθδφζεσλ ηεο Βηβιηνζήθεο, βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ειεθηξνληθψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο ηεο
Βηβιηνζήθεο
πκκεηέρεη ζηελ θεληξηθή νκάδα βηβιηνζεθνλνκηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ
Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (.Δ.Α.Β./Heal-Link) ζην πιαίζην ζπκκεηνρήο ζην θεληξηθφ
ζχζηεκα απηνκαηνπνίεζεο βηβιηνζήθεο ηνπ .Δ.Α.Β. θαη ηεο ελεκέξσζεο ηνπ πιινγηθνχ
Καηαιφγνπ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (ΚΔΑΒ)
2. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Φεθηαθψλ Τπεξεζηψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηε ιεηηνπξγία, ελεκέξσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο βηβιηνζήθεο,
ηνπ ηδξπκαηηθνχ απνζεηεξίνπ, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία δηθηπαθψλ ηφπσλ ηεο
Βηβιηνζήθεο, ηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ΑκεΑ, ηελ ππνζηήξημε ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ, ησλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο
δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ βηβιηνζήθεο, ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ ρξεζηψλ
ζηηο παξερφκελεο απφ ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηεο ζπγγξαθήο ησλ
αληίζηνηρσλ νδεγψλ ρξήζεο.
Σν ηκήκα Φεθηαθψλ Τπεξεζηψλ δηαξζξψλεηαη ζε 3 γξαθεία:
α. Γξαθείν Τπνζηήξημεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
Σν Γξαθείν ηειεί ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο:
πλεξγάδεηαη κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο Βηβιηνζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε, παξακεηξνπνίεζε,
δηαξθή ελεκέξσζε θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο
Βηβιηνζήθεο.
Τπνζηεξίδεη ηερληθά θαη εθπαηδεχεη ηνπο ππαιιήινπο ηεο Βηβιηνζήθεο ζηε ρξήζε ησλ
ζπζηεκάησλ.
Τπνζηεξίδεη ηερληθά (αλαβαζκίδεη, παξακεηξνπνηεί, ζπληεξεί, ιεηηνπξγεί θαη εθπαηδεχεη
ζηε ρξήζε) ην ζχζηεκα ηνπ Ηδξπκαηηθνχ απνζεηεξίνπ
Τπνζηεξίδεη ηερληθά (αλαβαζκίδεη, παξακεηξνπνηεί, ζπληεξεί, ιεηηνπξγεί θαη εθπαηδεχεη
ζηε ρξήζε) ην ζχζηεκα ησλ ειεθηξνληθψλ παλεπηζηεκηαθψλ εθδφζεσλ.
Τπνζηεξίδεη ηερληθά (αλαβαζκίδεη, παξακεηξνπνηεί, ζπληεξεί, ιεηηνπξγεί θαη εθπαηδεχεη
ζηε ρξήζε) ην ζχζηεκα ησλ Αλνηρηψλ Αθαδεκατθψλ Μαζεκάησλ (opencourses)
Τπνζηεξίδεη ηερληθά (αλαβαζκίδεη, παξακεηξνπνηεί, ζπληεξεί, ιεηηνπξγεί θαη εθπαηδεχεη ζηε
ρξήζε) θάζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ εληάζζεηαη ζηε Βηβιηνζήθε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
θαη ηνπ ζπζηήκαηνο CRIS γηα ηελ πξνβνιή θαη δηάρπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηεο
αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
πλεξγάδεηαη κε ηε ΜΟΓΗΠ γηα ηελ εμαγσγή δεδνκέλσλ έξεπλαο απφ ην Ηδξπκαηηθφ
Απνζεηήξην.
Δμαζθαιίδεη ηελ επηζπκεηή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.
πληάζζεη νδεγίεο θαη εγρεηξίδηα ρξήζεο γηα ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο
Βηβιηνζήθεο ηνπ ΠΑΓΑ.
Τπνζηεξίδεη δξαζηεξηφηεηεο Φεθηνπνίεζεο.
Τπνζηεξίδεη ηερληθά ηε ζρεδίαζε, αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ (website),
ησλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηεο Βηβιηνζήθεο θαη
φισλ ησλ επηκέξνπο εθαξκνγψλ ηεο (παλεπηζηεκηαθέο εθδφζεηο, απνζεηήξην, θιπ).
Τπνζηεξίδεη ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εμππεξεηεηψλ (servers/ VMs, θιπ) ζηνπο
νπνίνπο θηινμελνχληαη ηα ζπζηήκαηα ηεο Βηβιηνζήθεο.
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Γηαζθαιίδεη ηελ ηερληθή ζχλδεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο ψζηε λα έρεη πξφζβαζε ζην ζχλνιν ησλ
ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο.
Τπνζηεξίδεη ηερληθά ην ζρεδηαζκφ, ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη αλάπηπμε ζχγρξνλσλ,
νινθιεξσκέλσλ, θηιηθψλ πξνο ην ρξήζηε θαη πξνζβάζηκσλ απφ ΑκεΑ, πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ θαη ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ βηβιηνζήθεο.
πλεξγάδεηαη κε ην ΔΑΒ φπνπ απαηηείηαη ηερληθή ππνζηήξημε.
Έρεη ηελ επζχλε γηα ηα αληίγξαθα αζθαιείαο.
Τπνζηεξίδεη ηερληθά ηα ειεθηξνληθά αλαγλσζηήξηα

β. Γξαθείν Ηδξπκαηηθνχ Απνζεηεξίνπ
Σν Γξαθείν ηειεί ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο:
πγθεληξψλεη ηελ εξεπλεηηθή θαη πλεπκαηηθή παξαγσγή ησλ κειψλ ηνπ Ηδξχκαηνο. Γηα ην
ζθνπφ απηφ ελεκεξψλεη θαη δεκηνπξγεί ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κε ηα Σκήκαηα θαη ηα κέιε
ΓΔΠ.
Διέγρεη ηηο άδεηεο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηεο αλσηέξσ παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο
νδεγίεο
πλεξγάδεηαη κε ηνλ ΔΑΒ γηα ζέκαηα απνζεηεξίσλ
Διέγρεη θαη επηθπξψλεη ηελ απηναξρεηνζέηεζε
πλεξγάδεηαη κε ην Σκήκα Αξρεηνλνκίαο, Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ
Πιεξνθφξεζεο γηα θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ην Απνζεηήξην θαη εηδηθφηεξα:
1) Δθπαηδεχεη ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ζηελ απηναξρεηνζέηεζε θαη ρξήζε ηνπ
απνζεηεξίνπ
2) Πξνβαίλεη ζε αξρεηνζέηεζε φπνπ είλαη αλαγθαίν
3) Φξνληίδεη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Απνζεηεξίνπ
γ. Γξαθείν Αξρείνπ θαη Μνπζείνπ ηνπ Ηδξχκαηνο
Σν Γξαθείν ηειεί ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο:
Δληνπίδεη, ςεθηνπνηεί ή /θαη ζπγθεληξψλεη ην αξρεηαθφ θαη κνπζεηαθφ πιηθφ πνπ ζπλζέηεη
ηελ ηζηνξία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ησλ Ηδξπκάησλ ησλ νπνίσλ
απνηέιεζε ηε κεηεμέιημε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ελεκεξψλεη θαη δεκηνπξγεί ζχζηεκα
επηθνηλσλίαο κε ηα Σκήκαηα, ηηο Κνζκεηείεο θαη ηελ Πξπηαλεία ηνπ Ηδξχκαηνο.
Πξνβαίλεη ζε ηεθκεξίσζε θαη θαηαγξαθή ηνπ ςεθηαθνχ ή / θαη θπζηθνχ ηεθκεξίνπ ζηελ
εηδηθή ζπιινγή ηνπ απνζεηεξίνπ.
Καηαξηίδεη νδεγίεο γηα ηε ζπλέρηζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ απηψλ
Πξνβαίλεη ζε δξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ απηνχ γηα ηελ
αλάδεημε ηνπ έξγνπ θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ ΠΑΓΑ.
πλεξγάδεηαη κε θάζε ππεξεζία ηνπ Ηδξχκαηνο γηα ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο θαη
ιεηηνπξγίεο ηνπ
3. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Παλεπηζηεκηαθψλ Δθδφζεσλ
Σν Σκήκα ηειεί ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο:
Ύζηεξα απφ έγθξηζε θξηηηθήο επηηξνπήο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Πξπηαλεία δίλεηαη ε άδεηα έθδνζεο
ελφο έξγνπ ζην πιαίζην ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Δθδφζεσλ ηνπ ΠΑΓΑ. Σν Γξαθείν
Παλεπηζηεκηαθψλ Δθδφζεσλ αθνχ ελεκεξσζεί ζπλεξγάδεηαη κε ην Σκήκα Αξρεηνλνκίαο,
Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο ζηελ πιαηθφξκα
ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ. Δηδηθφηεξα, ην γξαθείν:
Τπνζηεξίδεη ηελ παξαγσγή ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ θαη πινπνηεί εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
φπσο επηκέιεηα, ζειηδνπνίεζε, γξαθηζηηθά θιπ.
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Τπνζηεξίδεη ηελ παξαγσγή ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ θαη εθπαηδεχεη ζηε ρξήζε ηνπ
ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηνπο ππεχζπλνπο ησλ πεξηνδηθψλ. Δλαιιαθηηθά θαη θαηφπηλ
ζπκθσλίαο κε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ πεξηνδηθψλ κπνξεί λα αλαιακβάλεη ηελ πιήξε δηαρείξηζε
ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηνδηθνχ ζχκθσλα κε ηηο παξακέηξνπο πνπ
έρνπλ ζέζεη νη εθδφηεο ηνπο (δηαδηθαζίεο θξίζεο, επηθνηλσλίαο κε ζπγγξαθείο, ζειηδνπνίεζε,
επηκέιεηα, γξαθηζηηθά θιπ).
Τπνζηεξίδεη ηελ ειεθηξνληθή νξγάλσζε θαη παξαγσγή πξαθηηθψλ επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ
πνπ δηεμάγνληαη ζην Ίδξπκα ή πνπ ην Ίδξπκα έρεη ηελ επζχλε γηα απηά.
Δπνπηεχεη ηελ εθηππσηηθή κνλάδα ηνπ Ηδξχκαηνο, ε νπνία έρεη ηελ επζχλε ζπληήξεζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ εθηππσηηθψλ κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλαπαξαγσγή θαη
εθηχπσζε πιηθνχ γα ηελ ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
4. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πιεξνθνξηαθψλ Τπεξεζηψλ
Σν Σκήκα ζπληνλίδεη ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ δίλεη ε Βηβιηνζήθε ζηνπο
ρξήζηεο ηεο είηε επηηφπηα είηε δηαδηθηπαθά. Δπίζεο, είλαη ππεχζπλν γηα φιεο ηηο κνξθέο
επηθνηλσλίαο ηεο Βηβιηνζήθεο κε ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαη ζην πιαίζην απηφ θξνληίδεη γηα
ηε δηαξθή επηκφξθσζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο.
Δπίζεο, ζπληνλίδεη ηηο πιεξνθνξηαθέο ππεξεζίεο πνπ δίλνληαη κέζσ ηνπ Παξαξηήκαηνο (βι.
παξαπάλσ
Σν αλσηέξσ ηκήκα δηαξζξψλεηαη ζε δπν γξαθεία:
α. Γξαθείν Παξνρήο Πιεξνθνξηψλ
Σν Γξαθείν ηειεί ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο:
Δμππεξεηεί ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηεο Βηβιηνζήθεο. Τπνζηεξίδεη ηνπο
ρξήζηεο ηεο ζηελ αλαδήηεζε ηεθκεξίσλ ζηνπο ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο ηεο θαη ηηο
ειεθηξνληθέο πιεξνθνξηαθέο πεγέο ηεο Βηβιηνζήθεο, θαζψο θαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ
ηεθκεξίσλ ηεο ζπιινγήο ζηα βηβιηνζηάζηα. Γηα ην ιφγν απηφ ζηειερψλεη ην γξαθείν
πιεξνθνξηψλ ζηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε θαη ζην Παξάξηεκα, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπο γηα ην θνηλφ κε εμεηδηθεπκέλν βηβιηνζεθνλνκηθφ πξνζσπηθφ
Τπνζηεξίδεη ηελ ππεξεζία δαλεηζκνχ, δηαδαλεηζκνχ θαη ειέγρνπ ησλ επηζηξεθφκελσλ
ηεθκεξίσλ
Δπηβιέπεη θαη δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία φισλ ησλ αλαγλσζηεξίσλ (θπζηθψλ θαη
ειεθηξνληθψλ) ηφζν ζηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε φζν θαη ζην Παξάξηεκα
Παξέρεη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο Βηβιηνζήθεο ζε ΑκΔΑ
Πξνβαίλεη ζε απνγξαθή θαη απνηίκεζε ηνπ πιηθνχ γηα εθθαζάξηζε ηεο ζπιινγήο ζε
ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Αλάπηπμεο πιινγήο
Γηαρεηξίδεηαη ηηοonline εξσηήζεηο θαη παξέρεη
εμαηνκηθεπκέλεο πιεξνθνξηαθέο
ππεξεζίεο ζηνπο εξεπλεηέο ηνπ Ηδξχκαηνο
β. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Δπηκφξθσζεο Πξνζσπηθνχ
Σν Γξαθείν ηειεί ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο:
Οξγαλψλεη θαη πινπνηεί πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο θαη αθαδεκατθψλ
δεμηνηήησλ γηα ηνπο θνηηεηέο φισλ ησλ θχθισλ ζπνπδψλ
Οξγαλψλεη θαη πινπνηεί μελαγήζεηο θαη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζε θνηηεηέο ηνπ Ηδξχκαηνο
αιιά θαη ζε επηζθεπηφκελνπο καζεηέο
Γηαρεηξίδεηαη ζέκαηα πξνβνιήο θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηεο Βηβιηνζήθεο
Σεξεί ηα πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο Βηβιηνζήθεο
Οξγαλψλεη ή θαη ζπκκεηέρεη ζε εθδειψζεηο παηδείαο θαη πνιηηηζκνχ πνπ αλαιακβάλεη ην
Ίδξπκα ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ.
πγθεληξψλεη, επεμεξγάδεηαη θαη ππνβάιιεη ζηε Γηεχζπλζε ηεο Βηβιηνζήθεο, ηε ΜΟΓΗΠ,
ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ) θαη ην χλδεζκν Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ
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Βηβιηνζεθψλ (.Δ.Α.Β.) ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηε
ζπιινγή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο επηηφπηεο θαη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο
Πξνγξακκαηίδεη, πινπνηεί θαη αμηνινγεί πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
Βηβιηνζήθεο.
Άξζξν 58
Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Μνλάδαο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (ΜΟΓΗΠ)
ην ΠΑ.Γ.Α ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο Μνλάδα Γηαζθάιηζεο
Πνηφηεηαο (ΜΟ.ΓΗ.Π), .) αληηθείκελν ηεο νπνίαο είλαη ε κέξηκλα γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο, ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ν ζπληνληζκφο θαη ε ππνζηήξημε ησλ
δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ησλ αθαδεκατθψλ κνλάδσλ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο,
θαζψο θαη ε ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζην πιαίζην ησλ αξρψλ, θαηεπζχλζεσλ θαη νδεγηψλ ηεο Α.ΓΗ.Π.
Ζ δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π αλαηίζεηαη ζην αλσηέξσ Σκήκα, ην
νπνίν ππάγεηαη ζηνλ Πξχηαλε ή ζηνλ απφ απηφλ νξηδφκελν Αληηπξχηαλε θαη ζην νπνίν ππάγνληαη
νη εμήο ηδίσο αξκνδηφηεηεο:
Ζ κέξηκλα γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη παξαηεξήζεσλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ
καζεκάησλ θαη απνγξαθηθψλ δειηίσλ αθαδεκατθψλ ηκεκάησλ θαη δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ.
Ζ ζπλεξγαζία κε ηηο Οκάδεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ησλ αθαδεκατθψλ κνλάδσλ πνπ
βξίζθνληπιινγή ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ αθαδεκατθψλ
κνλάδσλ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ν εληνπηζκφο ηπρφλ ειιείςεσλ ησλ εθζέζεσλ.
Ζ ζχληαμε αλά δηεηία ηεο Δζσηεξηθήο Έθζεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο κε βάζε ηεο αλά έηνο
Δζσηεξηθέο Δθζέζεηο ησλ αθαδεκατθψλ κνλάδσλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
Ζ δηαβίβαζε ζηελ Α.ΓΗ.Π. ησλ Δθζέζεσλ Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα
ελεξγνπνηεζεί ε δηαδηθαζία Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο.
Ζ παξαιαβή απφ ηελ Δπηηξνπή Δμσηεξηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ ησλ εθζέζεσλ Δμσηεξηθήο
Αμηνιφγεζεο θαη ε δηαβίβαζή ηνπο ζηηο αμηνινγεζείζεο αθαδεκατθέο κνλάδεο ηνπ
Ηδξχκαηνο θαη ζηελ Α.ΓΗ.Π.
Ζ κέξηκλα γηα ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ κε πνζνηηθά δεδνκέλα γηα ηνπο θνηηεηέο, ηνπο
θαζεγεηέο, ην ινηπφ δηδαθηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ, γηα ην Πξφγξακκα πνπδψλ,
ηε θνηηεηηθή κέξηκλα, ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη θάζε άιιν
ζέκα πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
Ζ ππνζηήξημε δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο, φπσο πξνβνιή θαη δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
ΜΟ.ΓΗ.Π θαη ελεκέξσζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο ηεο.
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
Άξζξν 59
Γξαθείνπλεγφξνπ ηνπ Φνηηεηή
1. ην ΠΑΓΑ ζπληζηάηαη απηνηειέο Γξαθείν κε ηελ επσλπκία «πλήγνξνο ηνπ Φνηηεηή», ην νπνίν
ππάγεηαη ζηνλ Αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο. κε ζθνπφ ηε
δηακεζνιάβεζε κεηαμχ θνηηεηψλ θαη θαζεγεηψλ ή θνηηεηψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ
Ηδξχκαηνο, ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο ζην πιαίζην ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο, ηελ
αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ θαθνδηνίθεζεο θαη ηε δηαθχιαμε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Ηδξχκαηνο.
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2.Ο πλήγνξνο ηνπ Φνηηεηή, πνπ πξνΐζηαηαη ηνπ νκψλπκνπ απηνηεινχο γξαθείνπ, κπνξεί λα είλαη
Καζεγεηήο ή Οκφηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Ηδξχκαηνο θαη νξίδεηαη κεηά απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο απφ ηνλ Αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο, χζηεξα
απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο, γηα ζεηεία ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο ρσξίο
ακνηβή, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο, εθφζνλ ν ίδηνο ην επηζπκεί. Αλ ν πλήγνξνο ηνπ Φνηηεηή είλαη
ελ ελεξγεία Καζεγεηήο, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζεηεία ηνπ κπνξεί, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ., λα
απαιιαγεί απφ κέξνο ή απφ ην ζχλνιν ησλ δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ. Ο πλήγνξνο ηνπ
Φνηηεηή αζθεί ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο αξκνδηφηεηεο (άξζξν
55 λ, 4909.2011, σο εθάζηνηε ηζρχνπλ)
3.Σν γξαθείν ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Φνηηεηή ζηειερψλεηαη κε δχν δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο
θαηαιιήισλ πξνζφλησλ παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
Αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ
πλεγφξνπ ηνπ Φνηηεηή, παξέρνληαη δε ζε απηφ φια ηα ηερληθά κέζα θαη νη εθαξκνγέο.
Άξζξν 60
Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο θαη Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο Κ.Δ.Δ
Σν αλσηέξσ Σκήκα ππάγεηαη ζηνλ Αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Φνηηεηηθήο
Μέξηκλαο θαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ ππάγνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ
γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Κ.Δ.Δ, θαζψο θαη ζέκαηα
ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ φπσο ηδίσο:
Σελ ηήξεζε πξσηνθφιινπ, θαη ηνπ γεληθνχ αξρείνπ ηνπ ηκήκαηνο, ηελ παξαγσγή θαη
αλαπαξαγσγή εγγξάθσλ θαη έληππνπ πιηθνχ.
Σελ ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ ζπνπδαζηψλ, επηπιένλ ηνπ βαζκνχ απνιπηεξίνπ
ΔΠΑ.Λ., φπσο ε εξγαζηαθή εκπεηξία θαη θνηλσληθά θξηηήξηα.
Σελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνλ ηξφπν ησλ εγγξαθψλ, ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ
νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ, ζηελ έλαξμε θαη ιήμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έηνπο, ζηνλ θαζνξηζκφ
ησλ δηαθνπψλ θαη αξγηψλ, ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ απνπζηψλ, θαζψο θαη θάζε
ζέκα πνπ αθνξά ζηε θνίηεζε θαη ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ ζπνπδαζηψλ.
Σελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ ησλ ζπνπδαζηψλ. Γηαδηθαζηηθά ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ζηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα θαη ζηηο επηβαιιφκελεο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα
πεηζαξρηθέο πνηλέο ζηνπο ζπνπδαζηέο.
Σελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ εθπαηδεπηψλ, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζήο
ηνπο.
Σελ κέξηκλα γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Κ.Δ.Δ ,ζε
ζπλεξγαζία κε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα , κε θχξηα επηδίσμε ηελ
απνδνηηθή άζθεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο
κε ηελ παξαγσγή, θαζψο θαη ηε κέξηκλα γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ θάζε θνξά
ζέζεσλ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ φισλ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ
Κ.Δ.Δ.
Σε δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηηο εγγξαθέο ησλ ζπνπδαζηψλ.
Σήξεζε βηβιίσλ Μεηξψνπ ζπνπδαζηψλ.
Σήξεζε Αηνκηθνχ Φαθέινπ ζπνπδαζηψλ απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο .
ηελ ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ ζηνπο ζπνπδαζηέο (βεβαίσζε εθπαίδεπζεο, αλαιπηηθή
βαζκνινγία, πεξάησζεο εθπαίδεπζεο, πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο).
Σελ ηήξεζε αξρείνπ βαζκνινγηψλ καζεκάησλ .
Σελ έγθξηζε έθδνζεο Αθαδεκατθήο Σαπηφηεηαο κέζσ ηεο εθαξκνγήο «Ζιεθηξνληθή
Τπεξεζία Απφθηεζεο Αθαδεκατθήο Σαπηφηεηαο».
Σε ζπγθέληξσζε αηηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε πξνκήζεηεο –ππεξεζίεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Κ.Δ.Δ.
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Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο
Άξζξν 61
Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο θαη Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο ΚΔ.ΓΗ.ΒΗΜ
Σν αλσηέξσ Σκήκα ππάγεηαη ζηνλ Αληηπξχηαλε Έξεπλαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη ζηελ
αξκνδηφηεηά ηνπ ππάγνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή
ππνζηήξημε ηνπ Κ.Δ.ΓΗ.ΒΗ.Μ. θαη ηδίσο:
Σελ ηήξεζε ηνπ πξσηνθφιινπ , θαη ηνπ γεληθνχ αξρείνπ ηνπ ηκήκαηνο, ηελ παξαγσγή θαη
αλαπαξαγσγή εγγξάθσλ θαη έληππνπ πιηθνχ.
Σελ ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ εθπαηδεπφκελσλ.
Σελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ εγγξαθψλ, ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, ζηνλ
θαζνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ απνπζηψλ, θαζψο θαη θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ
παξαθνινχζεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ.
Σελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, γηα δηαδηθαζηηθά
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα θαη ζηηο επηβαιιφκελεο απφ ηα αξκφδηα
φξγαλα πεηζαξρηθέο .
Σελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ εθπαηδεπηψλ.
Σήξεζε Αηνκηθνχ Φαθέινπ εθπαηδεπφκελσλ απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ.
Σελ ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ θαηάξηηζεο ζε εθπαηδεπφκελνπο .
Σελ ζπγθέληξσζε αηηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε πξνκήζεηεο –ππεξεζίεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Κ.Δ.ΓΗ.ΒΗ.Μ
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.

ΗΗ. Αξκνδηφηεηεο Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ, Γηεπζχλζεσλ, Σκεκάησλ
Άξζξν 62
Αξκνδηφηεηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο θαη ησλ
ππαγφκελσλ ζε απηήλ ηκεκάησλ
Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ
εχξπζκε, απνηειεζκαηηθή θαη ζχλλνκε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ Ηδξχκαηνο
ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ, ζε φινπο ηνπο ηνκείο επζχλεο ηεο, κε βάζε ηνπο
ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο, πνπ ηίζεληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα δηνίθεζεο Γηα ηελ άξηηα
εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο ζπληνλίδεη θαη επνπηεχεη ηελ εχξπζκε θαη ζχλλνκε ιεηηνπξγία ησλ
θαησηέξσ ππαγφκελσλ ζε απηήλ Γηεπζχλζεσλ θαη αληηζηνίρσλ ηκεκάησλ κε ζηφρν ηελ παξνρή
βέιηηζησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη ηεο
απνζηνιήο ηνπ Ηδξχκαηνο.
Η.Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ
Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ ζπληνλίδεη θαη επνπηεχεη ην έξγν ησλ θαησηέξσ ππαγφκελσλ ζε απηήλ
Σκεκάησλ, αληηθείκελν ησλ νπνίσλ είλαη ε δηαρείξηζε ησλ επί κέξνπο νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ηνπ
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ΠΑΓΑ, φπσο ηα ζέκαηα κηζζνδνζίαο ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηνπ Ηδξχκαηνο, ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, ησλ δαπαλψλ, ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ
Ηδξχκαηνο.
1. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Μηζζνδνζίαο
ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ αλσηέξσ ηκήκαηνο ππάγνληαη ηδίσο:
Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ζρεηηθνχ κε ηα κηζζνδνηηθά
ζέκαηα θάζε θαηεγνξίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ε ηήξεζε ηνπ
αληίζηνηρνπ ειεθηξνληθνχ θαη θπζηθνχ αξρείνπ λνκνζεζίαο.
Ο ππνινγηζκφο ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηηο εγθπθιίνπο ησλ
αξκνδίσλ νξγάλσλ, ε παξαθνινχζεζε θαη πινπνίεζε ησλ αλά θαηεγνξία
κηζζνινγηθψλ κεηαβνιψλ, θαζψο θαη ε κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε
φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ.
Ζ απφδνζε ησλ θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ θαη ηνπ δεκνζίνπ.
Ζ ηήξεζε ειεθηξνληθνχ θαη θπζηθνχ κηζζνινγηθνχ κεηξψνπ.
Ο ππνινγηζκφο θαη έιεγρνο αλαδξνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηζζνδνζίαο (ρνξήγεζε
ρξνλνεπηδφκαηνο, κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ, εμέιημε, λένη δηνξηζκνί θιπ).
Ζ εθθαζάξηζε θαη πιεξσκή πξφζζεησλ ακνηβψλ θαη απνδεκηψζεσλ βάζεη
δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ.
Ζ θαηαβνιή απνδεκίσζεο κειψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ.
Ζ έθδνζε θαη ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη αληηγξάθσλ πνπ αθνξνχλ
ζηε κηζζνδνζία.
Ζ ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ δαλείσλ.
Ζ ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο θξαηήζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ
νξγαληζκψλ.
Ζ ζχληαμε, ν έιεγρνο θαη ε απνζηνιή ησλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κηζζνδνζίαο θαη
εηζθνξψλ ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ.
Ζ δεκηνπξγία θαη απνζηνιή αξρείνπ εηήζησλ Βεβαηψζεσλ Απνδνρψλ ζηελ Γεληθή
Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ.
Ζ ζπκπιήξσζε ζπληαμηνδνηηθψλ εληχπσλ κε αλαδήηεζε ζηα αξρεία κηζζνδνζίαο
θαη ηνπο αηνκηθνχο θαθέινπο ησλ κηζζνδνηνχκελσλ κε ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ
ζρεηηθά κε ηηο κηζζνινγηθέο κεηαβνιέο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
ζχληαμεο.
Τπνβνιή κεληαίσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ κηζζνδνζίαο αλά θαηεγνξία
εξγαδνκέλσλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο.
Ζ έθδνζε πξάμεσλ επηζηξνθήο αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζψλ απνδνρψλ
Ζ έθδνζε θχιισλ δηαθνπήο κηζζνδνζίαο
Ζ εθηέιεζε απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ πνπ αθνξνχλ ζε ππνβνιή
εξγαδνκέλσλ ζε αξγία ή δηαζεζηκφηεηα.
Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ ηξάπεδα θαη ε παξνρή ζ’ απηήλ φισλ ησλ απαξαίηεησλ
ζηνηρείσλ θαη ηελ πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ κηζζνδνζίαο ηνπ πάζεο θχζεσο
πξνζσπηθνχ
Ζ ηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθάζηνηε ζρεηηθή ηζρχνπζα
λνκνζεζία
2. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ
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ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ αλσηέξσ ηκήκαηνο ππάγνληαη ηδίσο:
Ζ ζπγθέληξσζε θαη ε επεμεξγαζία ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηάξηηζε
θαη αλακφξθσζε ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ
επελδχζεσλ θαη ε κέξηκλα γηα ηελ έγθαηξε ππνβνιή ηνπο ζηα αξκφδηα φξγαλα πξνο
έγθξηζε ή αλακφξθσζε.
Ζ ζχληαμε ηνπ απνινγηζκνχ θαη ηζνινγηζκνχ θαη ε ππνβνιή ηνπο ζηα αξκφδηα
φξγαλα πξνο έγθξηζε.
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη ε ππνβνιή
πξνηάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ.
Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εζφδσλ ηνπ Ηδξχκαηνο (επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ Κξαηηθφ
Πξνυπνινγηζκφ θαη δεκφζηεο επελδχζεηο, επηρνξεγήζεηο απφ ινηπνχο θνξείο,
επηζηξνθέο ρξεκάησλ, έζνδα ππέξ ηξίησλ θ.ιπ.).
Ζ έθδνζε ησλ γξακκαηίσλ είζπξαμεο.
Ζ εηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ δαπαλψλ, θαζψο θαη ε
δηεθπεξαίσζε ησλ εγθξηηηθψλ απνθάζεσλ.
Ζ εηζήγεζε γηα ηε ιήςε ησλ κέηξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έγθαηξε
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ηδξχκαηνο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, θαζψο θαη ε πξνψζεζε
ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
αμηνπνίεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
δεκνζίσλ επελδχζεσλ.
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη βεβαηψζεσλ.
Ζ ηήξεζε αξρείνπ γηα φια ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
3.Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γαπαλψλ
ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ αλσηέξσ ηκήκαηνο ππάγνληαη ηδίσο:
Ηαλαγλψξηζε, εθθαζάξηζε θαη εληαικαηνπνίεζε δαπαλψλ.

Ζ έθδνζε θαη επίδνζε επηηαγψλ πνπ αθνξνχλ ηηο πάζεο θχζεσο δαπάλεο πνπ
βαξχλνπλ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ (Σαθηηθφ & Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ) ηνπ Ηδξχκαηνο,
φπσο πξνκήζεηεο, ππεξεζίεο, κηζζνδνζίεο, απνδεκηψζεηο, νδνηπνξηθά έμνδα,
λνζήιηα θνηηεηψλ, πάγηεο θαη ινηπέο δαπάλεο, ελνίθηα θηηξίσλ, θ.ιπ.
Ζ απνζηνιή Υξεκαηηθψλ Δληαικάησλ Πιεξσκήο θαη Πξνπιεξσκήο ηνπ Ηδξχκαηνο
ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πξνο ζεψξεζε.
Ζ απνζηνιή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ζην Διεγθηηθφ πλέδξην γηα θαηαζηαιηηθφ
έιεγρν.
Ζ έθδνζε Υξεκαηηθψλ Δληαικάησλ Πιεξσκήο γηα απνδφζεηο ζην Γεκφζην θαη ζηα
Σακεία ησλ θφξσλ θαη ησλ θξαηήζεσλ.
Ο έιεγρνο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο
θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ Σακεηαθνχ ππνινίπνπ.
Ζ παξαθνινχζεζε ησλ θνλδπιίσλ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.
Ζ ηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ βηβιίσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκφζηνπ
Λνγηζηηθνχ.
Ζ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ησλ πξσηνηχπσλ ζεσξεκέλσλ Υ.Δ. Πιεξσκήο θαη
Πξνπιεξσκήοθαη ησλ παξαζηαηηθψλ απηψλ.
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Ζ ελεκέξσζε θαη πιεξσκή ησλ δηθαηνχρσλ επηηαγψλ.
Ο έιεγρνο, ε ζχληαμε θαη ε απνζηνιή ζηνηρείσλ (θαηαζηάζεηο πειαηψλ –
πξνκεζεπηψλ, δήισζε κηζζσηψλ ππεξεζηψλ, ειεπζεξίσλ επαγγεικάησλ,
εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, θ.ιπ.) ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ.
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία
4 Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ
ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ππάγνληαη νη εμήο αξκνδηφηεηεο ηδίσο:
Ζ ζπγθέληξσζε αηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε πξνκήζεηεο, θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο
πινπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο.
Ζ θαηάξηηζε ησλ ζρεηηθψλ πξνθεξχμεσλ θαη ε δεκνζίεπζή ηνπο.
Ζ κέξηκλα γηα ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη παξαιαβήο
πξνκεζεηψλ.
Ζ δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ (αγαζψλ, ππεξεζηψλ, κηζζψζεσλ,
εθκηζζψζεσλ), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
Ζ ηήξεζε αξρείνπ δηαγσληζκψλ
Ζ θαηάξηηζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, κε ηε ζπκβνιή ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο θαη
ε απνζηνιή ηνπο γηα πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ζηελ Τπεξεζία Δπηηξφπνπ, θαζψο θαη ε
παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ απηψλ.
Ζ δηαθχιαμε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ε επηζηξνθή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
Ζ κέξηκλα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαιαβήο ησλ
πξνθεξπρζέλησλαγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο
παξαιαβήο.
Ζ ηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ
Ζ αλάξηεζε ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζην ΔΖΓΖ
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.

5. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο
ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ αλσηέξσ Σκήκαηνο ππάγνληαη ηδίσο:
Ζ θαηαγξαθή, αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηεο αθίλεηεο θαη θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπ
ΠΑ.Γ.Α, θαζψο θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ (νξγάλσλ, κεραλεκάησλ,
βηβιίσλ θιπ).
Ζ εθθαζάξηζε ησλ πεξηνπζηψλ πνπ θαηαιείπνληαη ζην Παλεπηζηήκην κε δσξεέο,
θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο, θαηαπηζηεχκαηα θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηε
ζέιεζε ηνπ δσξεηή ή δηαζέηε.
Ζ δηαζθάιηζε ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο, θαζψο θαη ησλ ηίηισλ θηήζεσο ηεο αθηλήηνπ
πεξηνπζίαο.
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Ζ κέξηκλα γηα ηε κίζζσζε θαη εθκίζζσζε αθηλήησλ, θαζψο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ
αθξηβή ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ κηζζσηεξίσλ ζπκβάζεσλ.
Ζ κέξηκλα γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ αθηλήησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε
Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ.
Ζ κέξηκλα γηα ηε ιεηηνπξγία Απνζήθεο αλαισζίκσλ θαη κε πιηθψλ ζε ζπλεξγαζία
κε ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ.
Ζ κέξηκλα γηα ηε ζπγθέληξσζε παιαηνχ πιηθνχ, ε επηζθεπή ή ε θαηαζηξνθή ηνπ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο
Ζ ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία

ΗΗ..Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
Ζ αλσηέξσ Γηεχζπλζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ζχλλνκε αμηνπνίεζε ησλ
πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ θαηαζθεπή, κεηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ θηηξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, ππνδνκψλ θαη ελ γέλεη εμνπιηζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο κε ζηφρν ηε βέιηηζηε
αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αλάγθεο απηνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ
θαηαξηίδεη ζρέδην Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ ηνκέα
επζχλεο ηεο, ην νπνίν εγθξίλεηαη αξκνδίσο. πληνλίδεη δε, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηα θαησηέξσ
ππαγφκελα ζε απηήλ ηκήκαηα θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο ζην Σερληθφ
πκβνχιην ηνπ Ηδξχκαηνο.
1.Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Μειεηψλ-Καηαζθεπψλ
ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο Μειεηψλ θαη Καηαζθεπψλ ππάγνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ
ζρέζε κε ηε ζχληαμε ή αλάζεζε εθπφλεζεο κειεηψλ γηα θαηαζθεπέο, θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο θαη ε
επίβιεςε πινπνίεζήο ηνπο
Δηδηθφηεξα ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο ππάγνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε:
Σε ζπγθέληξσζε θαη ηελ επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο Γηεπζχλζεηο, ηα
νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ αλάπηπμεο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
ινηπψλ ππνδνκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Σελ ζχληαμε θαη επεμεξγαζία θηηξηνινγηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηνίθεζε
ηνπ Ηδξχκαηνο.
Σελ επεμεξγαζία πξνηάζεσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κειεηψλ θαη θαηαζθεπψλ.
Σε ζχληαμε κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο (επηζηεκνληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία) γηα ηελ
θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ηνπ Ηδξχκαηνο ζε ζρέζε κε ην γεληθφ θηηξηνινγηθφ ζρεδηαζκφ.
Σελ εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θηηξηαθψλ έξγσλ, φπσο αξρηηεθηνληθψλ, ζηαηηθψλ,
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ, ηνπνγξαθηθψλ θαη έξγσλ ππνδνκήο.
Σε κέξηκλα θαη πξνψζεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάζεζε εθπφλεζεο κειεηψλ ζε ηξίηνπο,
ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε κειέηε δελ δχλαηαη λα εθπνλεζεί απφ ην ηκήκα.
Σελ εθηέιεζε θάζε θαηεγνξίαο ηερληθψλ έξγσλ, φπσο αξρηηεθηνληθψλ, ζηαηηθψλ,
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ, ηνπνγξαθηθψλ θαη έξγσλ ππνδνκήο.
Σελ πξνθήξπμε θαη ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρσλ εθηέιεζεο
κειεηψλ ή έξγσλ, θαζψο ηελ θαηάξηηζε ησλ ζρεηηθψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, πνπ νξίδεη ε
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λνκνζεζία πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ.
Σε κέξηκλα γηα ηε ζχληαμε ζπκβάζεσλ αλάζεζεο εθπφλεζεο κειεηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ.
Σελ επίβιεςε ησλ κειεηψλ θαη ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ αλαδφρνπο, ηελ παξαιαβή
απηψλ θαη θάζε εξγαζία θαη ελέξγεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πεξί
Γεκνζίσλ Έξγσλ.
Σε δηελέξγεηα απηνςηψλ θαη ηελ παξνρή γλσκαηεχζεσλ γηα ηερληθά ζέκαηα, κε ζθνπφ ηε
βέιηηζηε ηερλννηθνλνκηθά ιχζε ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο.
Σνλ θαζνξηζκφ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ γηα ηηο
θαηαζθεπέο θαη επηζθεπέο.
Σε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη ηε κέξηκλα γηα ηελ πιήξε ελεκέξσζε ηνπ ηκήκαηνο
πληήξεζεο (θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, νδεγίεο ρξήζεσο θιπ) γηα ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο θαη
θαηαζθεπέο.
Σελ ππνβνιή εθζέζεσλ, εξσηεκάησλ θαη εηζεγήζεσλ πξνο ην Σερληθφ πκβνχιην δηά ηεο
Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο.
Σελ ηήξεζε αξρείνπ γηα ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο.
Σελ ηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο εηδηθέο γηα ηα δεκφζηα έξγα δηαηάμεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο.
.
2. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Δλεξγεηαθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο
Σν αλσηέξσ ηκήκα:
Δθπνλεί ηξαηεγηθφ ρέδην Αεηθνξίαο γηα ην ίδξπκα πνπ ζα επηθεληξσζεί ζηα θηίξηα
θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο παλεπηζηεκηνχπνιεο, ηα δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα, ηα ζπζηήκαηα
γεο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δέζκεπζε ζε κηα πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο εθαξκνγήο
πνιηηηθψλ γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Δθπνλεί ην Πξφγξακκα Διέγρνπ Δλέξγεηαο Κηηξίσλ πνπ είλαη έλαο πνιχηηκνο πφξνο γηα
ηηο νκάδεο δηαρείξηζεο εγθαηαζηάζεσλ ζε φιν ην Παλεπηζηήκην.
Αμηνινγεί ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα απζηεξά
πξφηππα σο θξηηήξηα γηα φινπο ηνπο ελεξγεηαθνχο ειέγρνπο ηεο παλεπηζηεκηνχπνιεο.
Δληνπίδεη επθαηξίεο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ζε νιφθιεξν ην κεραλνινγηθφ θαη ;ειεθηξηθφ
ζχζηεκα θαζψο θαη ην ζχζηεκα θσηηζκνχ ησλ θηηξίσλ θαη ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπο.
πληάζζεη αλαιπηηθέο αλαθνξέο πνπ πεξηιακβάλνπλ αλαζθφπεζε ησλ επθαηξηψλ
ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη βειηίσζεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ κηα ζπλνιηθή νηθνλνκηθή
αλάιπζε πνπ κεηξά εμνηθνλφκεζε πφξσλ έλαληη επελδχζεσλ.
πγθεληξψλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ην θιεηδί γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο
απφδνζεο.
Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ελεξγεηαθήο βειηίσζεο γηα ηελ
απνδνηηθφηεηα ησλ ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο, ηελ αλαλέσζε ησλ θηηξίσλ, ηε ρξήζε
αλαδπφκελσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ θαζαξήο ελέξγεηαο σο
κέξνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ελεξγεηαθήο ρξήζεο.
Καηαξηίδεη θαλφλεο γηα ηε κείσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ ηνπο ζπνπδαζηέο, ηνπο
δηδάζθνληεο θαη ην πξνζσπηθφ.
Μεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε βηψζηκσλ θηηξίσλ πςειήο απφδνζεο.
Μεξηκλά γηα φια ηα έξγα (λέεο θαηαζθεπέο θαη κεηαζθεπέο)πνπ απαηηνχληαη γηα λα
πιεξνχλ ην επίπεδν πηζηνπνίεζεο Βηψζηκνπ ρεδηαζκνχ. φπσο νξίδεη ε λνκνζεζία.
Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ πνπ πξνσζνχλ ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ,
βειηηζηνπνηνχλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ηε ρξήζε πιηθψλ κε πςειφ αλαθπθισκέλν θαη
ηαρέσο αλαλεψζηκν πεξηερφκελν, ηα νπνία παξάγνληαη ηνπηθά θαη είλαη ρακειήο εθπνκπήο,
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ηε ρξήζε πιηθψλ θαηαζθεπήο θαη κεζφδσλ πνπ βειηηζηνπνηνχλ ηελ πνηφηεηα ηνπ
εζσηεξηθνχ αέξα. Πξνσζεί ηελ αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ
θαηεδάθηζεο θαη ησλ
απφβιεησλ ησλ θαηαζθεπψλ.
Πξνσζεί ζχγρξνλεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ πνπ εμέξρνληαη
απφ ηελ παλεπηζηεκηνχπνιε κέζσ κηαο ηεξαξρίαο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ απνβιήησλ. ε
νπνία αξρίδεη κε ηε κείσζε ηεο πεγήο, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ
θνκπνζηνπνίεζε, φπνπ ρξεηάδεηαη, θαη ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ
απνβιήησλ. Απηή ε πξνζέγγηζε κπνξεί λα κεηψζεη ην πεξηβαιινληηθφ θαη νηθνλνκηθφ
θφζηνο ησλ απνβιήησλ ηεο παλεπηζηεκηνχπνιεο.
Μεξηκλά γηα λα ελζσκαηψλνληαη πνιηηηθέο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο ππεχζπλεο
δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ θαη ησλ νκβξίσλ πδάησλ.
Δθπνλεί ην ρέδην Γηαρείξηζεο Βηψζηκσλ Απνζηξάγγεησλ Τδάησλ γηα ηελ αλάπηπμε
ζηφρνπ θαη ζηξαηεγηθήο γηα ηε κείσζε ηεο απνξξνήο ησλ νκβξίσλ ζην ζχλνιν ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ. Σν ζρέδην απηφ απνηειεί ην πξψην βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ
παλεπηζηεκίνπ λα δηαρεηξίδεηαη νινθιεξσηηθά ην φκβξην λεξφ κέζσ ηεο ρξήζεο πξάζηλσλ
ππνδνκψλ.
Δθηφο απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ κείσζεο θαη
απνηξνπήο ησλ απνβιήησλ, ην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο πξνσζεί ηελ πηνζέηεζε ελφο
ζπλφινπ πξαθηηθψλ βάζεη ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ, νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν λα
κεηψζνπλ ηελ έθζεζε ησλ δηδαζθφλησλ, ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ησλ
επηζθεπηψλ ζε ρεκηθά θαη ηα ζσκαηίδηα πνπ κπνξεί λα είλαη επηβιαβή γηα ηελ αλζξψπηλε
πγεία θαη ην θπζηθφ θαη ρηηζκέλν πεξηβάιινλ.
Δθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ηκήκαηνο ζχκθσλά κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία.

3. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο πληήξεζεο
ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ αλσηέξσ Σκήκαηνο ππάγνληαη ηδίσο δε ζέκαηα ζρεηηθά κε:
Σν ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπληήξεζεο γηα ηα θηίξηα,
ηα ζπζηήκαηά ηνπο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο.
Σε ζπλερή επηζεψξεζε ησλ θηηξηαθψλ, ειεθηξνινγηθψλ, κεραλνινγηθψλ, πδξαπιηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ θαη ησλ θιηκαηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηε
ζπληήξεζή ηνπο απφ ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο
Σε ζχληαμε ηερληθψλ κειεηψλ γηα ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο,
πνπ είλαη πέξαλ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ππεξεηνχληνο ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ
εηζήγεζε γηα αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ ζε ηδηψηεο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο κε ηα
δεκφζηα έξγα δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
Σε ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ θαη ηε κέξηκλα γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ αλαγθαίνπ πιηθνχ γηα ηε
ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ
Σελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε, έγθξηζε θαη επίβιεςε εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ εηήζηαο
ζπληήξεζεο ησλ θηηξίσλ θαη ησλ ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Σνλ έιεγρν ηεο αζθάιεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
εξγαδνκέλσλ
Σε κέξηκλα γηα ηελ ππξαζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ, δηελεξγψληαο ηηο απαηηνχκελεο
δνθηκέο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ππξφζβεζεο θαη ηε κέξηκλα γηα ηελ έθδνζε ησλ
απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθψλ.
Σελ παξνρή ππνδείμεσλ θαη ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο
γηα ηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ
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Σελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ θαηαζθεπήο θαη
ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ
Σελ ηήξεζε εηδηθψλ βηβιίσλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ εξγαζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ
ζρεηηθψλ κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο.
Σελ ηήξεζε αιιεινγξαθίαο θαη αξρείνπ γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία

4. Αξκνδηφηεηεο Γξαθείσλ (2) πληήξεζεο θαη Απνζήθεο Τιηθψλ
Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ ιεηηνπξγνχλ δχν γξαθεία ζπληήξεζεο θα
απνζήθεο πιηθψλ θαη εξγαιείσλ
έλα ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε 1 θαη δεχηεξν ζηελ
Παλεπηζηεκηνχπνιε 2.
5.Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, ρεδηαζκνχ Δθηάθηνπ Αλάγθεο(ΠΔΑ)
ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ ρεδηαζκνχ Δθηάθηνπ Αλάγθεο (Π..Δ.Α.)
πεξηιακβάλνληαη ε θαζνδήγεζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο ζε θαηξφ
πνιέκνπ ή έθηαθηεο αλάγθεο, ε εθπαίδεπζε θαη εμνπζηνδφηεζε ησλ ππαιιήισλ ζε ζέκαηα
πνιηηηθήο ζρεδίαζεο έθηαθηεο αλάγθεο.
Δηδηθφηεξα ην αλσηέξσ ηκήκα:
Καηαξηίδεη εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ.
πλεξγάδεηαη κε ηελ πεξηθέξεηα γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο
αλάγθεο.
Μεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη παξαθνινπζεί
ηελ πνξεία εθαξκνγήο ηνπ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.
Μεξηκλά γηα ηελ πξνκήζεηα εγθαηάζηαζεο κέζσλ ζήκαλζεο ζπλαγεξκνχ.
Μεξηκλά γηα ηνλ θαζνξηζκφ ρψξσλ αζθαινχο ζπγθέληξσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε
πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο (π.ρ ζεηζκνχ, ππξθαγηάο}.
ΗΗΗ. Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο θαη Γηθηχσλ
Αληηθείκελν ηεο αλσηέξσ Γηεχζπλζεο είλαη ν ζρεδηαζκφο,ε αλάπηπμε, ν εθζπγρξνληζκφο
θαη ε δηαρείξηζε ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ
δηνηθεηηθνχ, εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, η δηαζθάιηζε ηεο
ηερληθήο θαη νξγαλσηηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ε βέιηηζηε
αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ
πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο. Γηα ηε κεζνδηθφηεξε θαη
απνηειεζκαηηθφηεξε επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο, ε αλσηέξσ Γηεχζπλζε ζπληνλίδεη θαη
επηβιέπεη ην έξγν ησλ θαησηέξσ ππαγφκελσλ ζε απηήλ ηκεκάησλ κεξηκλψληαο γηα ηελ εθ
κέξνπο ηνπο ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ 2016/79) ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα.
1.Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ αλσηέξσ Σκήκαηνο ππάγνληαη ηδίσο:Όια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ
ζρέζε κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ Ηδξχκαηνο (θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ).
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Ζ κέξηκλα γηα ηελ αζθαιή ηήξεζε ησλ αξρείσλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ,
ψζηε λα επηηαρχλεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
Ζ κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία απφ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ.
Ζ αλάιπζε θαη ε ζρεδίαζε ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ
Ηδξχκαηνο, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.
Ζ κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ηεο αζθαιείαο ησλ πιεξνθνξηψλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
εκπηζηεπηηθφηεηα ηνπο.
Ζ παξαθνινχζεζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ησλ εθαξκνγψλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ
θαη ηελ θξνληίδα γηα ηελ άξζε απηψλ.
Ζ κέξηκλα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ βάζεσλ
πιεξνθνξηψλ (RDBMS).
Ζ κέξηκλα γηα ηελ ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ, θαη ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ γηα
ηηο ππάξρνπζεο ή λέεο αλάγθεο ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
Ζ κέξηκλα γηα ηε ζχληαμε ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο θαη ζπληήξεζεο εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ.
Ζ παξαθνινχζεζε, βειηίσζε θαη ζπλερή ελεκέξσζε κε λέεο εθδφζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη ησλ βνεζεηηθψλ ηνπ πξνγξακκάησλ.
Ζ παξνρή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Ηδξχκαηνο θάζε δπλαηήο βνήζεηα γηα λα εγθαηαζηήζνπλ
ηνπηθέο εθαξκνγέο ζηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζηαζκνχο εξγαζίαο ηνπο (π.ρ. επεμεξγαζία
θεηκέλσλ, νξγάλσζε αξρείσλ, επεμεξγαζία πηλάθσλ θιπ.) θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο
ζπκβαηφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ απηψλ κε ηα θεληξηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.
Σελ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπο ρξήζηεο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο
ζε ζέκαηα εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο.
Ζ κέξηκλα γηα ηε κειέηε θαη ηελ ππφδεημε κέηξσλ γηα απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ
(ηππνπνίεζε εγγξάθσλ, ηξφπνο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο, εηζαγσγή κέζσλ
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θιπ.) θαη παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο απηψλ.
Ζ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ (Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο, Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ,
Πξνζσπηθφ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπδαζηέο) ζηελ αλαδήηεζε θαη πξφζβαζε ζε
ςεθηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ.
Ζ κέξηκλα γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ δηαζχλδεζε κε πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο για την υλοποίηςη εφαρμογών π.χ Εφδοξοσ,
Φοιτητική ταυτότητα κλπ.
Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκφπτει από τισ ςχετικζσ διατάξεισ τησ εκάςτοτε ιςχφουςασ
νομοθεςίασ

2. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γηθηχσλ θαη Δπηθνηλσληψλ
Βαζηθφ αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε, αλάπηπμε θαη
ππνζηήξημε θεληξηθψλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ
θαη δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ
ηηο εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο εληάζζνληαη:
Η λειτουργία, διαχείριςη και αναβαθμίςεισ τησ υποδομήσ του δικτφου. (καλωδίωςη και ενεργόσ
εξοπλιςμόσ δικτφου φωνήσ και δεδομζνων).

Ζ δηαρείξηζε ηνπ θφκβνπ ζχλδεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο κε ην Γηαδίθηπν κέζσ ΔΓΔΣ θαη ησλ
ζρεηηθψλ πφξσλ.
Ζ παξνρή, ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε βαζηθψλ δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ππνδνκήο.
Ζ παξνρή, ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ ηειεκαηηθήο
(Σειεθπαίδεπζεο, Σειεδηάζθεςεο) .
Ζ παξνρή ππνζηήξημεο γξακκψλ ηειεθσλίαο κέζσ Internet
Ζ αλάπηπμε, δηάζεζε, ζπληήξεζε θαη αλαβαζκίζεηο ησλ θεληξηθψλ ηζηνζειίδσλ ηνπ
Ηδξχκαηνο.
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Ζ ηεθκεξίσζε θαη ηππνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ.
Ζ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη βνήζεηαο ζηνπο ρξήζηεο – κέιε ηεο Αθαδεκατθήο
θνηλφηεηαο ζε ζέκαηα Γηθηχνπ.
Ζ ζπκκεηνρή ζε αλαπηπμηαθά/εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα είηε σο Σκήκα Τπνζηήξημεο
Γηθηχσλ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ είηε κέζσ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο
κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ησλ ππεξεζηψλ, ηε δηαηήξεζε ηνπ ηερλνινγηθνχ
ραξαθηήξα αηρκήο θαη ηελ εκπέδσζε ηερλνγλσζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ.
Ζ ζπκκεηνρή ζηηο «νξηδφληηεο» δξάζεηο / δξαζηεξηφηεηεο / ζπλαληήζεηο ηνπ
Παλεπηζηεκηαθνχ Γηαδηθηχνπ (GUNet) θαη ε επηδίσμε ζπκκεηνρήο ζηηο νκάδεο εξγαζίαο
ηνπ, κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα Σκήκαηα άιισλ
Παλεπηζηεκίσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
Ζ δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
3. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Σερληθήο Τπνζηήξημεο θαη πληήξεζεο εμνπιηζκνχ
Βαζηθφ αληηθείκελν ηνπ αλσηέξσ Σκήκαηνο ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ εγθαηάζηαζε,
ζπληήξεζε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ, πιεξνθνξηαθνχ θαη νπηηθναθνπζηηθνχ
εμνπιηζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο
ηηο εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ππάγνληαη ηδίσο:
Ζ κέξηκλα γηα ηελ ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ εμνπιηζκνχ Πιεξνθνξηθήο (Hardware)
Ζ πξνκήζεηα ησλ αλαισζίκσλ κεραλνγξαθηθψλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο
πξνκεζεηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
Ζ δηαζθάιηζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο ζπκβάζεηο.
Ο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο , ν εληνπηζκφο βιαβψλ ε ζπληήξεζε Ζ/Τ θαη ησλ
πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη ε επηζθεπή απηψλ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, πρ (αιιαγή
ηξνθνδνηηθνχ, πξνζζήθε κλεκψλ, πξνζζήθε δίζθσλ θ.ι.π).
Ζ εγθαηάζηαζε λένπ εμνπιηζκνχ, ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, βνεζεηηθψλ εθαξκνγψλ θιπ
ζην πξνζσπηθφ ηνπ Ηδξχκαηνο.
Τπνζηήξημε Τπεξεζηψλ Σειεθσληθνχ Γηθηχνπ.
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
Άξζξν 63
Αξκνδηφηεηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ, Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Φνηηεηηθήο
Μέξηκλαο
Αληηθείκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ, Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Φνηηεηηθήο
Μέξηκλαο είλαη ε δηαρείξηζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ηνπ Ηδξχκαηνο. ηφρνο ηεο είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ δηνηθεηηθήο
ζηήξημεο, βάζεη ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ πξνηχπσλ, κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε ζπλδξνκή ηεο ζηελ
εθπιήξσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Γηα ην
ζθνπφ απηφ ζπληνλίδεη, επηβιέπεη θαη ειέγρεη ην έξγν ησλ ππαγφκελσλ ζε απηήλ Γηεπζχλζεσλ θαη
ησλ αληηζηνίρσλ ηκεκάησλ.
Η. Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ
Ζ Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ ζπληνλίδεη, επηβιέπεη θαη ειέγρεη ην έξγν ησλ θαησηέξσ ππαγφκελσλ ζε
απηήλ ηκεκάησλ, θάζε έλα απφ ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη ηα ζέκαηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο
πξνζσπηθνχ ηνπ Ηδξχκαηνο
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1. ΑξκνδηφηεηεοΣκήκαηνο Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π)
Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ζε
ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ φισλ ησλ βαζκίδσλ.
Δηδηθφηεξα ην αλσηέξσ ηκήκα αζθεί ελδεηθηηθά ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
Αζθεί ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ην λφκν έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ
νξγάλσλ πνπ αθνξνχλ πξνθεξχμεηο ζέζεσλ, δηαδηθαζίεο εθινγήο γηα δηνξηζκφ, εμέιημε,
κνληκνπνίεζε, κεηαθίλεζε, κεηάθιεζε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ
Δθδίδεη ηηο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ πξνθήξπμε ζέζεσλ, δηνξηζκφ, νξθσκνζία, κνληκνπνίεζε,
εμέιημε, κεηαθίλεζε, ρνξήγεζε πάζεο θχζεσο αδεηψλ, παξαίηεζε, ζπληαμηνδφηεζε θαη ηελ
ελ γέλεη ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ.
Δθδίδεη ζρεηηθέο κε ηα αλσηέξσ ζέκαηα εγθπθιίνπο.
Δθδίδεη πξάμεηο κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ θαη επηδνκάησλ.
Δθδίδεη βεβαηψζεηο θαη θάζε είδνπο πηζηνπνηεηηθά.
Σεξεί πξνζσπηθά κεηξψα ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ, ηα νπνία ελεκεξψλεη γηα θάζε είδνπο
κεηαβνιή.
Δλεκεξψλεη ην Μεηξψν Μηζζνδνηνχκελσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ
Μεξηκλά γηα ηελ αλάξηεζε πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπ ζην δηθηπαθφ ηφπν
ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ
Δηζεγείηαη ζηε αξκφδηεο Πξπηαληθέο Αξρέο ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ.
Δλεκεξψλεηαη γηα ηελ εθάζηνηε ζρεηηθά ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηεξψληαο εηδηθφ αξρείν.
πληάζζεη εθζέζεηο πξνο ηε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Ηδξχκαηνο επί πξνζθπγψλ ηνπ αλσηέξσ
πξνζσπηθνχ ζηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα
Σεξεί θπζηθφ θαη ειεθηξνληθφ αξρείν ηνπ ηκήκαηνο
Αζθεί θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο.
2. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.ΓΗ.Π), Δηδηθνχ
Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.Π), Δηδηθνχ Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ
(Δ.ΣΔ.Π) θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ
Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ζέκαηα ηεο
ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ, ησλ Αθαδεκατθψλ
Τπνηξφθσλ θαη ηνπ πξνζιακβαλφκελνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ 407/1980
πξνζσπηθνχ.
Δηδηθφηεξα ην αλσηέξσ ηκήκα αζθεί ελδεηθηηθά ηηο θαησηέξσ αξκνδηφηεηεο:
Γηεθπεξαηψλεη ηηο απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ πνπ αθνξνχλ πξνθεξχμεηο ζέζεσλ
ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ, χζηεξα απφ ηνλ απφ ην λφκν πξνβιεπφκελν έιεγρν
λνκηκφηεηαο.
Δθδίδεη πξάμεηο δηνξηζκνχ, νξθσκνζίαο, εμέιημεο, κνληκνπνίεζεο, κεηαθίλεζεο,
παξαίηεζεο , ζπληαμηνδφηεζεο, ρνξήγεζεο πάζεο θχζεσο αδεηψλ, ρνξήγεζεο
κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ θαη επηδνκάησλ θαη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ελ γέλεη
ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ.
Δθδίδεη βεβαηψζεηο θαη θάζε είδνπο πηζηνπνηεηηθά.
Σεξεί κεηξψα ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ, ηα νπνία ελεκεξψλεη ζπλερψο.
Δλεκεξψλεη ην Μεηξψν Μηζζνδνηνχκελσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
πληάζζεη ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ζηηο αξκφδηεο ΠξπηαληθέοΑξρέο.
Δλεκεξψλεηαη γηα ηε ζρεηηθή κε ηα αλσηέξσ ζέκαηα ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηεξψληαο ην
ζρεηηθφ αξρείν
Μεξηκλά γηα ηελ αλάξηεζε ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπ ζην δηθηπαθφ ηφπν
ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ
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Σεξεί ζρεηηθφ αξρείν ηνπ ηκήκαηνο
Αζθεί θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο
3. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ
Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζε
ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ (δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ),
θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ απφ ηε θχζε ηνπ πξνζηδηάδεη ζην αληηθείκελφ ηνπ Σκήκαηνο.
Δηδηθφηεξα ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ αλσηέξσ Σκήκαηνο ππάγνληαη θπξίσο:
Ζ έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο, φπσο,
δηνξηζκνί, πξνζιήςεηο, νξθσκνζίεο, ηνπνζεηήζεηο, κεηαθηλήζεηο, κνληκνπνηήζεηο,
πξναγσγέο, απνζπάζεηο, κεηαηάμεηο, εγθξίζεηο κεηαθίλεζεο, κηζζνινγηθέο θαη
βαζκνινγηθέο εληάμεηο, άδεηεο πάζεο θχζεσο, απνδνρή παξαηηήζεσλ απφ ηελ ππεξεζία θαη
γεληθά ηε ιχζε ηεο ππεξεζηαθήο ζρέζεο,
κέξηκλα γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ησλ
απνρσξνχλησλ.
Ο πξνγξακκαηηζκφο πιήξσζεο ζέζεσλ κφληκνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη νη
δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ.
Ζ ηήξεζε ησλ πξνζσπηθψλ κεηξψσλ, ε ζπλερήο ελεκέξσζή ηνπο θαη ε παξνρή
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ.
Ζ έθδνζε ζρεηηθψλ κε ζέκαηα δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ εγθπθιίσλ.
Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο επηκφξθσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ
Ζ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο.
Ζ κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πεηζαξρηθή δηαδηθαζίαο χζηεξα απφ ζρεηηθέο απνθάζεηο
ησλ αξκνδίσλ πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ.
Ζ εγγξαθή θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνζσπηθνχ αξκνδηφηεηάο ηνπ ζην
Μεηξψν Μηζζνδνηνχκελσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή
ηνπ.
Έληαμε ηνπ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ πξνζσπηθνχ ζην Ο.Π.. «Δξγάλε», ζε
εηήζηα βάζε θαζψο θαη ε ζπλερήο ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξηθά κε
ζπληειεζζείζεο κεηαβνιέο.
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο.
4. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πξσηνθφιινπ, Γηεθπεξαίσζεο θαη Αξρείνπ
ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ αλσηέξσ Σκήκαηνο ππάγνληαηηδίσο:
Ζ παξαιαβή, ηεο εηζεξρφκελεο αιιεινγξαθίαο, ε θαηαρψξηζε απηήο ζην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ, ν ραξαθηεξηζκφο θαη ε εζσηεξηθή δηαλνκή
αληηγξάθσλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο,
Ζ κέξηκλα γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο εμεξρφκελεο αιιεινγξαθίαο θαη ηελ απνζηνιή ηεο
ζηνπο παξαιήπηεο κέζσ ηνπ ηαρπδξνκείνπ ή θαη κε ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο
θαη επηθνηλσληψλ.
Ζ κέξηκλα γηα ηελ αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ, εγθπθιίσλ, θαζψο θαη ε ηήξεζε ειεθηξνληθνχ
αξρείνπ εγγξάθσλ θαη θαθέισλ θαηά ππεξεζία.
Ζ αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε εγγξάθσλ απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ε παξαθνινχζεζε
ηεο ξνήο ησλ εγγξάθσλ θαη ε παξνρή ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εγγξάθσλ θαη
ππνζέζεσλ ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηνπο πνιίηεο.
Ζ απνζηνιή φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, θαζψο θαη ησλ γλσκνδνηήζεσλ θαη
εγθπθιίσλ ζε φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Ηδξχκαηνο.
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο
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5.Αξκνδηφηεηεο Γξαθείσλ (2) Δπηζηαζίαο, Καζαξηφηεηαο θαη Φχιαμεο
ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ αλσηέξσ γξαθείνπ ππάγνληαη ηδίσο:
Ζ κέξηκλα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ θηηξίσλ ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο 1 θαη ηεο
Παλεπηζηεκηνχπνιεο 2 ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα πληήξεζεο.
Ζ κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο πξνο πξνζηαζία ηνπ πάζεο
πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
Ζ κέξηκλα γηα ηε θχιαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο απφ θαθή ρξήζε, θζνξά θιπ
Ζ κέξηκλα γηα ηε θχιαμε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ απφ θινπέο
Ζ ξχζκηζε ηεο θίλεζεο θαη ηεο δηάζεζεο ησλ ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ θαη Μεραλεκάησλ
Έξγνπ ηνπ Ηδξχκαηνο, θαη ε κέξηκλα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπο, ηνπο εηήζηνπο
ηερληθνχο ειέγρνπο, ηελ νξζή ρξήζε ησλ θαπζίκσλ θαη φισλ ησλ αλαιψζηκσλ πνπ
πξνυπνζέηεη ε θίλεζή ηνπο.
Ζ ξχζκηζε θαη ν έιεγρνο ηεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ πνπ εηζέξρνληαη ζην Ίδξπκα.
Ζ επνπηεία ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ θαη ε κέξηκλα γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ.
Ζ επνπηεία φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ θχιαμεο θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ηδησηηθήο εηαηξείαο
θχιαμεο γηα ηελ αθξηβή εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη επηαμία ησλ ρψξσλ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ε θαηαλνκή θαη
ν έιεγρνο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο ηνπ ηδησηηθνχ ζπλεξγείνπ γηα ηελ αθξηβή
εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο.
Καηαγξαθή φισλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ζε ζέκαηα ζπληήξεζεο θαη
άκεζε αλαθνξά γηα επίιπζε ζην αξκφδην Σκήκα.
Ζ δηαρείξηζε θαη απνκάθξπλζε ηαηξηθψλ θαη ρεκηθψλ απνβιήησλ.
Με απφθαζε ηεο πγθιήηνπ, ην ΠΑ.Γ.Α κπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κίζζσζεο
κεηαθνξηθψλ κέζσλ γηα κεηαθνξά θνηηεηψλ, ζπκβάζεηο θαζαξηφηεηαο, θχιαμεο θαη
ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο θαη θάζε άιιε ζχκβαζε πνπ απνβιέπεη ζηελ
εμππεξέηεζε ησλ εηδηθφηεξσλ αλαγθψλ ηνπο.. Με κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ αλσηέξσ
Γξαθείνπ δηελεξγνχληαη δεκφζηνη δηαγσληζκνί γηα ηελ επηινγή αλαδφρσλ ζηνπο νπνίνπο
αλαηίζεληαη εξγαζίεο θχιαμεο, θαζαξηφηεηαο θαη επηζθεπήο / ζπληήξεζεο θηεξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη άιιεο ππεξεζίεο.
6. Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο
ην ΠΑ.Γ.Α ιεηηνπξγεί βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν θαη πιήξσο εμνπιηζκέλν
θηίξην ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο 2, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ
κνλάδσλ βξεθνλεπηαθήο θξνληίδαο. Δμππεξεηεί ηηο αλάγθεο παηδηψλ βξεθνλεπηαθήο ειηθίαο θαηά
πξνηεξαηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ησλ θνηηεηψλ (εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο
ζέζεηο).Με ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ εμεηδηθεχνληαη ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ αλσηέξσ
βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ.
ΗΗ. Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Τπνζηήξημεο Πξνπηπρηαθψλ-Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
Ζ Γηεχζπλζε πνπδψλ ππνζηεξίδεη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ησλ ρνιψλ θαη ησλ Σκεκάησλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ, ζπληνλίδνληαο, επηβιέπνληαο θαη ειέγρνληαο ηα θαησηέξσ ππαγφκελα ζ’ απηήλ
ηκήκαηα, θάζε έλα απφ ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη ζέκαηα ζπγθεθξηκέλνπ θχθινπ ζπνπδψλ.
1. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ
ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ ππάγνληαη:
Ζ κέξηκλα γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη έγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ ηκεκάησλ φισλ ησλ
ρνιψλ
Ο ζπληνληζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ρνιψλ θαη Σκεκάησλ,πνπ αλαθέξνληαη
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ζηα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα, ζηα πξνγξάκκαηα εμεηάζεσλ, ζηελ θαηαλνκή θαη νξζνινγηθή ρξήζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρψξσλ,
Ο ζπληνληζκφο ελεξγεηψλ γηα ηελ έγθαηξε πξνεηνηκαζία θαη έθδνζε Οδεγνχ Πξνπηπρηαθψλ
πνπδψλ .
Ζ ζχληαμε θαη έθδνζε (έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή), ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκφδηεο
ππεξεζίεο, ζπλνπηηθνχ Οδεγνχ Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Ηδξχκαηνο
Ζ ζπγθέληξσζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ ζε πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο, ε επεμεξγαζία
θαη θαηάξηηζε ζπγθεληξσηηθψλ πηλάθσλ.
Ζ ζπγθέληξσζε θαη ηήξεζε πιήξνπο αξρείνπ ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ,
δηεπθξηληζηηθψλ εγθπθιίσλ, εξσηεκάησλ θαη απαληήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνπηπρηαθέο
ζπνπδέο, ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ, ηηο εγγξαθέο, ηηο κεηεγγξαθέο, ηηο θαηαηάμεηο πηπρηνχρσλ θαη
θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.
Ζ ηήξεζε αξρείνπ πηπρηνχρσλ θαη ε έθδνζε αληηγξάθσλ πηπρίσλ.
Ζ ηήξεζε αιιεινγξαθίαο (ζχληαμε, δαθηπινγξάθεζε, δηεθπεξαίσζε εγγξάθσλ), ζρεηηθήο κε
ζέκαηα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.
Ζ ηήξεζε ειεθηξνληθνχ θαη έληππνπ αξρείνπ ηεο σο άλσ αιιεινγξαθίαο.
Ζ κέξηκλα γηα ηελ έθδνζε ηεο Δπξσπατθήο Κάξηαο Αζθάιηζεο Αζζελείαο (Δ.Κ.Α.Α.) ζηνπο
δηθαηνχρνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο,
Ζ επηθνηλσλία, κεζνιάβεζε θαη ζπληνληζκφο κεηαμχ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη Γξακκαηεηψλ γηα
ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ε ππνβνήζεζε ησλ Γξακκαηεηψλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ
Ηδξχκαηνο ζε δεηήκαηα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.
Ζ δεκηνπξγία, παξαθνινχζεζε θαη ελεκέξσζε ζρεηηθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ.
Ζ παξνρή γεληθψλ νδεγηψλ θαη πιεξνθφξεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο (εγγξαθέο, κεηεγγξαθέο, εγγξαθέο κε εηδηθνχο φξνπο, θαηαηάμεηο
πηπρηνχρσλ θ.ιπ.).
Ζ ζπγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ
θαη άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Ηδξχκαηνο ζρεηηθά κε ζέκαηα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ν ζπληνληζκφο θαη
ε θξνληίδα γηα εμεχξεζε ιχζεσλ θαη αληηκεηψπηζεο θνηλψλ πξνβιεκάησλ, ππνβνιή πξνηάζεσλ
γηα επίιπζή ηνπο, νξγάλσζε ζπλαληήζεσλ ησλ ππαιιήισλ ησλ Γξακκαηεηψλ γηα ηνλ ιφγν απηφλ.
Ζ παξνρή νδεγηψλ ζηηο γξακκαηείεο ησλ ηκεκάησλ γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θνηηεηηθήο
θαηάζηαζεο, ηελ απνλνκή πηπρίσλ θαη βεβαηψζεσλ
Ζ κειέηε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ άιισλ Α.Δ.Η ηεο εκεδαπήο
θαη αιινδαπήο
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα, πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο.
1α Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Τπνζηήξημεο Γηδαζθαιίαο
1.Σν ζπληζηψκελν Γξαθείν Τπνζηήξημεο Γηδαζθαιίαο έρεη ζθνπφ λα παξέρεη νδεγίεο, ζπκβνπιέο
θαη εξγαιεία αθελφο ζηνπο δηδάζθνληεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζρεδίαζε, δηδαζθαιία θαη
αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ ηνπο, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ θαη αθεηέξνπ, ζηνπο θνηηεηέο γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη νξγάλσζε ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο, ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ηερληθψλ κάζεζεο θαη ηελ επίηεπμε καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη ηελ αληηκεηψπηζε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ.
2. Σν Γξαθείν ιεηηνπξγεί θεληξηθά θαη δηεπηζηεκνληθά. ηειερψλεηαη κε έκπεηξν θαη θαηάιιεια
θαηαξηηζκέλν επηζηεκνληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη ζπλεξγάδεηαη κε φιεο ηηο κνλάδεο ηνπ
Ηδξχκαηνο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξνρή, ππνζηήξημε ή/θαη αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
3. Σν Γξαθείν αμηνπνηεί φιε ηε δηαζέζηκε ηερλνινγηθή ππνδνκή ηνπ Ηδξχκαηνο, θαζψο θαη
δηαζέζηκν πιηθφ ζε ςεθηαθή κνξθή, πνπ αθνξά ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ,
ζπλδπάδνληαο δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη ςεθηαθφ πεξηερφκελν.
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4. Κχξηα αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ είλαη:
α) Ζ θαηάξηηζε πξνηχπσλ νδεγψλ ζρεδίαζεο καζήκαηνο θαη δηδαζθαιίαο αλά νκάδα γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ,
β) Ζ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε απνδέθηεο ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ
Ηδξχκαηνο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη αληηθείκελν ηηο ηερληθέο ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ,
γ) Ζ δηεξεχλεζε ζχγρξνλσλ ή θαηλνηφκσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ε πεηξακαηηθή εθαξκνγή
ηνπο ζηελ πξάμε, ζε ζπλεξγαζία κε θαζεγεηέο ηνπ Ηδξχκαηνο,
δ) Ζ κειέηε θαη εθαξκνγή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δηεπηζηεκνληθψλ κεζφδσλ ππνζηήξημεο
θνηηεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο,
ε) Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε ειεθηξνληθή κνξθή φισλ ησλ
Καζεγεηψλ θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο ζχγρξνλεο κεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο ηεο δηδαθηηθήο
2. Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Β θαη Γ θχθινπ
Σν αλσηέξσ ηκήκα ππνζηεξίδεη ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο Β θαη Γ θχθινπ θαη δηαξζξψλεηαη ζηα
θαησηέξσ δχν γξαθεία:
2α.Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Β θχθινπ
ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ αλσηέξσ Γξαθείνπ ππάγνληαη ηδίσο:
Ζ κέξηκλα γηα ηελ έγθξηζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ
Ζ κέξηκλα γηα ηε δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε φισλ ησλ Π.Μ. ηνπ
Ηδξχκαηνο θαη ν ζπληνληζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απηψλ.
Ζ ζπγθέληξσζε, ηαμηλφκεζε θαη εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα Π.Μ.
ηνπ Ηδξχκαηνο, θαζψο θαη ε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ κε Π.Μ. απνθάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο.
Ζ κέξηκλα γηα ηε ζχληαμε θαη εθαξκνγή Καλνληζκνχ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ.
Ζ ηήξεζε αξρείνπ δηπισκαηνχρσλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε έθδνζε ηίηισλ
Ζ ηήξεζε αιιεινγξαθίαο ζρεηηθήο κε ζέκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη ε ηήξεζε
θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ αξρείνπ απηήο.
Ζ ζχληαμε θαη έθδνζε (ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή), ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο, ζπλνπηηθνχ Οδεγνχ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
Ζ ζπγθέληξσζε θαη αξρεηνζέηεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ ζε κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο, ε επεμεξγαζία θαη θαηάξηηζε ζπγθεληξσηηθψλ πηλάθσλ.
Ζ έθδνζε ηεο Δπξσπατθήο Κάξηαο Αζθάιηζεο Αζζελείαο (Δ.Κ.Α.Α.) ζηνπο δηθαηνχρνπο
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ε ηήξεζε ζρεηηθήο αιιεινγξαθίαο θαη αξρείνπ.
Ζ επηθνηλσλία, κεζνιάβεζε θαη ζπληνληζκφο κεηαμχ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη
Γξακκαηεηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ε ππνβνήζεζε ησλ Γξακκαηεηψλ ησλ
Σκεκάησλ ηνπ Ηδξχκαηνο ζε δεηήκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.
Ζ δεκηνπξγία, παξαθνινχζεζε θαη ελεκέξσζε ζρεηηθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ.
Ζ παξνρή γεληθψλ νδεγηψλ θαη πιεξνθφξεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, γηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (εγγξαθέο, πξνυπνζέζεηο θαη ηξφπνο έληαμήο ηνπο
ζηα Π.Μ.. θ.ιπ.).
Ζ ζπγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή πξαθηηθψλ θαη άιισλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ θαη άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Ηδξχκαηνο ζρεηηθά κε ζέκαηα
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ν ζπληνληζκφο θαη ε θξνληίδα γηα εμεχξεζε ιχζεσλ θαη
αληηκεηψπηζεο θνηλψλ πξνβιεκάησλ, ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα επίιπζή ηνπο, νξγάλσζε
ζπλαληήζεσλ ησλ ππαιιήισλ ησλ Γξακκαηεηψλ γηα ηνλ ιφγν απηφλ.
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο
2β.Αξκνδηφηεηεο ΓξαθείνπΜεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Γ θχθινπ
ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ αλσηέξσ γξαθείνπ ππάγνληαη ηδίσο:
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Ζ κέξηκλα γηα ηε δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ Γ
θχθινπ
Ζ κέξηκλα γηα ηελ νξγάλσζε δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ δηαηκεκαηηθά ή ζε ζπλεξγαζία κε
άιια Ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο
Ζ κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ γηα ηα
εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ηξίηνπ θχθινπ ζπνπδψλ θαη ε ηήξεζε ζρεηηθνχ αξρείνπ
Ζ κέξηκλα γηα ηε ζχληαμε θαλνληζκνχ θαη νδεγνχ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ Γ θχθινπ.
Ζ ζπγθέληξσζε θαη αξρεηνζέηεζε ηεο εηδηθήο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο
Ζ ηήξεζε αξρείνπ δηδαθηφξσλ ηνπ Ηδξχκαηνο
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο
3. Αξκνδηφηεηεο ηκεκάησλ Γξακκαηείαο ρνιψλ
Οη Γξακκαηείεο ησλ πέληε (5) ρνιψλ ηνπ Ηδξχκαηνο αληηζηνηρνχλ απφ άπνςε δηνηθεηηθήο
ηεξαξρίαο ζε Σκήκαηα θαη ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γηεχζπλζεο Τπνζηήξημεο πνπδψλ
ηνπ Ηδξχκαηνο.
Ζ Γξακκαηεία θάζε ρνιήο είλαη αξκφδηα γηα ηε δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζην ελ
γέλεη έξγν ηεο ρνιήο. ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο πεξηιακβάλνληαη ηδίσο:
Ζ δηεμαγσγή ηεο αιιεινγξαθίαο, ε ηήξεζε πξσηνθφιινπ θαη αξρείνπ, ε επεμεξγαζία ησλ
πξνηάζεσλ ησλ ηκεκάησλ, ε κέξηκλα γηα ηε ζχγθιεζε ηεο Κνζκεηείαο θαη ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ηεο ρνιήο, θαζψο ε ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ απηψλ θαη ε
εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ.
Ζ ηήξεζε αξρείνπ πξαθηηθψλ θαη ε έθδνζε αληηγξάθσλ ή απνζπαζκάησλ πξαθηηθψλ θαη ε
επηθχξσζε απηψλ
Ζ δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο εμέιημεο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π ησλ ηκεκάησλ ηεο, κε ρξήζε
ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «ΑΠΔΛΛΑ» αιιά θαη γεληθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ηα κέιε ΓΔΠ αιιά θαη ηνπξνζσπηθφ ησλ θαηεγνξηψλ Δ.Δ.Π, Δ.ΓΗ.Π (ρνξήγεζε πάζεο
θχζεσο αδεηψλ, έληαμε ζηελ θαηεγνξία πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο, κεηαθηλήζεηο,
κεηαθιήζεηο θιπ.)
Ο ζπληνληζκφο ησλ ηκεκάησλ γηα θνηλά ζέκαηα ηεο ρνιήο.
Ζ κέξηκλα γηα ηελ ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία θαη πξνψζεζε ζηε Γηνίθεζε ηερληθψλ ή
νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ησλ ηκεκάησλ ηεο ρνιήο
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.
4. Αξκνδηφηεηεο Γξακκαηεηψλ Σκεκάησλ (26)
ε θάζε Σκήκα ησλ ρνιψλ ηνπ Π.Α.Γ.Α ιεηηνπξγεί Γξακκαηεία , πνπ απφ άπνςε δηνηθεηηθήο
ηεξαξρίαο αληηζηνηρεί ζε Σκήκα, ππαγφκελε ζηελ αλσηέξσ Γηεχζπλζε
Ζ Γξακκαηεία θάζε Σκήκαηνο είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ
Σκήκαηνο. ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο ππάγνληαη ηδίσο:
Ζ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ ηκήκαηνο.
Όια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηεμαγσγή ηεο αιιεινγξαθίαο, ηελ ηήξεζε
πξσηνθφιινπ θαη αξρείνπ ηνπ Σκήκαηνο, ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ
ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Σκήκαηνο, ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεψλ ηνπο, ηελ
θαηάξηηζε θαη ηήξεζε ησλ κεηξψσλ θαη ησλ αηνκηθψλ θαθέισλ ησλ θνηηεηψλ, ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο ελ γέλεη θνηηεηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο .
Ζ πξνψζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνθήξπμεο ζέζεσλ, εθινγήο θαη εμέιημε ησλ κειψλ Γ.Δ.Π
θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνοκε ηε ρξήζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο
«ΑΠΔΛΛΑ».
Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο., ε παξαθνινχζεζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο , ε θαηάξηηζε
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ησλ θαηαιφγσλ ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ νκαιή
δηεμαγσγή ηνπο
Ζ δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ εγγξαθέο, κεηεγγξαθέο, θαηαηαθηήξηεο
εμεηάζεηο.
Ζ έγθξηζε έθδνζεο Αθαδεκατθήο Σαπηφηεηαο κέζσ ηεο εθαξκνγήο «Ζιεθηξνληθή
Τπεξεζία Απφθηεζεο Αθαδεκατθήο Σαπηφηεηαο».
Ζ κέξηκλα γηα ηε δηάζεζε ησλ ζπγγξακκάησλ ζηνπο θνηηεηέο κέζσ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ
πζηήκαηνο ΔΤΓΟΞΟ.
Ζ κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ παξνρή
δαλείσλ θαη ππνηξνθηψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο θνηηεηέο θαη ε πξνψζεζε ηεο ζρεηηθήο
δηαδηθαζίαο.
Ζ πξνψζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νξθσκνζία ησλ θνηηεηψλ.
Ζ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηηθψλ κεηξψσλ θαη ε έθδνζε θαη πξνψζεζε ζρεηηθψλ ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ.
Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαηάξηηζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα νδεγνχ ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο.
Ζ πξνψζεζε θαη δηεθπεξαίσζε θάζε ζέκαηνο πνπ αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.
Ζ πξνψζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θαη ε ηήξεζε ζρεηηθνχ
αξρείνπ.
Ζ ρνξήγεζε ζηνπο θνηηεηέο ηίηισλ ζπνπδψλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ.
Ζ κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε κεηξψνπ απνθνίησλ.
Ζ αλάξηεζε απνθάζεσλ ηνπ ηκήκαηνο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκήκαηνο θαη ζην
ΓΗΑΤΓΔΗΑ.
Ζ ηήξεζε θαη δηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ αξρείνπ απνθνίησλ.
Ζ επηθχξσζε αληηγξάθσλ θαη ε βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη
ησλ πνιηηψλ.
Ζ δηεθπεξαίσζε νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ηνπ ηκήκαηνο.
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο.
5.Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γηεζλψλ Αθαδεκατθψλ ζεκάησλ θαη Αληαιιαγήο Φνηηεηψλ
Σν αλσηέξσ ηκήκα έρεη σο θχξην έξγν ηελ πξνβνιή θαη ελίζρπζε ηνπ θχξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο ζε
επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, θπξίσο κέζσ ηεο ζχλαςεο πξνγξακκαηηθψλ ζπκθσληψλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ κε Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα θαη εξεπλεηηθνχο
θνξείο ηεο αιινδαπήο, θαζψο θαη κέζσ ηεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ θαη θαζεγεηψλ ζε δηεζλέο θαη
επξσπατθφ επίπεδν. ηηο εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηνπ αλσηέξσ Σκήκαηνο ππάγνληαη ηδίσο:
Ζ ζχλαςε ζπκθσληψλ δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε αιινδαπά Α.Δ.Η ή εξεπλεηηθνχο θνξείο.
Ζ νξγάλσζε δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ θαη ινηπψλ επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ κε
ζπκκεηνρή αιινδαπψλ επηζηεκφλσλ.
Ζ ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο εθπαηδεπηηθέο εθζέζεηο.
Ζ ελεκέξσζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα πξνγξάκκαηα επηζηεκνληθψλ αληαιιαγψλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ.
Ζ ελεκέξσζε, δηνηθεηηθή ππνζηήξημε θαη επίιπζε πξαθηηθψλ δεηεκάησλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο αληαιιαγήο ERASMUS ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο εηζεξρφκελνπο θαη
εμεξρφκελνπο θνηηεηέο θαζψο θαη ινηπά κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ.
Ζ κέξηκλα γηα ηελ πινπνίεζε γεληθά ηεο Γηεζλνχο Κηλεηηθφηεηαο
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πεγάδεη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο
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ΗΗΗ. Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο
Αληηθείκελν ηεο Γηεχζπλζεο Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο είλαη ε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζε φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Π.Α.Γ.Α πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ ζηνπο
θνηηεηέο, φπσο ηε ζηέγαζε θαη ζίηηζή ηνπο, νηθνλνκηθή δηεπθφιπλζε γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο,
ηελ πγεηνλνκηθή ηνπο πεξίζαιςε, ηε δηεπθφιπλζε παξνρήο δαλείσλ, ηελ άζιεζε, ηελ ςπραγσγία
ηνπο, ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη
ζηαδηνδξνκίαο θι.π. Με ζηφρν ηε βέιηηζηε παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο επί κέξνπο ηνκείο δξάζεο ηεο
ε αλσηέξσ Γηεχζπλζε ζπληνλίδεη θαη επηβιέπεη ην έξγν ησλ θαησηέξσ ππαγφκελσλ ζε απηήλ
ηκεκάησλ
1.Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο Φνηηεηψλ , ίηηζεο θαη ηέγαζεο
Αληηθείκελν ηνπ αλσηέξσ ηκήκαηνο είλαη ε πξνψζεζε θαη δηεθπεξαίσζε θάζε ζέκαηνο ζρεηηθνχ
κε νηθνλνκηθέο δηεπθνιχλζεηο ησλ θνηηεηψλ θαη ηελ παξνρή δσξεάλ ζίηηζεο θαη ζηέγαζεο.
ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ αλσηέξσ ηκήκαηνο ππάγνληαη ηδίσο:
Ζ ζπγθέληξσζε θαη εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ κε ηα αλσηέξσ ζέκαηα δηαηάμεσλ ηεο
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
Ζ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ γηα ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο
ρνξεγεζνχλ νη ελ ιφγσ παξνρέο.
Ζ παξαιαβή, ν έιεγρνο, ε αμηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ ζίηηζεο θαη ζηέγαζεο θαη ε
κέξηκλα γηα ηελ παξνρή ηνπ δηθαηψκαηνο ζίηηζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο θνηηεηέο.
Ζ κέξηκλα γηα ηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκψλ ζίηηζεο ησλ θνηηεηψλ.
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ απφ ηνπο αλαδφρνπο,
ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν παξαθνινχζεζεο ηεο νξζήο εθηέιεζεο ησλ θάζε είδνπο θαη
αληηθεηκέλνπ ζπκβάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
Ζ ηήξεζε ζρεηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηνπο δηθαηνχρνπο ζίηηζεο θαη
ζηέγαζεο.
Ζ παξαιαβή, ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε αμηνιφγεζε ηα αηηήζεσλ γηα παξνρή
ζηεγαζηηθνχ επηδφκαηνο θαη ε πξνψζεζή ηνπο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνχ
Διέγρνπ.
Ζ ππνβνήζεζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ αλεχξεζε ζηέγεο
Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ δηθαηνχρσλ ππνηξνθίαο θνηηεηψλ θαη ηελ έθδνζε ησλ
ζρεηηθψλ εληαικάησλ.
Ζ δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ρνξήγεζε θνηηεηηθψλ δαλείσλ
ζηνπο δηθαηνχρνπο θνηηεηέο.
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο
2.Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πεξίζαιςεο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο, πκβνπιεπηηθήο θαη
Φπρνινγηθήο ηήξημεο
Αληηθείκελν ηνπ αλσηέξσ ηκήκαηνο είλαη ε κέξηκλα ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο,
θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο
ηνπ Ηδξχκαηνοηηο Παλεπηζηεκηνππφιεηο ηνπ Ηδξχκαηνο ιεηηνπξγεί θαη πιήξσο νξγαλσκέλν
ηαηξείν. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ αλσηέξσ ηκήκαηνο ππάγνληαη ηδίσο ζέκαηα ζρεηηθά κε::
ηελ παξνρή πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο θαη πεξίζαιςεο ζηνπο θνηηεηέο θαη ην
πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ Ηδξχκαηνο,
ηελ ηήξεζε βηβιίνπ θηλήζεσο θαη ειεθηξνληθνχ αξρείνπ επηζθέςεσλ ησλ θνηηεηψλ θαη
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ηδξχκαηνο,
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ηελ εηζήγεζε κέηξσλ πξνο ηελ Γ/λζε ηνπ Ηδξχκαηνο γηα ηελ πξναγσγή θαη δηαζθάιηζε
ηεο πγείαο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ.
ηελ κέξηκλα γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ αλαγθαίνπ θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ θαη νξγάλσλ, ηελ
παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ,
ηελ άζθεζε πξφιεςεο γηα ηελ δηαηήξεζε, βειηίσζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ
θνηηεηψλ κε ηελ πγεηνλνκηθή δηαθψηηζε,
Σελ έθδνζε ηεο Δπξσπατθήο Κάξηαο Αζθάιηζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο θνηηεηέο, ζχκθσλα κε
ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
ηε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο θνξείο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα ηελ κείσζε ηεο
λνζεξφηεηαο απφ λαξθσηηθά , θάπληζκα, νηλφπλεπκα, θαθέο ζπλήζεηεο δηαβίσζεο θαη
δηαηξνθήο.
ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ, εκεξίδσλ θιπ γηα πγεηνλνκηθά ζέκαηα.
Σελ
ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ (θνηηεηέο, εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ)
Σελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πξφιεςεο - επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο
(δηνξγάλσζε εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ, έθδνζε θαη δηάρπζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ)
Σε δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ θνηηεηψλ κέζσ
εξεπλψλ
Σε ζπλεξγαζία κε θνξείο γηα ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ ρξήδνπλ ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο
(παξαπνκπή ςπρηαηξηθψλ
πεξηζηαηηθψλ, πεξηζηαηηθψλ ηνμηθνεμάξηεζεο, δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ θιπ.)
Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
2α.- Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Τπνζηήξημεο ΑκεΑ
ην πιαίζην ηνπ έξγνπ Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηνπ αλσηέξσ Σκήκαηνο ζπζηήλεηαη ππεξεζίαο
ππνζηήξημεο ΑκεΑ, έξγν ηεο νπνίαο είλαη ε ππνζηήξημε θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο
θνηηεηψλ θαη πξνζσπηθνχ ηνπ ΠΑ.Γ.Α κε εηδηθέο αλάγθεο. Σν γξαθείν ζηειερψλεηαη απφ
δηνηθεηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ηδξχκαηνο (αξρηηέθηνλεο, κεραληθνχο,
πιεξνθνξηθνχο) θαη ζηφρνο ηνπ είλαη ε παξνρή ηζφηηκεο πξνζβαζηκφηεηαο θνηηεηψλ θαη
πξνζσπηθνχ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηηο επί κέξνπο αθαδεκατθέο ιεηηνπξγίεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ
ζηφρνπ απηνχ ε αλσηέξσ ππεξεζία πξνβαίλεη ζε θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ησλ ΑκεΑ ηνπ
Ηδξχκαηνο θαη ζπληάζζεη κειέηεο γηα ηελ αλεκπφδηζηε πξνζβαζηκφηεηα απηψλ ζηνπο δνκεκέλνπο
ρψξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο, ηελ ειεθηξνληθή πξνζβαζηκφηεηα , θαζψο θαη ηε κέξηκλα γηα ηε κεηαθνξά
ηνπο.
3.ΑξκνδηφηεηεοΣκήκαηνο Πιεξνθφξεζεο θαη πκβνπιεπηηθήο γηα δεηήκαηα ηαδηνδξνκίαο
Σν αλσηέξσ Σκήκα απνηειεί ηελ πχιε δηαζχλδεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο
Αληηθείκελφ ηνπ είλαη ε παξνρή ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Ηδξχκαηνο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε
ζέκαηα ζηαδηνδξνκίαο θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα
επηιέμνπλ κε βεβαηφηεηα
θαη επίγλσζε
έλαλ εμεηδηθεπκέλν ηνκέα επαγγεικαηηθήο ή
επηζηεκνληθήο δξάζεο ζην πιαίζην ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπιήξσζε ηνπ
έξγνπ ηνπ, ην αλσηέξσ Σκήκα ππνζηεξίδεηαη απφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κε βαζηθφ ζηφρν ηελ
ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη θαη ηελ πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο
φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ρξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ελεξγά κέιε ηεο βάζεο
δεδνκέλσλ, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζηα ζεκηλάξηα ζπκβνπιεπηηθήο θαη ζηηο ελ γέλεη εθδειψζεηο
ελεκέξσζε πνπ νξγαλψλεη.
ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ αλσηέξσ Σκήκαηνο πξνβιέπεηαη θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηνπ
«ζπκβνχινπ ζπνπδψλ» Καζήθνληα ζπκβνχισλ ζπνπδψλ αζθνχλ κέιε Γ.Δ.Π ηνπ Ηδξχκαηνο, νη
νπνίνη νξίδνληαη απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ εθ πεξηηξνπήο αλά αθαδεκατθφ έηνο. Οη
ζχκβνπινη ζπνπδψλ ζπλεξγάδνληαη κε ην αλσηέξσ ηκήκα παξέρνληαο ζηνπο θνηηεηέο ρσξίο
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πξφζζεηε ακνηβή ππεξεζίεο πξνζαλαηνιηζκνχ, ζπκβνπιεπηηθήο θαη ππνζηήξημεο ζε ζέκαηα
ζπνπδψλ, θνίηεζεο θαη ηδίσο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο.
4,Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο
Ζ πξαθηηθή άζθεζε, ζε φζα ηκήκαηα απνηειεί κέξνο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπο,
απνβιέπεη ζηε ζχλδεζε ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε. θνπφο ηεο
είλαη ε δνθηκαζηηθή εξγαζηαθή εκπεηξία ησλ θνηηεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ
ζπνπδψλ ηνπο θαη ε απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηηο ηάζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Έξγν
ηνπ αλσηέξσ γξαθείνπ είλαη λα απνηειέζεη έλαλ δίαπιν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ,
ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ
απνξξφθεζε αζθνχκελσλ θνηηεηψλ θαη απψηεξν ζηφρν ηε κειινληηθή απνθαηάζηαζή ηνπο. Σν
γξαθείν ζπλεξγάδεηαη κε ηηο γξακκαηείεο θαη κε ηηο επηηξνπέο πξαθηηθήο άζθεζεο θάζε ηκήκαηνο
θαζψο θαη ηνλ επηζηεκνληθά ππεχζπλν απηήο, παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζή ηεο, επηιχεη ηπρφλ
αλαθχπηνληα πξνβιήκαηα κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη αζθνχκελσλ θνηηεηψλ θαη κεξηκλά γηα ηελ
θαηάξηηζε εηδηθνχ νδεγνχ πξαθηηθήο άζθεζεο.
5. Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
Έξγν ηνπ αλσηέξσ γξαθείνπ είλαη λα ππνζηεξίδεη δξάζεηο κε ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε ηεο
θαηλνηνκηθήο ζθέςεο θαη ηελ θαιιηέξγεηα επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο ζηνπο θνηηεηέο θαη
απνθνίηνπο ηνπ Ηδξχκαηνο αιιά θαη ζε νπνηνλδήπνηε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Ηδξχκαηνο
ελδηαθέξεηαη λα δεκηνπξγήζεη θαηλνηνκηθά πξντφληα ή λα νξγαλψζεη θαηλνηνκηθέο επηρεηξήζεηο.
Δηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηνπ αλσηέξσ γξαθείνπ είλαη:
α) Να ηνλψζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ πξνο ηελ απηναπαζρφιεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή
δξάζε, εζηηάδνληαο ζηελ θαηεχζπλζε παξαγσγήο λέσλ θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ.
β) Να επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο θνηηεηέο θαη απνθνίηνπο ζηελ θαηλνηνκία θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα
απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζθέςεο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηνπ πγηνχο
αληαγσληζκνχ.
γ) λα ελζαξξχλεη ηελ αλάιεςε παξαγσγηθψλ πξσηνβνπιηψλ.
3. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ ην γξαθείν αλαπηχζζεη δξάζεηο φπσο νξγάλσζε
ζεκηλαξίσλ, εκεξίδσλ, δηαιέμεσλ, δηθηχσζε κε κέληνξεο θαη εηδηθνχο ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο θαη
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θνξείο ηεο αγνξάο, δηαξθή ελεκέξσζε ηνπ δηθηπαθνχ ηνπ ηφπνπ κε
πιεξνθνξίεο ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο, θαζνδήγεζε απνθνίησλ γηα ηελ
αλάιεςε θαηλνηφκσλ πξσηνβνπιηψλ, ζεζκνζέηεζε βξαβείσλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ θιπ.
6.Αξκνδηφηεηεο ΓξαθείνπΠξνζηαζίαο θαη Αζθάιεηαο Φνηηεηψλ, Πξνζσπηθνχ θαη
Πεξηνπζίαο
Αληηθείκελν ηνπ αλσηέξσ γξαθείνπ είλαη ε πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ
πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ησλ θνηηεηψλ, κε ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα
ηελ εμάιεηςε επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ πξνο απνηξνπή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ, θαζψο θαη
ηελ εμάιεηςε ησλ ζπληειεζηψλ θηλδχλνπ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. Δπίζεο ζηελ επζχλε ηνπ
αλσηέξσ ηκήκαηνο αλήθεη ε κέξηκλα γηα ηελ θχιαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ησλ
πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ παξάλνκεο πξάμεηο, πνπ πξνζβάιινπλ
ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Ηδξχκαηνο, ην θχξνο ηνπ θαη δελ ζπλάδνπλ κε ηελ αθαδεκατθή
απνζηνιή ηνπ.
Σν αλσηέξσ γξαθείν ζηειερψλεηαη κε ηερληθφ αζθαιείαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο Δμσηεξηθήο
Τπεξεζίαο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο (ΔΞ.ΤΠ.Π.Π) κε ηνπο νπνίνπο ην Παλεπηζηήκην ζπλάπηεη
ζχκβαζε κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
3850/2010 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδφκελσλ ΦΔΚ
Α/2010). Δηδηθφηεξα:
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Ο Σερληθφο Αζθαιείαο παξέρεη ζην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ Ηδξχκαηνο ππνδείμεηο
θαη ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξφιεςε
εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξψληαο ηηο ππνδείμεηο ηνπ ζε εηδηθφ βηβιίν. Δπίζεο ειέγρεη ηελ
αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ πξηλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο , επηζεσξεί
ηαθηηθά ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη πξνηείλεη κέηξα αληηκεηψπηζεο θάζε ζρεηηθνχ πξνβιήκαηνο,
επηβιέπνληαο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο, επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο, εξεπλά
θαη αμηνινγεί ηπρφλ εξγαηηθά αηπρήκαηα , πξνηείλνληαο κέηξα απνηξνπήο ηνπο ζην κέιινλ,
επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξκνχ, κεξηκλά θαη ζπκβνπιεχεη ηνπο
εξγαδφκελνπο γηα ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη γεληθά εθηειεί
θάζε πξνβιεπφκελε απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ππεξεζία.
Ο Ηαηξφο Δξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά
ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιψλ θαη πξνκήζεηαο κέζσλ εμνπιηζκνχ, θπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο
εξγαζίαο. Δπίζεο ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο ζε ζέκαηα πγείαο, ειέγρεη ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο,
επηβιέπεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ εξγαδφκελσλ ζε ζέκαηα πγείαο ,
ηεξεί αξρείν ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ, δηαηεξεί ην αλαγθαίν θαξκαθείν θαη γεληθά εθηειεί θάζε
πξνβιεπφκελε απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ππεξεζία.
7.Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Αζιεηηζκνχ θαη ςπραγσγίαο
ηηο Παλεπηζηεκηνππφιεηο ηνπ ΠΑ.Γ.Α ιεηηνπξγνχλ πιήξσο εμνπιηζκέλα γπκλαζηήξηα γηα ηελ
εθγχκλαζε ησλ θνηηεηψλ ζε αηνκηθέο ή νκαδηθέο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε
ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο ηνπο πγείαο θαη ηεο ςπραγσγίαο ηνπο. Με απφθαζε ηεο
πγθιήηνπκπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ αζινχκελνη θνηηεηέο ζε Πξσηαζιήκαηα θνηηεηψλ Αλψηαηεο
Δθπαίδεπζεο. Σν Γξαθείν Αζιεηηζκνχ κεξηκλά γηα ηελ νξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ
αζιεκάησλ, θαηαξηίδνληαο ζρεηηθφ πξφγξακκα αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αζινχκελσλ θνηηεηψλ
θαη ηνλ ηνκέα άζιεζήο ηνπο θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ ρψξσλ. Σν Σκήκα Αζιεηηζκνχ ζε
ζπλεξγαζία κε ηε θνηηεηηθή ιέζρε ηνπ Ηδξχκαηνο αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ
ζηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε φρη κφλν ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο, αιιά θαη ηνπ ίδηνπ
ηνπ Ηδξχκαηνο, ην νπνίν γίλεηαη θνξέαο κεηάδνζεο γλψζεο θαη παξάδνζεο. Δλδεηθηηθά
αλαθέξνληαη: ρνξσδία ηνπ Ηδξχκαηνο, ρνξεπηηθφο φκηινο, ζεαηξηθή νκάδα. ηελ αξρή θάζε
αθαδεκατθνχ έηνπο ε Φνηηεηηθή Λέζρε εηζεγείηαη ζηε Γηεχζπλζε Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο πξνο
έγθξηζε πξνγξακκαηηζκφ γηα ηηο εηήζηεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.
ΜΔΡΟ Δ
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ-ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΚΛΑΓΟΗ΄
Άξζξν 64
Θέζεηο Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ
1.Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πάζεο θχζεσο ζέζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΠΑ.Γ.Α
αλέξρεηαη θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ παξφληνο ζε ηεηξαθφζηεο εμήληα κία (461) ζέζεηο, εθ ησλ
νπνίσλ ηξηαθφζηεο πελήληα νθηψ (358) είλαη νξγαληθέο θαη εθαηφλ ηξεηο (103) είλαη
πξνζσπνπαγείο.
2. Οη πξνζσπνπαγείο ζέζεηο κφληκσλ ππαιιήισλ, θαηαξγνχληαη απηνδίθαηα κε ηελ θαζ’
νηνδήπνηε ηξφπν απνρψξεζε απφ ηελ Τπεξεζία ησλ ππαιιήισλ πνπ ηηο θαηέρνπλ.
3. Οη ζέζεηο ησλ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ ππαιιήισλ, θαζψο θαη απηψλ κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαηαηάζζνληαη ζηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ην άξζξν
80 ηνπ λ.3528/2007 (ΦΔΚ Α΄ 26), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 25, παξ.1 ηνπ λ. 4369/2016
(ΦΔΚ Α΄ 33), βαζκνχο.
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4, Πξντζηάκελνο ηνπ πάζεο θχζεσο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ηδξχκαηνο είλαη ν Αληηπξχηαλεο
Γηνηθεηηθψλ Τπνζέζεσλ
Άξζξν 65
Πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ θαηά θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο-Οξγαληθέο ζέζεηο
Α. Οη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ κφληκσλ ππαιιήισλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο
θαηαλέκνληαη θαηά θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο, σο εμήο:
1. Καηεγνξία Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ):
Κιάδνη:
α) ΠΔ Γηνηθεηηθφο – Οηθνλνκηθφο: αξάληα επηά (47)
β) ΠΔ Μεραληθψλ: Γχν (2)
γ) ΠΔ Πιεξνθνξηθήο: Σέζζεξηο (4)
δ) ΠΔ Μεηαθξαζηψλ – Γηεξκελέσλ: Γχν (2)
ε) ΠΔ Φπζηθήο Αγσγήο: Σέζζεξηο (4)
ζη) ΠΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ: Γχν (2)
δ) ΠΔ Ηαηξψλ: Σέζζεξηο (4)
ε) ΠΔ Γεσηερληθψλ: Μία (1)
ζ) ΠΔ Νεπηαγσγψλ: Μία (1)
η) ΠΔ Φπρνιφγσλ: Γχν (2)
ηα) ΠΔ Δπηθνηλσληνιφγσλ: Μία (1)
2. Καηεγνξία Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ):
Κιάδνη:
α) ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ: αξάληα ελλέα (49)
β) ΣΔ Μεραληθψλ: Πέληε (5)
γ) ΣΔ Ννζειεπηηθήο: Οθηψ (8)
δ) ΣΔ Πιεξνθνξηθήο: Δπηά (7)
ε) ΣΔ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο: Σξεηο (3)
ζη) ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ: Έληεθα (11)
δ) ΣΔ Καιιηηερληθψλ πνπδψλ: Μία (1)
ε) ΣΔ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο: Σέζζεξηο (4)
3. Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ):
Κιάδνη:
α) ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ: Δβδνκήληα έμη (76)
β) ΓΔ Σερληθφο: Γψδεθα (12)
γ) ΓΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ: Σέζζεξηο (4)
δ) ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ: Δλλέα (9)
ε) ΓΔ Μαγείξσλ: Μία (1)
ζη) ΓΔ Ννζειεπηηθήο: Μία (1)
δ) ΓΔ Σειεθσλεηψλ: Σξεηο (3)
ε) ΓΔ Αλζνθνκίαο – Κεπνπξηθήο: Σέζζεξηο (4)
ζ) ΓΔ Σππνγξαθίαο: Σξεηο (3)
η) ΓΔ Οδεγψλ: Σξεηο (3)
4. Καηεγνξία Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ):
Κιάδνη:
α) ΤΔ Δπηκειεηψλ: Γχν (2)
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β) ΤΔ Πξνζσπηθνχ Καζαξηφηεηαο: Πέληε (5)
γ) ΤΔ Νπθηνθπιάθσλ: Γχν (2)
δ) ΤΔ Δξγαηψλ: Γχν (2)
Άξζξν 66
Πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ θαηά θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο-Πξνζσπνπαγείο
ζέζεηο
Οη πξνζσπνπαγείο ζέζεηο ησλ κφληκσλ ππαιιήισλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο
θαηαλέκνληαη, θαηά θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο, σο εμήο:
1. Καηεγνξία Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ):
Κιάδνη:
α) ΠΔ Γηνηθεηηθφο – Οηθνλνκηθφο: Γχν (2)
2. Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ):
Κιάδνη:
α) ΓΔ Σερληθφο: Μία (1)
Άξζξν 67
Πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαηά θαηεγνξίεο θαη θιάδνποΟξγαληθέο ζέζεηο
Οη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ππαιιήισλ ηνπ
Ηδξχκαηνο θαηαλέκνληαη, θαηά θαηεγνξίεο θαη εηδηθφηεηεο σο αθνινχζσο, ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ π.δ 50/2001, σο εθάζηνηε ηζρχεη:
1. Καηεγνξία Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ):
Δηδηθφηεηεο:
α) ΠΔ Γηνηθεηηθφο – Οηθνλνκηθφο: Γψδεθα (12)
β) ΠΔ Μεραληθψλ: Μία (1)
γ) ΠΔ Πιεξνθνξηθήο: Σξεηο (3)
δ) ΠΔ Φπρνιφγσλ: Μία (1)
2. Καηεγνξία Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ):
Δηδηθφηεηεο:
α) ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ: Δίθνζη ηέζζεξηο (24)
β) ΣΔ Μεραληθψλ: Σέζζεξηο (4)
γ) ΣΔ Πιεξνθνξηθήο: Δλλέα (9)
δ) ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ: Μία (1)
ε) ΣΔ Γξαθηζηηθήο: Γχν (2)
3. Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ):
Δηδηθφηεηεο:
α) ΓΔ Δπηθνηλσλίαο-Γεκνζηνγξάθσλ: Μία (1)
β) ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ: Σέζζεξηο (4)
γ) ΓΔ Σερληθφο: Σξεηο (3)
δ) ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ: Οθηψ (8)
ε) ΓΔ Οδεγψλ: Μία (1)
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Άξζξν 68
Πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ-Πξνζσπνπαγείο ζέζεηο
Οη πξνζσπνπαγείο ζέζεηο ησλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ππαιιήισλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο θαηαλέκνληαη, θαηά θαηεγνξίεο θαη εηδηθφηεηεο σο
αθνινχζσο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ π.δ 50/2001, σο εθάζηνηε ηζρχεη:
1. Καηεγνξία Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ):
Δηδηθφηεηεο:
α) ΠΔ Γηνηθεηηθφο – Οηθνλνκηθφο: Δίθνζη δχν (22)
β) ΠΔ Πιεξνθνξηθήο:Μία (1)
γ) ΠΔ Φπρνιφγσλ: Μία (1)
δ) ΠΔ Μεηαθξαζηψλ – Γηεξκελέσλ: Μία (1)
ε)ΠΔ Ηαηξψλ: Μία (1)
ζη) ΠΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ: Γχν (2)
2. Καηεγνξία Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ):
Δηδηθφηεηεο:
α) ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ: Δίθνζη επηά (27)
β) ΣΔ Μεραληθψλ: Δπηά (7)
γ) ΣΔ Πιεξνθνξηθήο: Σέζζεξηο (4)
δ) ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ: Γέθα (10)
3. Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ):
Δηδηθφηεηεο:
α) ) ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ: Έμη (6)
γ) ΓΔ Σερληθφο: Δπηά (7)
δ) ΓΔ Ννζειεπηηθήο: Μία (1)
ε) ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ: Μία (1)
ζη) ΓΔ Οδεγψλ: Μία (1)
4. Καηεγνξία Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ):
Δηδηθφηεηεο:
α) ΤΔ Δπηκειεηψλ: Δπηά (7)
β) ΤΔ Κιεηήξσλ: Μία (1)

Άξζξν 69
Πξνζφληα δηνξηζκνχ ή πξφζιεςεο
1.Χο πξνζφληα δηνξηζκνχ ηνπ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ πξνζσπηθνχ ή πξφζιεςεο
ηνπ κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξφλνπ πξνζσπηθνχ νξίδνληαη ηα
πξνβιεπφκελα απφ ην π.δ. 50/2001 (Α 39) σο εθάζηνηε ηζρχεη.
2.ε φζνπο απφ ηνπο παξαπάλσ θιάδνπο (γηα ην κφληκν πξνζσπηθφ) πεξηιακβάλνληαη
πεξηζζφηεξεο απφ κηα εηδηθφηεηεο, νη ζέζεηο θαηά εηδηθφηεηα νξίδνληαη κε ηελ πξνθήξπμε
πιήξσζεο ησλ θελψλ ζέζεσλ ησλ θιάδσλ απηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε εθαξκφδεηαη
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αλαινγηθά θαη γηα ηηο νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ
Υξφλνπ πξνζσπηθνχ.
ΜΔΡΟΣ
ΠΡΟΟΝΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α
ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟΗ ΓΔΝΗΚΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΧΝ
Άξζξν 70
Πξνζφληα θαη επηινγή Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη
Αλάπηπμεο
1. Σεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο πξντζηαηαη κφληκνο
ππάιιεινο ή ππάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ θιάδνπ Π.Δ ΓηνηθεηηθνχΟηθνλνκηθνχ, ν νπνίνο επηιέγεηαη απφ ηε χγθιεην γηα ηξηεηή ζεηεία, χζηεξα απφ πξνθήξπμε ηεο
ζέζεο, ε νπνία εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Μεηά ηε
ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ ν σο άλσ Γεληθφο Γηεπζπληήο εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηε ζέζε ηνπ θαη λα
αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κέρξη ηελ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε λένπ.
2. Γηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ νη ππαγφκελνη ζην λ. 3528/2007 σο ηζρχεη, κφληκνη ή
κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Α.Υ ππάιιεινη, νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 84
παξ.1ζηνηρ. α-δ.
3. Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε χγθιεην θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 85-86 ηνπ λ. 3528/2007, σο ηζρχνπλ.
4. Σα ειάρηζηα επηπξφζζεηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο πξνο
πιήξσζε ηεο αλσηέξσ ζέζεο είλαη:
α) Πηπρίν ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο Οηθνλνκηθψλ, ή Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή
Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ, ή Γεκνζίσλ Οηθνλνκηθψλ, ή Πεξηθεξεηαθήο
θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Πνζνηηθήο Αλάιπζεο ή ή ηζφηηκνο
αλαγλσξηζκέλνο ηίηινο αιινδαπνχ Α.Δ.Η αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
β) Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο
γ) Δκπεηξία ελφο έηνπο ζε ζέζε Γεληθήο Γηεχζπλζεο νηθνλνκηθνχ θαη 3 εηψλ ζε ζέζε Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθνχ
δ) Γεθαεηήο εκπεηξία ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ, ζρεδηαζκνχ,
θαηάξηηζεο ηξνπνπνίεζεο θαη εθηέιεζεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
δεκνζίσλ επελδχζεσλ , ζπληνληζκνχ ελεξγεηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
ε) Άξηζηε γλψζε κηαο ηνπιάρηζηνλμέλεο γιψζζαο θαηά πξνηίκεζε Αγγιηθήο, πηζηνπνηνχκελε
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 παξ. 2 ηνπ ΠΓ 50/2001, σο ηζρχεη
5. πλεθηηκψληαη θαηά ηελ επηινγή
α) Γεχηεξνο ζπλαθήο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο
β) Πνιχ θαιή γλψζε άιισλ γισζζψλ, πηζηνπνηνχκελεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28
παξ. 2 ηνπ ΠΓ 50/2001, σο ηζρχεη
γ)Αξκνδίσο πηζηνπνηεκέλε γλψζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
Άξζξν 71
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Πξνζφληαθαη επηινγή Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ, Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ
θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο
1.Σεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ, Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο
πξντζηαηαη κφληκνο ππάιιεινο ή ππάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ θιάδνπ Π.Δ ή
ΣΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ,ή ΠΔ Ννκηθψλ, ν νπνίνο επηιέγεηαη απφ ηε χγθιεην γηα ηξηεηή
ζεηεία, χζηεξα απφ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο, ε νπνία εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ ν σο άλσ Γεληθφο Γηεπζπληήο
εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηε ζέζε ηνπ θαη λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κέρξη ηελ επηινγή θαη
ηνπνζέηεζε λένπ.
2. Γηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ νη ππαγφκελνη ζην λ. 3528/2007 σο ηζρχεη, κφληκνη ή
κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Α.Υ ππάιιεινη, νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 84
παξ.1ζηνηρ. α-δ.
3. Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε χγθιεην θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 85-86 ηνπ λ. 3528/2007, σο ηζρχνπλ.
4. Σα ειάρηζηα επηπξφζζεηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο πξνο
πιήξσζε ηεο αλσηέξσ ζέζεο είλαη:
α.Πηπρίν ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο εηδηθφηεηαο Ννκηθήο ή Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή
Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεοή
Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ή ηζφηηκνο αλαγλσξηζκέλνο ηίηινο αιινδαπνχ Α.Δ.Η
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
β) Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο
γ) Δκπεηξία ελφο έηνπο ζε ζέζε Γεληθήο Γηεχζπλζεο δηνηθεηηθνχ θαη 3 εηψλ ζε ζέζε Γηεχζπλζεο
Γηνηθεηηθνχ.
δ) Γεθαεηήο εκπεηξία ηδίσο ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ, ζρεδηαζκνχ νξγάλσζεο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ , εθαξκνγήο θαη δηαρείξηζεο ζπζηήκαηνο
παξαθνινχζεζεο ηεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, επεμεξγαζίαο λνκνζεηεκάησλ
θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηδξχκαηνο, ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγηθά
φξγαλα.
ε) Άξηζηε γλψζε κηαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο θαηά πξνηίκεζε Αγγιηθήο, πηζηνπνηνχκελε
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 παξ. 2 ηνπ ΠΓ 50/2001, σο ηζρχεη
4. πλεθηηκψληαη θαηά ηελ επηινγή
α) Γεχηεξνο ζπλαθήο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο
β) Πνιχ θαιή γλψζε άιισλ γισζζψλ, πηζηνπνηνχκελεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28
παξ. 2 ηνπ ΠΓ 50/2001, σο ηζρχεη
γ)Αξκνδίσο πηζηνπνηεκέλε γλψζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.

Άξζξν 72
Γεληθά θαζήθνληα Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ
Ο Πξντζηάκελνο θάζε Γεληθήο Γηεχζπλζεο ηνπ Ηδξχκαηνο έρεη ηελ επζχλε γηα ην ζηξαηεγηθφ
ζρεδηαζκφ ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γηεπζχλζεσλ, Σκεκάησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ
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ζπγθξνηνχλ ηε ΓεληθήΓηεχζπλζε ζηελ νπνία πξντζηαηαηθαη ηδίσο γηα ηελ νξγάλσζε, ην
ζπληνληζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελαμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Δηδηθφηεξα ζηα θαζήθνληα Γεληθνχ Γηεπζπληή ππάγνληαη ηδίσο :
α.Ζ δηνίθεζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο, ν ζπληνληζκφο, ε παξαθνινχζεζε θαη ε επίβιεςε ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη φισλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
β. .Ζ επζπγξάκκηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ξφινπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο κε ηελ απνζηνιή ηνπ ΠΑ.Γ.Α
ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Πξπηαληθέο Αξρέο
γ.Ο θαζνξηζκφο ζηνρνζεζίαο, δεηθηψλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο γηα θάζε Γηεχζπλζε ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνρνζεζίαο.
δ.Ο ζπληνληζκφο ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή
Γηεχζπλζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο ζηφρσλ
ε.Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπ, θαζψο θαη ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ
πξνγξακκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ε εηζήγεζε ζηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε
πξσηνβνπιία ηνπ ή φηαλ θιεζεί
ζη.Ζ θαηάξηηζε ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Πξπηαληθέο Αξρέο
δ. Ζ δηαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΓεληθήοΓηεχζπλζεο θαη ησλ ινηπψλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο
ε.Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
ζ.Ζ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ νξζνινγηθή
νξγάλσζε ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο απφ πιεπξάο ησλ πφξσλ (δειαδή ζε
αλζξψπηλν δπλακηθφ, ππνδνκέο, ηερλνινγία θ.ιπ.), γηα λα κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ θαηά
ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη πιένλ απνδνηηθή πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο
η.Ζ ζπλεξγαζία κε ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα Τπνπξγεία γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ θαη ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
ηα.Ζ κέξηκλα γηα ηελ παξαθνινχζεζε απφ ην πξνζσπηθφ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο
ηβ.Ζ εθπξνζψπεζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζε ζπλαληήζεηο θαη ζπλέδξηα
13.Ζ ππνγξαθή εγγξάθσλ ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Ηγ. Ζ ζχληαμε εηήζηαο έθζεζεο απνινγηζκνχ δξαζηεξηνηήησλ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηνλ Πξχηαλε
θαη ηνλ αξκφδην Αληηπξχηαλε ηνπ Ηδξχκαηνο
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β
ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΗ ΛΟΗΠΧΝ ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ
Άξζξν 73
Δπηινγή Πξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ
Οη πξντζηάκελνη ησλ νξγαληθψλ δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ επηιέγνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 84, 85 &
86 ηνπ λ. 3528/2007 (Α’ 26), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ αληίζηνηρα κε ηηο παξαγξάθνπο 1, 2 & 3 ηνπ
άξζξνπ 29 ηνπ λ.4369/2016 (Α’ 33).

Άξζξν 74
Γεληθά θαζήθνληα Πξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ
Σα θαζήθνληα ησλ πξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ, είλαη :
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α) ε επζπγξάκκηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο κε ην ζηξαηεγηθφ ζθνπφ ηεο
Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη,
β) ε παξνρή νδεγηψλ θαη θαηεπζχλζεσλ βάζεη ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ,
γ) ε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο
Γηεχζπλζεο θαη ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο,
δ) ε παξφηξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο,
ε) ε δηαρείξηζε, αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη
πξνγξακκαηηζκέλνη ζηφρνη θαη ε εηζήγεζε πξνηάζεσλ βειηίσζεο γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,
ζη) ε έγθξηζε ησλ ΠΘΔ ησλ ππνθείκελσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ θαη ε εηζήγεζε ηπρφλ
ηξνπνπνηήζεσλ,
δ) ε δηακφξθσζε ηεο εηήζηαο ζηνρνζεζίαο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο απηήο ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Σκεκάησλ,
ε) ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην,
ζ) ε παξαθνινχζεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο νξγαλσηηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη
επηρεηξεζηαθψλ βειηηψζεσλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο,
η) ε εθπξνζψπεζε ηεο Γηεχζπλζεο φπνπ απαηηείηαη.
2. Δπηπξφζζεηα θαζήθνληα πνπ απνξξένπλ απφ αξκνδηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε εηδηθφηεξε
θείκελε λνκνζεζία ή ζε εηδηθφηεξεο ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ.
Άξζξν 75
Καζήθνληα Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ
1. Σα θαζήθνληα ησλ πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ είλαη :
α) ε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ησλ αζθνχκελσλ αξκνδηνηήησλ κε ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο ηεο
ππεξθείκελεο Γηεχζπλζεο,
β) ε ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία, ζχλζεζε θαη παξνπζίαζε ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ,
γ) ε παξφηξπλζε ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο,
δ) ε νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ εηζεξρνκέλσλ ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ
Σκήκαηνο,
ε) ε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ ζπλεξγαζίαο κε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ινηπψλ θνξέσλ
ηεο Γεκνζίαο Γηνίθεζεο,
ζη) ε αλίρλεπζε επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε δηακφξθσζε επθαηξηψλ κάζεζεο
γηα ην ζχλνιν απηνχ,
δ) ε εηζήγεζε ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο γηα δεηήκαηα ζχζηαζεο, ηξνπνπνίεζεο θαη
θαηάξγεζεο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ ΠΘΔ ηνπ Σκήκαηνο,
ε) ε εθαξκνγή θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ζεζπηζκέλεο ζηνρνζεζίαο ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη ε
αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ,
ζ) ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην,
η) ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο θαη ε ηήξεζε ησλ
πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ.
2. Δπηπξφζζεηα θαζήθνληα πνπ απνξξένπλ απφ αξκνδηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε εηδηθφηεξε
θείκελε λνκνζεζία ή ζε εηδηθφηεξεο ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ.
Άξζξν 76
Αλαπιήξσζε Πξντζηακέλσλ
Οη πξντζηάκελνη ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ απνπζηάδνπλ, θσιχνληαη ή δελ ππάξρνπλ
αλαπιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ λ.
3528/007, σο ηζρχνπλ.
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ΜΔΡΟ Ε
ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΜΒΟΤΛΗΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ
Άξζξν 77
Σερληθφ πκβνχιην
1.Με απφθαζε ηεο πγθιήηνπ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Πξχηαλε ζπζηήλεηαη Σερληθφ πκβνχιην
ηνπ ΠΑΓΑ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ:
α. Σξεηο Καζεγεηέο ή Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ εηδηθνηήησλ, Πνιηηηθνχ
Μεραληθνχ, Μεραλνιφγνπθαη Ζιεθηξνιφγνπ αληηζηνίρσο, νξηδφκελνπο κε ηνπο αλαπιεξσηέο
ηνπο.
β. Έλαλ Καζεγεηή ή Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ εηδηθφηεηαο Ννκηθνχ ή έλαλ
δηθεγφξν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ηδξχκαηνο.
γ. Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηε
Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Ηδξχκαηνο.
ε. Έλαλ Δθπξφζσπν ηεο Παλειιελίνπ Οξγάλσζεο Δξγνιεπηψλ, ν νπνίνο δελ πξέπεη λα
ζηειερψλεη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ, νξηδφκελν κε
ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Ηδξχκαηνο.
η. Έλαλ εθπξφζσπν ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο- Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γπηηθήο Αηηηθήο ζηελ
νπνία αλήθεη ν Γήκνο Αηγάιεσ, πνπ νξίδεηαη αξκνδίσο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, χζηεξα απφ
ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Ηδξχκαηνο.
2. Με ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο νξίδεηαη ν Πξφεδξνο ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ θαη ν
αλαπιεξσηήο ηνπ. ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ν Γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή
ηνπ, απφ δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαηά πξνηίκεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.
3. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ είλαη δηεηήο, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα κία
αθφκε θνξά.
4. Σν Σερληθφπκβνχιην δηαηππψλεη ηε γλψκε ηνπ πξνο ηε χγθιεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα
ηερληθά ζέκαηα ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ, πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη γεληθψο γηα ηερληθά
ζέκαηα πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/2008 «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο
ηεο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ,», ηνπ Ν. 3316/2005 «Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαζψο θαη
ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. Δπίζεο είλαη αξκφδην λα
γλσκνδνηήζεη γηα θάζε ηερληθφ ζέκα, ην νπνίν παξαπέκπεηαη απφ ηε χγθιεην ή ηνλ Πξχηαλε, (ή
χζηεξα απφ αίηεκα ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο).
5. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ κεηέρεη σο εηζεγεηήο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ν
Γηεπζπληήο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ. Δπίζεο
κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
επηζηήκνλεο εηδηθνηήησλ ζρεηηθψλ κε ην εθάζηνηε πξνο ζπδήηεζε ζέκα.
5. Σν Σερληθφ πκβνχιην ιεηηνπξγεί δηαδηθαζηηθά ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ
Ηδξχκαηνο.
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Άξζξν 78
Οηθνλνκηθφ πκβνχιην
1. Με απφθαζε ηεο πγθιήηνπ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Πξχηαλε ζπζηήλεηαη Οηθνλνκηθφ
πκβνχιηνηνπ Ηδξχκαηνο πνπ απνηειείηαη απφ:
α. Σέζζεξηο (4) Καζεγεηέο ή Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο ηνπ Ηδξχκαηνο, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν
ζηηο Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο ή εθφζνλ δελ ππάξρνπλ, Καζεγεηέο ζε ζπλαθέο πεδίν, νξηδφκελνπο
απφ ηνλ Πξχηαλε κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.
β. Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, πνπ νξίδεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή
ηνπ απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην.
2. Με ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο νξίδεηαη ν Πξφεδξνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ πκβνπιίνπ θαη ν
αλαπιεξσηήο ηνπ. ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ν Γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή
ηνπ, απφ ππαιιήινπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαηά πξνηίκεζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ.
3. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα
κία αθφκε θνξά.
4.ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ πκβνπιίνπ ππάγνληαη ηδίσο:
α. ε ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Ηδξχκαηνο ζην
πιαίζην ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ,
β. ε γλσκνδφηεζε γηα ηνπο εηήζηνπο θαη κεζνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ
Ηδξχκαηνο,
γ. ε επηζήκαλζε θαη αμηνιφγεζε ησλ απνθιίζεσλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ
Ηδξχκαηνο, κε εηζήγεζε ζρεηηθψλ κέηξσλ.
δ. ε γλσκνδφηεζε γηα θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ Ηδξχκαηνο,
θαζψο θαη γηα θάζε νηθνλνκηθφ ζέκα, ην νπνίν παξαπέκπεηαη απφ ηε χγθιεην ηνπ Ηδξχκαηνο
ε. ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο νηθνλνκίαο.
5. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Οηθνλνκηθνχ πκβνπιίνπ κεηέρεη σο εηζεγεηήο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ν
Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ.
6. Σν Οηθνλνκηθφ πκβνχιην ιεηηνπξγεί δηαδηθαζηηθά ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πνπ
ηζρχνπλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο.
Άξζξν 79
πκβνχιην Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο
1. α) πληζηάηαη «πκβνχιην Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο» κε πξφεδξν ηνλ Πξχηαλε ή ηνλ απφ απηφλ
νξηδφκελν Αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο θαη κε κέιε ηνπ
ηξεηο (3) θαζεγεηέο θαη δχν (2) θνηηεηέο, κε ζθνπφ ηε ζπδήηεζε θαη ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηε δηαβίσζε ησλ θνηηεηψλ θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ
ππεξεζηψλ θνηηεηηθήο κέξηκλαο ηνπ Ηδξχκαηνο, θαζψο θαη κε ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ
απνθάζεσλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, ηηο νπνίεο ππνβάιιεη ζηνλ Πξχηαλε ή ηνλ αξκφδην
Αληηπξχηαλε. Έλαο απφ ηνπο θαζεγεηέο νξίδεηαη σο Πξφεδξνο κε απφθαζε ηνπ Πξχηαλε ή ηνπ
Αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο θαη νη άιινη δχν πξνέξρνληαη
απφ δηαθνξεηηθφ γηα θάζε ζεηεία Σκήκα κε ελαιιαγή ησλ Σκεκάησλ κέρξηο εμαληιήζεσο ηνπ
ζπλφινπ ηνπο, νξίδνληαη δε απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. Ζ ζεηξά εθπξνζψπεζεο ησλ
ηκεκάησλ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Πξχηαλε.
2. Οη εθπξφζσπνη ησλ θνηηεηψλ εθιέγνληαη, ηνπιάρηζηνλ έλαο γηα θάζε Σκήκα, απφ ην ζχλνιν
ησλ ελεξγψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο. ε πεξίπησζε κε εθινγήο εθπξνζψπσλ ησλ θνηηεηψλ, ην
πκβνχιην ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα θαη ρσξίο ηελ εθινγή απηψλ, έσο ηελ αλάδεημή
ηνπο.
3. Σν πκβνχιην Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά πέληε (5) θνξέο ην αθαδεκατθφ έηνο
θαη εθηάθησο θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ή αλ ην δεηήζεη εγγξάθσο ην 1/3 ησλ
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κειψλ ηνπ.
4. Καηά ηα ινηπά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο εθαξκφδνληαη
αλαιφγσο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ
πιινγηθψλ Οξγάλσλ, φπσο εμεηδηθεχνληαη εηδηθφηεξα ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ
Ηδξχκαηνο.
Άξζξν 80
Eηδηθά πκβνχιηα πνπδψλ
1. ε θάζε ρνιή ζπληζηάηαη κε απφθαζε ηεο Κνζκεηείαο Δηδηθφ πκβνχιην πνπδψλ, ην νπνίν
απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο (4) θαζεγεηέο, έλαο απφ ηνπο νπνίνπ είλαη ν Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο ή ν
λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ, ν νπνίνο είλαη θαη Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηξεηο (3) θνηηεηέο κε
εηήζηα ζεηεία. Οη ππφινηπνη ηξεηο (3) θαζεγεηέο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθφ Σκήκα γηα θάζε
ζεηεία κέρξηο εμαληιήζεσο ησλ Σκεκάησλ ηεο ρνιήο. Ζ ζεηξά εθπξνζψπεζεο νξίδεηαη κε
απφθαζε ηνπ Κνζκήηνξα ηεο νηθείαο ρνιήο
2. Οη εθπξφζσπνη ησλ θνηηεηψλ εθιέγνληαη, ηνπιάρηζηνλ έλαο γηα θάζε Σκήκα, απφ ην ζχλνιν
ησλ ελεξγψλ θνηηεηψλ θάζε Σκήκαηνο.
3. Σν Δηδηθφ πκβνχιην πνπδψλ ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά δχν (2) θνξέο θάζε αθαδεκατθφ έηνο θαη
έθηαθηα θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ή αλ ην δεηήζνπλ δχν (2) απφ ηα κέιε ηνπ,
ζπδεηά δε θαη δηαηππψλεη πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθά κε θάζε
Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο ρνιήο, ηηο νπνίεο ππνβάιιεη ζηελ Κνζκεηεία ηεο νηθείαο ρνιήο
4 Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Δηδηθψλ πκβνπιίσλ πνπδψλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ
Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο , φπσο εηδηθφηεξα εμεηδηθεχνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ
ηνπ Ηδξχκαηνο.
Άξζξν 81
Δπηηξνπέο
ην ΠΑ.Γ.Α ιεηηνπξγνχλ επηηξνπέο, ε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ πξνβιέπνληαη απφ
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Δπίζεο κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ κπνξνχλ λα
ζπζηήλνληαη επηηξνπέο πξνπαξαζθεπαζηηθνχ, γλσκνδνηηθνχ ή ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηε
κειέηε θαη ηνλ ρεηξηζκφ εηδηθψλ ζεκάησλ, κε ζθνπφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ηδξχκαηνο ζην
πιαίζην ησλ ζηφρσλ θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ.
Άξζξν 82
Δπηηξνπή Γενληνινγίαο
1.Με απφθαζε ηεο πγθιήηνπ χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Πξχηαλε, ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή
Γενληνινγίαο ηνπ Ηδξχκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4485/2017, σο
εθάζηνηε ηζρχεη. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο
θαηηνπ αθαδεκατθνχ ήζνπο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά φισλ
ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Ζ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο ηνπ ΠΑ.Γ.Α είλαη εμακειήο
θαη απαξηίδεηαη απφ ηνπο Κνζκήηνξεο ησλ πέληε ρνιψλ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηνλ Αληηπξχηαλε
Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ, Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο θαη Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο, ν νπνίνο πξνΐζηαηαη
απηήο. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνλ Αληηπξχηαλε αλαπιεξψλεη ν αξραηφηεξνο
Κνζκήηνξαο, κε βάζε ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ ηνπ ζηελ πξψηε
βαζκίδα κέινπο Γ.Δ.Π. Με ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο νξίδεηαη θαη ν γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο,
ν νπνίνο είλαη δηνηθεηηθφο ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ. Ο γξακκαηέαο κεηέρεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ
ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ηεξεί θαη αξρεηνζεηεί ηα πξαθηηθά.
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2. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ζε δχν έηε θαη παξαηείλεηαη απηνδίθαηα κέρξη ηνλ
νξηζκφ λέσλ κειψλ. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο δελ ιακβάλνπλ ακνηβή ή άιιε
απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηήλ.
3. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε Δπηηξνπή Γενληνινγίαο θαηαξηίδεη «Κψδηθα
Γενληνινγίαο θαη θαιήο Πξαθηηθήο», ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηέρεη γεληθνχο δενληνινγηθνχο
θαλφλεο γηα αθαδεκατθά, δηνηθεηηθά θαη εξεπλεηηθά ζέκαηα θαη εμεηδηθεπκέλνπο, ζηα
επηζηεκνληθά πεδία ζηα νπνία απαηηνχληαη. Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο εγθξίλεηαη απφ ηε
χγθιεην, ελζσκαηψλεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη επηθαηξνπνηείηαη φηαλ
απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν.
4.Ζ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο δηεξεπλά απηεπαγγέιησο, ή χζηεξα απφ ζρεηηθή εληνιή ηνπ Πξχηαλε
ή χζηεξα απφ έγγξαθε αλαθνξά νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη πηζαλή παξάβαζε ησλ θαλφλσλ ηνπ Κψδηθα
Γενληνινγίαο. Αλ θαηά ηε δηεξεχλεζε δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο ή
ηέιεζε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, απνζηέιιεη ην ζρεηηθφ πφξηζκα ζηνλ Πξχηαλε, πξνθεηκέλνπ
απηφο λα αμηνινγήζεη ην πεξηζηαηηθφ θαη λα δηελεξγήζεη ηα λφκηκα. ην ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ
έηνπο ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ, ηελ νπνία ππνβάιιεη ζηνλ Πξχηαλε.
4. Ζ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά δχν (2) θνξέο θάζε αθαδεκατθφ έηνο θαη
έθηαθηα, φηαλ αλαθχπηνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο ή φηαλ ην δεηήζνπλ γξαπηψο δχν (2)
ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε. Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, φπσο εηδηθφηεξα εμεηδηθεχνληαη ζηνλ
Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο, νη δε απνθάζεηο ηεο πξέπεη λα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλεο
5. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο δεζκεχνληαη γηα ηελ απζηεξή ηήξεζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ
ππνβαιιφκελσλ θαηαγγειηψλ γηα παξαβάζεηο θαλφλσλ δενληνινγίαο θαη ησλ επ’ απηψλ
απνθάζεσλ, ελψ κε ζπζηάζεηο ηνπο απνζαξξχλνπλ ηελ ππνβνιή αλσλχκσλ θαηαγγειηψλ.
6.Κάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ξπζκίδεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ
Καλνληζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο
Άξζξν 83
Δπηηξνπή Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηεο Έξεπλαο
1.πληζηάηαη ζην ΠΑ.Γ.Α ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (άξζξα 21
επ. λ.4521/2018) σο εθάζηνηε ηζρχνπλ, Δπηηξνπή Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηεο Έξεπλαο
(Δ.Ζ.Γ.Δ), σο ζπκβνπιεπηηθφ θαη γλσκνδνηηθφ φξγαλν. Κχξηα αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο είλαη
λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα εξεπλεηηθά έξγα πνπ δηεμάγνληαη ζην Ίδξπκα είλαη ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο δηεζλνχο θαη ειιεληθήο λνκνζεζίαο ,αιιά θαη ηνπο γεληθά παξαδεδεγκέλνπο
θαλφλεο εζηθήο θαη δενληνινγίαο ηεο έξεπλαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε Δπηηξνπή αμηνινγεί ην θαηά
πφζνλ νη ππνβιεζείζεο πξνο έγθξηζε εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο είλαη λφκηκεο θαη εζηθά θαη
δενληνινγηθά παξαδεθηέο ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο
έξεπλαο, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπλεπεηψλ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά
ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ. Ζ Δ.Ζ.Γ.Δ εμεηάδεη ηδίσο ην θαηά πφζνλ πξνζηαηεχνληαη ηα ζεκειηψδε
δηθαηψκαηα ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα θαη θπξίσο θαηά πφζνλ πξνζηαηεχεηαη
ην δηθαίσκα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπο, ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία θαη ε αμηνπξέπεηά
ηνπο, ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα, ε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο θιπ. Δπίζεο εμεηάδεη ην αλ ηα
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα δηελεξγνχληαη κε ηνλ απαηηνχκελν ζεβαζκφ ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα
πεηξακαηφδσα θαη ζην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ. Διέγρεη επίζεο ην αλ έρνπλ δνζεί νη
άδεηεο θαη νη εγθξίζεηο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ, φπνπ απηφ απαηηείηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο νηθείαο
λνκνζεζίαο.
2. Ζ Δ.Ζ.Γ.Δ ηνπ ΠΑ.Γ.Α απνηειείηαη απφ πέληε (5) ηαθηηθά θαη πέληε (5) αλαπιεξσκαηηθά κέιε,
εθ ησλ νπνίσλ ηξία κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο είλαη κέιε Γ.Δ.Π ηνπ ΠΑ.Γ.Α, ηα νπνία
εμαζθαιίδνπλ θαηά ην δπλαηφλ ηελ εθπξνζψπεζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Ηδξχκαηνο,
θαη δχν πξφζσπα κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο εθηφο ηνπ Ηδξχκαηνο. Όια ηα κέιε ηεο Δ.Ζ.Γ.Δ είλαη
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επηζηήκνλεο εμεηδηθεπκέλνη ζε ζέκαηα εζηθήο, βηνεζηθήο θαη δενληνινγίαο ηεο έξεπλαο, έλαο δε
εμ’ απηψλ έρεη εηδίθεπζε ζηελ εζηθή-βηνεζηθή.
3. Ζ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΠΑ.Γ.Α θαηαξηίδεη θαη δεκνζηεχεη ζην δηαδηθηπαθφ
ηφπν ηνπ Ηδξχκαηνο πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ
ππνςεθηφηεηεο, ηηο νπνίεο αμηνινγεί θαη απνθαζίδεη γηα ηε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Πξχηαλε. ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο νξίδεηαη ν Πξφεδξνο θαη ν
Αληηπξφεδξνο απηήο. Ζ Δ.Ζ.Γ.Δ ππνζηεξίδεηαη δηνηθεηηθά θαη γξακκαηεηαθά απφ ην γξαθείν
ππνζηήξημεο ηεο Δ.Ζ.Γ.Δ θαη λνκηθήο εθπξνζψπεζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ, πνπ απνηειεί ππεξεζία ηεο
Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ, ε νπνία απνηειεί απηνηειή
κνλάδα ππαγφκελε ζηνλ Πξχηαλε.
4. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δ.Ζ.Γ.Δ είλαη ηξηεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί γηα κία (1) αθφκε
θνξά. ε πεξίπησζε απνπζίαο, θσιχκαηνο ή παχζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηεο ζεηείαο κέινπο
ηεο Δπηηξνπήο, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Σξεηο κήλεο πξν ηεο ιήμεσο ηεο
ζεηείαο ηεο Δπηηξνπήο ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Ηδξχκαηνο δεκνζηεχεη πξφθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ.
5. Γελ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ κέιε ηεο Δ.Ζ.Γ.Δ ππνςήθηνη ζηα πξφζσπα ησλ νπνίσλ ζπληξέρεη
αζπκβίβαζην θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 1 α θαη β ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4521/2018, σο ηζρχεη.
Δπίζεο κέινο πνπ έρεη θψιπκα ζπκκεηνρήο ζε ζπλεδξίαζε, ιφγσ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά
ηελ έλλνηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 νθείιεη λα ην δειψζεη θαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ.
6.Ζ Δπηηξνπή θαηαξηίδεη Κψδηθα Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηεο Έξεπλαο, νπνίνο πξέπεη λα
πεξηέρεη βαζηθνχο θαη εμεηδηθεπκέλνπο, φπνπ απαηηείηαη, θαλφλεο δενληνινγίαο ηεο έξεπλαο νη
νπνίνη πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο εξεπλεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δηεμάγνληαη ππφ ηελ επζχλε ή κε ζπκκεηνρή ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ηδξχκαηνο, ζηνπο
ρψξνπο ηνπ ή εθηφο απηνχ, κε ή ρσξίο ρξεκαηνδφηεζε. Οη θαλφλεο δενληνινγίαο γηα ηελ έξεπλα
εθαξκφδνληαη θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ εξεπλεηηθψλ ππεξεζηψλ,
πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ή άιισλ επηζηεκνληθψλ εθαξκνγψλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Δηδηθφο
Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (ΔΛΚΔ), θαζψο επίζεο θαη ζε πεξηπηψζεηο δεκνζίεπζεο
άξζξσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή ζηηο πεξηπηψζεηο ππφ εθπφλεζε δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ή
δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ. Ο Κψδηθαο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηεο Έξεπλαο απνηειεί ηκήκα ηνπ
Κψδηθα Γενληνινγίαο θαη Καιήο Πξαθηηθήο ηνπ Ηδξχκαηνο.
7. Ζ Δ.Ζ.Γ.Δ ηνπ Ηδξχκαηνο ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία (1) θνξά ην κήλα θαη έθηαθηα φηαλ ην
δεηήζεη ν Πξφεδξνο απηήο ή ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
8. Ο ηξφπνο ππνβνιήο πξνηάζεσλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ θαη ηα ζπλνδεπηηθά απηψλ έγγξαθα, ε
αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο, ηα ηεο ιήςεο απνθάζεσλ πξνο ππνβνιή
ζπζηάζεσλ πξνο ηνπο εξεπλεηέο ή έγθξηζεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 24-25 ηνπ λ. 4521/2018, σο εθάζηνηε ηζρχνπλ θαη φπσο εμεηδηθεχνληαη κε ηνλ
Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο.

Άξζξν 84
Δπηηξνπή Βηβιηνζήθεο
.Με απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή Βηβιηνζήθεο ηνπ ΠΑ.Γ.Α ζηελ νπνία
κεηέρνπλ ηέζζεξα (4) κέιε Γ.Δ.Π ηνπ Σκήκαηνο Αξρεηνλνκίαο, Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη
πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο θαη δχν(2) κέιε Γ.Δ.Π ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο. ηελ επηηξνπή
κεηέρεη ν Γηεπζπληήο ηεο Βηβιηνζήθεο –Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο σο εηζεγεηήο γηα ζέκαηα ζρεηηθά
κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Βηβιηνζήθεο.Με ηελ απφθαζε ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη θαη ν
Πξφεδξνο απηήο. Ζ Δπηηξνπή Βηβιηνζήθεο έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ γηα ιεηηνπξγηθά ζέκαηα θαη δξάζεηο ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ιεηηνπξγεί σο ζχλδεζκνο
ηεο Βηβιηνζήθεο κε ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Οη εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο θαη ν ηξφπνο
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ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο νξίδνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο Βηβιηνζήθεο, πνπ απνηειεί
ηκήκα ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο.
Άξζξν 85
Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
1.Με απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ζπγθξνηείηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ Αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ
Τπνζέζεσλ σο Πξφεδξν θαη κέιε ηνπ Κνζκήηνξεο ησλ ρνιψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ζ Δπηηξνπή
αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (άξζξν 32
παξ. 5 λ. 4485/2017, σο εθάζηνηε ηζρχεη. Με ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο
εμεηδηθεχνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο.
Άξζξν 86
Δπηηξνπή ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ
Με απφθαζε ηεο πγθιήηνπ πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ
ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, έξγν ηεο νπνίαο είλαη ε θαηάξηηζε ζρεδίνπ
ζπκθσληψλ πξνγξακκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο. Ζ Δπηηξνπή απαξηίδεηαη απφ ηνλ
Πξχηαλε ή ηνλ απφ απηφλ νξηδφκελν Αληηπξχηαλε, σο Πξφεδξν θαη ηνπο Κνζκήηνξεο ησλ ρνιψλ
ηνπ Ηδξχκαηνο. Ζ ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο κπνξεί λα δηεπξχλεηαη θαη κε άιια κέιε ηεο
αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ Ηδξχκαηνο. Με ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη
θαη ν γξακκαηέαο απηήο. Οη εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο
ξπζκίδνληαη ιεπηνκεξέζηεξα ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο.

ΜΔΡΟ Ζ
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ
Άξζξν 87
Πξνγξακκαηηθνί ηνκείο δξάζεο
1. Σν ΠΑ.Γ.Α ζπληάζζεη ηεηξαεηέο αθαδεκατθφ – αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη
ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ, ηελ ηδηαίηεξε εθπαηδεπηηθή θαη
εξεπλεηηθή ηνπ θπζηνγλσκία, ηε ζηξαηεγηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο
ηνπ.
2.Ο πξνγξακκαηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ΠΑ.Γ.Α πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη
ρξνλνδηαγξάκκαηα ζε ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη θαη απνβιέπνπλ ζηε βέιηηζηε εθπαηδεπηηθή
ιεηηνπξγία ησλ αθαδεκατθψλ κνλάδσλ ηνπ, ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνηθεηηθή ηνπ νξγάλσζε , ζηελ
εξεπλεηηθή ηνπ πνιηηηθή κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε θαη δηάρπζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ζηε
ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ, ζηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ελ γέλεη
εμνπιηζκνχ ηνπ, ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ θνηηεηηθήο κέξηκλαο, ζηελ ελίζρπζε ηεο
δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θαηλνηφκνπ ζθέςεο ησλ θνηηεηψλ, ζηε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ θνηλσλία θαη
ηελ νηθνλνκία, ζηελ εμσζηξέθεηα θαη ζηε δηεζλνπνίεζή ηνπ.
Άξζξν 88
Γηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο ηνπ ηεηξαεηνχο πξνγξακκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ
Ζ χγθιεηνο θαζνξίδεη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ηεηξαεηνχο πξνγξακκαηηθνχ αλαπηπμηαθνχ
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ζρεδηαζκνχ. Με βάζε απηέο ε Δπηηξνπή ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΠΑ.Γ.Α θαηαξηίδεη
πξνζρέδην θαηεπζπληήξησλ δξάζεσλ θαη αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ
ηνπ ηεηξαεηνχο
πξνγξακκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ, κε βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ απνζηνιή ηνπ Ηδξχκαηνο, ην
νπνίν ηίζεηαη ζε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ
Ηδξχκαηνο, ψζηε λα νξηζηηθνπνηεζεί θαη λα ππνβιεζεί ζην Πξπηαληθφ πκβνχιην. ΣνΠξπηαληθφ
πκβνχιην θαηαξηίδεη ην ηειηθφ ζρέδην ησλ δξάζεσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Ηδξχκαηνο ζηνπο
πξναλαθεξζέληεο ηνκείο δξάζεο ζην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηεο
εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Σν ζρέδην πξνγξακκαηηθψλ δξάζεσλ ηνπ
Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ εγθξίλεηαη απφ ηε χγθιεην, ε νπνία θαη ειέγρεη ηελ πινπνίεζή ηνπ ζε
εηήζηα βάζε.

ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Άξζξν 89
Καηαξγνχκελεο Γηαηάμεηο
1.Απφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαηνη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 121/1999 : «Οξγαληζκφο
Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Αζήλαο» θαη ηνπ
ηξνπνπνηεηηθνχ ηνπ Π.Γ 25/2007 (Α. 18) θαζψο θαη ηνπ Π.Γ. 122/1999 : «Οξγαληζκφο
Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Πεηξαηά, ( Α 127), σο ηζρχνπλ.
2.Κάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή ξπζκίδεη
δηαθνξεηηθά ζέκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ θαηαξγνχληαη απφ ηεο ηζρχνο ηνπ.

Άξζξν 90
Έλαξμε ηζρχνο
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο
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