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Μέπορ  Α:  Πποοίμιο 

 

1. Γενικά 

Η έθζεζε απηή απνηειεί ην παξαδνηέν ηεο ππνδξάζεο 5.2 «Κψδηθαο Γενληνινγίαο Γνκψλ», 

ηεο δξάζεο 5 «Αζθάιεηα Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ Γ.Α.ΣΤΑ. – Αλάπηπμε Κψδηθα 

Γενληνινγίαο ησλ Γνκψλ», ηνπ ππνέξγνπ «Γνκή Απαζρφιεζεο θαη Σηαδηνδξνκίαο 

Αλσηάηεο Σρνιήο Παηδαγσγηθήο θαη Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.)». 

2. κοπόρ ηος Κώδικα Γεονηολογίαρ – Γενικέρ Απσέρ 

Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο δηέπεη θάζεηα θαη νξηδφληηα ηε ιεηηνπξγία ηεο  Γνκήο  

Απαζρφιεζεο θαη Σηαδηνδξνκίαο (Γ.Α.ΣΤΑ.)  ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. θαζψο θαη ησλ ηξηψλ 

επηκέξνπο δνκψλ ηεο ήηνη ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο, ηνπ  Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

θαη  ηεο  Μνλάδαο Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο ζέηεη ηνπο δενληνινγηθνχο θαλφλεο πνπ δεζκεχνληαη λα ηεξνχλ 

φινη φζνη εκπιέθνληαη ζηε Γ.Α.ΣΤΑ. θαη ζηηο επηκέξνπο δνκέο ηεο (πξνζσπηθφ, θνηηεηέο, 

θνξείο)  πξνθεηκέλνπ θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Α.ΣΤΑ. λα δηαζθαιίδεηαη  ε 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, αθνχ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο 

Γ.Α.ΣΤΑ. θαη ησλ επηκέξνπο πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζε απηή, θαηαρσξνχληαη ζηνηρεία 

πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη ε 

ηήξεζε  βαζηθψλ αξρψλ δενληνινγίαο φπσο νη θάησζη: 

 Η αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ θαη ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία. 

 Η ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.  

 Η αξρή  ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο. 

 Ο ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. 

 Η ππνρξέσζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ε πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο 

Γ.Α.ΣΤΑ. 
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Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο ιεηηνπξγεί εληφο ηνπ πιέγκαηνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, φπσο απηέο εθάζηνηε ηζρχνπλ. Τελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ηνπ θψδηθα 

δενληνινγίαο  έρεη ε Γ.Α.ΣΤΑ. 

 

3. Γενικά για ηη Γομή Απαζσόληζηρ και ηαδιοδπομίαρ 

Ο ξφινο ηεο Γ.Α.ΣΤΑ. είλαη λα ζπιιακβάλεη ην φξακα, λα αλαπηχζζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

Σρνιήο ζε φ,ηη αθνξά ηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα κεξηκλά γηα ηελ 

αλάπηπμε κηαο βηψζηκεο θαη ζπληνληζκέλεο πξνζέγγηζεο ησλ επηκέξνπο δνκψλ θαη 

πνιηηηθψλ ηεο Σρνιήο ζηνλ ηνκέα απηφ.  Η Γ.Α.ΣΤΑ. εηζεγείηαη πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο 

Σρνιήο θαη πινπνηεί ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο, ζε ζπλεξγαζία πάληνηε κε ηηο ππφινηπεο 

εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο ηεο Σρνιήο. 

Σηφρνη ηεο Γ.Α.ΣΤΑ. είλαη: 

 Η κεγηζηνπνίεζε ησλ ζπλεξγεηψλ θαη ε αμηνπνίεζε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. 

 Η βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο. 

 Η δηεχξπλζε θαη ελίζρπζε ηεο δηθηχσζεο κε άιια Ιδξχκαηα, ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο. 

Οη ηξεηο επηκέξνπο δνκέο πνπ απαξηίδνπλ ηε Γ.Α.ΣΤΑ. είλαη νη αθφινπζεο:  

α) Τν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο (Γ.Γ.), ην νπνίν απνζθνπεί ζηε δηαξθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. θαη  ηεο αγνξάο εξγαζίαο κέζσ (i) ηεο ελεκέξσζεο επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηα γεληθφηεξα πξνζφληα ησλ απνθνίησλ ηεο 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ., (ii) ηεο ελεκέξσζεο  ησλ απνθνίησλ γηα ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο, (iii) 

ηεο αλάπηπμεο κεραληζκψλ ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ ζεκεξηλψλ 

αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη (iv)  ηελ παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζηνπο θνηηεηέο θαη 

ζηνπο απνθνίηνπο γηα ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο, ππνηξνθίεο θ.ιπ. 

β) ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο (Γ.Π.Α.),  θχξηνο ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε αλαβάζκηζε 

ηεο ζεζκνζεηεκέλεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. 

(γ) ηε Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (Μ.Κ.Δ.) ε νπνία ηδξχζεθε κε ζθνπφ 

ηελ επέθηαζε, ελίζρπζε θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ θνηηεηψλ ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. κέζσ ηεο  
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ελζάξξπλζεο εθπφλεζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ  θαη  ηεο αλάιεςεο επηρεηξεκαηηθψλ 

δξάζεσλ, θαζψο θαη ηεο ελζάξξπλζεο αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ απφ ηνπο 

θνηηεηέο.  Η Μ.Κ.Δ. ζα απνηειέζεη ηε κεηεμέιημε ησλ πξνγξακκάησλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. κε ηελ εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. 

Η Γ.Α.ΣΤΑ. ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ  δεκηνπξγήζεθε, φπσο θαη νη ηξεηο επηκέξνπο δνκέο ηεο, ζην 

πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε ΔΣΠΑ 2007-

2013» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν-

ΔΚΤ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. 

 

4. Όπγανα Γιοίκηζηρ ηηρ Γομήρ Απαζσόληζηρ και ηαδιοδπομίαρ 

 

Η Γ.Α.ΣΤΑ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. δηνηθείηαη απφ  Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή. Πξφεδξνο  ηεο   

Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, είλαη ν Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο ηεο Γ.Α.ΣΤΑ. ν νπνίνο θαηέρεη 

ζεζκηθφ ξφιν ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή. Μέιε ηεο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο είλαη νη 

Ιδξπκαηηθνί Υπεχζπλνη ησλ ηξηψλ επηκέξνπο δνκψλ. Η Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή νξίδεη ηνλ 

Πξντζηάκελν Υπεξεζηψλ ηεο Γ.Α.ΣΤΑ., ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Γνκήο θαη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο ιήςεο ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. 

 

Η Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή θαζνξίδεη ην ζρέδην ηεο γεληθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Ιδξχκαηνο , 

ζπλζέηεη ηηο εηζεγήζεηο ησλ ηξηψλ επηκέξνπο δνκψλ θαη εηζεγείηαη πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα 

ηνπ Ιδξχκαηνο. Η Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη πξνηάζεηο θαη ινγνδνηεί γηα ζέκαηα 

αξκνδηφηεηαο ηεο ζηε  Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηεο Σρνιήο. 

 

Γηα ηελ πιεξέζηεξε ελζσκάησζε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γ.Α.ΣΤΑ. κε 

ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππνινίπσλ ππεξεζηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο, νξίδεηαη ε 

Ιδξπκαηηθή Δπηηξνπή Γ.Α.ΣΤΑ., ε νπνία απαξηίδεηαη απφ ηνπο Δπηζηεκνληθνχο Υπεπζχλνπο 

ηεο Γ.Α.ΣΤΑ., ηνπ Γ.Γ.,  ηνπ Γ.Π.Α. θαη ηεο Μ.Κ.Δ. θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ Τκεκάησλ 

ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.  
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Μέπορ Β: Άπθπα Κώδικα Γεονηολογίαρ 

 

Άπθπο 1: Πεδίο εθαπμογήρ 

1. Ο παξψλ Κψδηθαο Γενληνινγίαο εθαξκφδεηαη ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηε 

Γνκή Απαζρφιεζεο θαη Σηαδηνδξνκίαο (Γ.Α.ΣΤΑ.) ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. Ο θψδηθαο δηέπεη φιεο 

ηηο επηκέξνπο δνκέο ηεο Γ.Α.ΣΤΑ., ήηνη: 

 Τν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο (Γ.Γ.) 

 Τν Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο (Γ.Π.Α.) 

 Τελ Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (Μ.Κ.Δ.) 

2. Τα επηκέξνπο άξζξα ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο αθνξνχλ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο αλάπηπμεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Α.ΣΤΑ. 

ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.  Σε απηνχο ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο  θαη  απφθνηηνη ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. 

 Τν  δηνηθεηηθφ θαη ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηεο Γ.Α.ΣΤΑ. θαη ησλ επηκέξνπο 

δνκψλ ηεο, θαζψο θαη ησλ άιισλ ππεξεζηψλ ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. ζην πιαίζην ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηε Γ.Α.ΣΤΑ. 

 Φνξείο ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα,  νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο.  

 Πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο. 

 

Άπθπο 2: Γενικέρ απσέρ – Νομικό πλαίζιο 

1. Η Γ.Α.ΣΤΑ. θαζψο θαη νη επηκέξνπο  δνκέο ηεο, δξνπλ θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο ζχκθσλα 

κε ην Σχληαγκα θαη ηνπο  λφκνπο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ηελ Κνηλνηηθή  λνκνζεζία θαη  

ηνπο θαλφλεο δηεζλνχο δηθαίνπ. Θεκειηψδεηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δξάζε ηνπο είλαη ε 

ηζφηεηα, ν ζεβαζκφο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ν ζεβαζκφο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ  
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θαη ειεπζεξηψλ, ε κε-δηάθξηζε θαη ε δηθαηνζχλε. Δπηπιένλ, ε Γ.Α.ΣΤΑ. θαη νη επηκέξνπο 

δνκέο ηεο  κέζσ ησλ δξάζεσλ ηηο νπνίεο αλαιακβάλνπλ, πξνσζνχλ:  

 ηελ δηα βίνπ κάζεζε, ηελ ηζφηεηα  επθαηξηψλ, ηελ  θνηλσληθή  ελζσκάησζε θαη ηελ  

θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

 ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε 

 ηελ πιεξνθφξεζε, ηελ δεκνζηφηεηα, ηελ δηαθάλεηα.    

 ηελ ζπλεπή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

2. Η Γ.Α.ΣΤΑ. θαζψο θαη νη επηκέξνπο δνκέο ηεο, δξνπλ θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο κε βάζε ηηο 

αξρέο ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο EQUAL. Σηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο Κνηλνηηθήο 

Πξσηνβνπιίαο EQUAL, απνηειεί ε αλάπηπμε θαη ε δηάδνζε λέσλ ηξφπσλ γηα ηελ εθαξκνγή 

πνιηηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί θάζε κνξθή 

δηαθξίζεσλ θαη αληζνηήησλ πνπ βηψλνπλ φζνη επηδεηνχλ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή 

βξίζθνληαη ήδε ζε απηή. 

3. Σε φιεο ηηο δξάζεηο δεκνζηφηεηαο ηεο Γ.Α.ΣΤΑ. θαη ησλ επηκέξνπο δνκψλ ηεο αλαθέξεηαη 

ε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, δειαδή ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν (Δ.Κ.Τ.), ε Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη νη Δζληθνί Πφξνη. 

 

Άπθπο 3: Πποαγωγή ηηρ ιζόηηηαρ ηων θύλων 

Η Γ.Α.ΣΤΑ. θαη νη επηκέξνπο δνκέο ηεο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ελεξγνχλ κε ηξφπν ψζηε 

λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ θξνληίδνπλ ψζηε ην 

απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηνπο θαζψο θαη νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηνπο: 

 λα παξέρνπλ πξνο φινπο ηνπο ρξήζηεο ίζεο επθαηξίεο (πιεξνθφξεζεο, πξφζβαζεο 

ζε ππεξεζίεο,  πιηθφ θαη ππνδνκέο) αλεμαξηήησο θχινπ,  ειηθίαο,  ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ,  ζξεζθείαο θαη πεπνηζήζεσλ, 

 λα ζπλεξγάδνληαη κε θνξείο απαζρφιεζεο  (εξγνδφηεο) πνπ ζέβνληαη ηελ αξρή ηεο 

ηζφηεηαο θαη δηαζθαιίδνπλ  κε δίθαην θαη δηαθαλή ηξφπν  επθαηξίεο πξφζιεςεο, 

πξναγσγήο, εμέιημεο θαη ζηαδηνδξνκίαο πξνο φινπο,  

 λα απνθεχγνπλ ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε 

πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ ζε βάξνο ησλ ππνινίπσλ,  
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 λα απνθεχγνπλ ηελ ζπλεξγαζία κε θνξείο απαζρφιεζεο, νη νπνίνη έρνπλ 

θαηαγγειζεί γηα κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο άκεζεο θαη έκκεζεο δηάθξηζεο, 

παξελφριεζεο θαη ζπκαηνπνίεζεο.   

 

Άπθπο 4: Δξαζθάλιζη ηηρ ιζόηιμηρ ζςμμεηοσήρ αηόμων με αναπηπία και αηόμων 

από εςαίζθηηερ κοινωνικέρ ομάδερ 

Η Γ.Α.ΣΤΑ. θαη νη επηκέξνπο δνκέο ηεο κεξηκλνχλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηζφηηκεο 

ζπκκεηνρήο αηφκσλ κε αλαπεξία θαη αηφκσλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ επαίζζεηεο 

θνηλσληθέο νκάδεο.  Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνσζνχλ κε ζηνρεπκέλεο δξάζεηο ηελ εθαξκνγή 

ησλ αξρψλ ηεο κε δηάθξηζεο, ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηελ 

πιεξνθφξεζε, θαζψο θαη ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία θαη αηφκσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο.  

 

Άπθπο 5: Δπεξεπγαζία  και πποζηαζία δεδομένων πποζωπικού σαπακηήπα 

 

1.  Γεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ην λ. 2472/1997 είλαη  θάζε πιεξνθνξία 

πνπ αλαθέξεηαη ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ.  Γελ ινγίδνληαη σο δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ηα ζηαηηζηηθήο θχζεσο ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία, απφ ηα νπνία δελ κπνξνχλ 

πιένλ λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ.  Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα είλαη θάζε εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, κε ή ρσξίο ηε βνήζεηα 

απηνκαηνπνηεκέλσλ κεζφδσλ θαη εθαξκφδεηαη ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ε 

ζπιινγή, ε θαηαρψξηζε, ε νξγάλσζε, ε δηαηήξεζε ή απνζήθεπζε, ε ηξνπνπνίεζε, ε 

εμαγσγή, ε ρξήζε, ε δηαβίβαζε, ε δηάδνζε ή θάζε άιιεο κνξθήο δηάζεζε, ε ζπζρέηηζε ή ν 

ζπλδπαζκφο, ε δηαζχλδεζε, ε δέζκεπζε (θιείδσκα), ε δηαγξαθή, ε θαηαζηξνθή.  

2. Η Γ.Α.ΣΤΑ. θαη νη επηκέξνπο δνκέο  ηεο ηεξνχλ  ειεθηξνληθφ ή/θαη  έληππν αξρείν κε ηα 

ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ ηνπο. Πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ αξρεία έρεη ην πξνζσπηθφ  ηεο θαη ην 

πξνζσπηθφ ησλ επηκέξνπο  δνκψλ κε ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο ρξήζηεο, ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο θαη  ηελ εθπφλεζε ζηαηηζηηθψλ κειεηψλ θαη ηελ 

έθδνζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Η Γ.Α.ΣΤΑ. θαη νη επηκέξνπο δνκέο ηεο νθείινπλ λα 

πξνβαίλνπλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηηο  
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δηαηάμεηο ηνπ λ.2472/1997 θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε 

ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

3. Η Γ.Α.ΣΤΑ. θαη νη επηκέξνπο δνκέο  ηεο δηαζθαιίδεη κε ηξφπν έγθπξν θαη απνηειεζκαηηθφ 

ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ θάζε ρξήζηε θαη εθαξκφδεη απαξέγθιηηα πξνο 

φινπο  (πξνζσπηθφ, εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, ρξήζηεο),  ηελ αξρή ηεο ερεκχζεηαο θαη ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ απαγνξεχεηαη  λα πξνβαίλεη ζηε ζπιινγή, 

δηαηήξεζε, επεμεξγαζία, δεκνζηνπνίεζε ή παξνρή πξνο ηξίηνπο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ησλ ρξεζηψλ ηεο ή ησλ ρξεζηψλ ησλ επηκέξνπο δνκψλ ηεο, ρσξίο ηελ έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζή ηνπο. Τα ζηνηρεία ηνπ εληχπνπ ζπγθαηάζεζεο πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε 

ηξφπν απιφ θαη θαηαλνεηφ ζηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ. Τα θάησζη ηνπιάρηζηνλ  

ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη  ζην έληππν ζπγθαηάζεζεο:  

 Τα ζηνηρεία ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο  (ηεο Γ.Α.ΣΤΑ. ή ησλ επηκέξνπο  δνκψλ 

ηεο) ζχκθσλα κε ηνλ λ.2472/1997. 

 Τα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ή νη θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πνπ  πξφθεηηαη λα 

ππνζηνχλ επεμεξγαζία. 

 Ο ζθνπφο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. 

 Οη απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ. 

 Δλεκέξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα 

ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο θαη αληίξξεζεο ζηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ( άξζξα 11, 12 θαη 13 ηνπ λ. 2472/1997). 

4. Η Γ.Α.ΣΤΑ θαη νη επηκέξνπο δνκέο  ηεο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα  κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαθπιάζζεηαη απνιχησο 

ε αλσλπκία ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ θαη λα κελ είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο 

ηνπο. Τα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη κε ηξφπν 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη  ε  αλσλπκία ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ. 

5. Οη ζπλεξγαδφκελνη κε ηε Γ.Α.ΣΤΑ. θαη ηηο επηκέξνπο δνκέο ηεο θνξείο/επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνί  νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ηα νπνία ηνπο δηαβηβάδνληαη απφ ηε Γ.Α.ΣΤΑ. θαη ηηο επηκέξνπο δνκέο ηεο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2472/1997 θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

  



 

Κώδικας Δεοντολογίας  Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Σελίδα 10 
 

 

Άπθπο 6: Αζθάλεια ηήπηζηρ  δεδομένων πποζωπικού σαπακηήπα 

Η Γ.Α.ΣΤΑ. θαη νη επηκέξνπο  δνκέο ηεο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ  ηα θαηάιιεια νξγαλσηηθά 

θαη ηερληθά κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηπραία ή 

αζέκηηε θαηαζηξνθή, ηπραία απψιεηα, αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξφζβαζε θαη 

θάζε άιιε κνξθή αζέκηηεο επεμεξγαζίαο. Απηά ηα κέηξα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ επίπεδν 

αζθαιείαο αλάινγν πξνο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε επεμεξγαζία θαη ε θχζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηα νπνία  είλαη αληηθείκελν ηεο επεμεξγαζίαο. 

Οκνίσο, νη ζπλεξγαδφκελνη κε ηε Γ.Α.ΣΤΑ. θαη ηηο επηκέξνπο δνκέο ηεο θνξείο, επηρεηξήζεηο 

θαη νξγαληζκνί νθείινπλ λα ιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ αζθαιή ηήξεζε θαη 

ηελ πξνζηαζία  ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα  ηα νπνία  ηνπο δηαβηβάδνληαη απφ 

ηε Γ.Α.ΣΤΑ. 

 

Άπθπο 7: Δςθύνη ακπίβειαρ και διάθεζηρ ηων ζηοισείων - Τποσπέωζη παποσήρ 

πληποθοπιών 

 

1. Οη ρξήζηεο πνπ επηζπκνχλ  ηελ παξνρή  νπνηαζδήπνηε εθ ησλ  ππεξεζηψλ ηεο  Γ.Α.ΣΤΑ. 

εγγξάθνληαη ζην γξαθείν Γ.Α.ΣΤΑ. Αλαθνξηθά δε κε ηα ζηνηρεία πνπ δειψλνληαη απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο, κε γξαπηφ  ή ειεθηξνληθφ ηξφπν, ε  Γ.Α.ΣΤΑ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.  δελ θέξεη 

νπδεκία  επζχλε  γηα ηελ αθξίβεηα ή  ηελ πιεξφηεηά  ηνπο.  

2. Η Γ.Α.ΣΤΑ.  θαη νη επηκέξνπο δνκέο ηεο νθείινπλ λα παξέρνπλ κε επηκέιεηα θαη ζπλέπεηα  

ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο ρξήζηεο  ησλ ππεξεζηψλ ηνπο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο. Οη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην 

δπλαηφλ αθξηβείο, πιήξεηο, εκπεξηζηαησκέλεο, επηθαηξνπνηεκέλεο, αληηθεηκεληθέο θαη 

απαιιαγκέλεο απφ πξνζσπηθέο απφςεηο θαη πεπνηζήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο.  

3. Τν πξνζσπηθφ ηεο Γ.Α.ΣΤΑ. έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε  γηα: 

 ηε δηάζεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά  κε ηνπο ρξήζηεο  πξνο ηνπο θνξείο απαζρφιεζεο 

 ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο, ρσξίο δηαθξίζεηο, έγθαηξα  θαη  κε 

νξγαλσκέλν ηξφπν. 
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4. Η επζχλε γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη ε αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαβηβάδνληαη  ζηελ 

Γ.Α.ΣΤΑ. απφ ηνπο  ζπλεξγαδφκελνπο κε απηή θνξείο,  αλήθεη απνθιεηζηηθά ζε απηνχο.   

 

 

Άπθπο 8: Τποσπεώζειρ ενημέπωζηρ σπηζηών –θοπέων  απαζσόληζηρ 

 

Οη ρξήζηεο, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο απφ ηε Γ.Α.ΣΤΑ., 

νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηε  Γ.Α.ΣΤΑ. γηα ην απνηέιεζκα ησλ ππεξεζηψλ  πνπ έιαβαλ, 

κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε Γ.Α.ΣΤΑ. ή/θαη ηηο επηκέξνπο δνκέο ηεο. 

 

Παξφκνηα, νη  θνξείο απαζρφιεζεο, νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηε  Γ.Α.ΣΤΑ.  γηα ην 

απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξφζιεςεο ηνπ  ρξήζηε, κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηε Γ.Α.ΣΤΑ. ή/θαη ηηο επηκέξνπο δνκέο ηεο. 

  

 

Άπθπο 9: Φοπείρ Απαζσόληζηρ  - Αποδοσή ηων όπων ηος Κώδικα Γεονηολογίαρ  

 

Οη θνξείο απαζρφιεζεο νθείινπλ λα δειψζνπλ εγγξάθσο φηη απνδέρνληαη ηνλ παξφληα 

Κψδηθα Γενληνινγίαο.  Σην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηελ Γ.Α.ΣΤΑ. νθείινπλ λα 

δξνπλ ζχκθσλα κε ηα επί κέξνπο άξζξα ηνπ παξφληνο Κψδηθα. 

 

 

Άπθπο 10: Άπνηζη παποσήρ ςπηπεζιών  - Άπνηζη ζςνεπγαζίαρ 

 

1. Η  Γ.Α.ΣΤΑ.  θαζψο θαη νη δνκέο πνπ ηελ απνηεινχλ, δχλαληαη  λα αξλεζνχλ ηελ παξνρή 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζε ρξήζηε, ν νπνίνο απνδεδεηγκέλα ελεξγεί αληίζεηα κε ηνπο ζθνπνχο  

ηεο  Γ.Α.ΣΤΑ.  θαη ηα ρξεζηά ζπλαιιαθηηθά ήζε.  Η  Γ.Α.ΣΤΑ. ζε πεξίπησζε άξλεζεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ην ρξήζηε γηα ηελ απφθαζε ηεο κε  

παξνρήο ππεξεζηψλ,  θαζψο θαη γηα ηνπο ιφγνπο ηεο άξλεζεο. Η ελεκέξσζε ιακβάλεη ρψξα 

κε ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ρξήζηε ζρεηηθήο αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο.  

2. Η Γ.Α.ΣΤΑ.  δχλαηαη λα αξλεζεί ηε ζπλεξγαζία κε νπνηνδήπνηε θνξέα φηαλ: 

 ν θνξέαο παξέρεη αλαθξηβή ή παξαπιαλεηηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε ζέζε 

εξγαζίαο, 
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 νη εθπξφζσπνη ή ην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα  ζπκπεξηθέξνληαη πξνο ηνπο ρξήζηεο 

θαηά ηξφπν αήζε θαη πξνζβιεηηθφ,  

 ν θνξέαο παξαβαίλεη ηηο αξρέο  ηνπ παξφληνο θψδηθα δενληνινγίαο. 

 

Άπθπο 11: Πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηορ 

Η Γ.Α.ΣΤΑ. ζε ζπλεξγαζία κε ηα Τκήκαηα θαη ηε Γηνίθεζε ηεο  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ  (επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ, εξγαδφκελνπο, θνηηεηέο, απνθνίηνπο)  αλαπηχζζεη πξνγξάκκαηα ηα νπνία   

ζπκβάιινπλ  

 ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

 ζηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ απνηππψκαηνο ηεο Σρνιήο,  

 ζηελ αλάιεςε απφ θνηλνχ δξάζεσλ κε ηνπηθνχο θνξείο θαη ηελ θνηλσλία ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο.  

 

Άπθπο 12: Μησανιζμοί ποιοηικού ελέγσος και αξιολόγηζηρ 

Η Γ.Α.ΣΤΑ. θαη νη επηκέξνπο δνκέο ηεο γηα ηελ αξηηφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ εθαξκφδνπλ  

δηαδηθαζίεο νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ: 

 Τε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή κέζσ ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ έγθπξσλ πιεξνθνξηψλ 

θαη δεδνκέλσλ.  

 Τελ θαηαγξαθή θαη αξρεηνζέηεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 Τε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ.  

 Τελ εμέηαζε  

      –   ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο,  δειαδή  ηνλ  βαζκφ  επίηεπμεο  ησλ  ζηφρσλ,  

–   ηεο απνδνηηθφηεηαο,  δειαδή  ηελ  θαιχηεξε  ζρέζε  κεηαμχ  ησλ  πφξσλ  

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  θαη  ησλ απνηειεζκάησλ  πνπ  επηηπγράλνληαη, 

θαζψο  θαη   
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–   ηεο θαηαιιειφηεηαο  κηαο  παξέκβαζεο,  δειαδή,  ηνλ  βαζκφ  ζηνλ  νπνίν  

νη  ζηφρνη  ηεο  παξέκβαζεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο  αλάγθεο,  ζηα 

πξνβιήκαηα  θαη ζηα δεηήκαηα πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ θνηηεηψλ – 

απνθνίησλ  θαη  ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Τελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ κέζα απφ κηα ζεηξά δεηθηψλ 

εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο. 

 Τελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο  ζπλερνχο, νινθιεξσκέλεο θαη ηππνπνηεκέλεο πνηνηηθήο 

θαη πνζνηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 Τελ εθαξκνγή αμηνιφγεζεο θαη ηελ  εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

κειινληηθψλ δξάζεσλ.  

 

Άπθπο 13: εβαζμόρ Πνεςμαηικήρ & Βιομησανικήρ Ιδιοκηηζίαρ 

Η Γ.Α.ΣΤΑ. θαζψο θαη νη επηκέξνπο δνκέο ζέβνληαη θαη πξνάγνπλ ην ζεβαζκφ ζηε 

Πλεπκαηηθή θαη  Βηνκεραληθή Ιδηνθηεζία ησλ δεκηνπξγψλ. Σην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο,  

ελεκεξψλνπλ θαη ελζαξξχλνπλ πξαθηηθέο πνπ ζθνπεχνπλ ζηε δηαζθάιηζε ηνπ δεκηνπξγνχ 

κέζσ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, θ.ιπ. 

 

Άπθπο 14: Διδικά Θέμαηα  ζσεηικά με ηιρ επιμέποςρ δομέρ 

Γπαθείο Γιαζύνδεζηρ  

Τν Γ.Γ.  ππνζηεξίδεη ηελ δηαζχλδεζε  ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη 

κεζνιαβεί κεηαμχ  θνηηεηψλ,  απνθνίησλ  θαη θνξέσλ απαζρφιεζεο  κε ζθνπφ ηελ θάιπςε 

δηαζέζηκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

Τν Γ.Γ. ίπιεξνθνξεί ηνπο θνηηεηέο θαη πηπρηνχρνπο,  γηα ηηο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

απαζρφιεζεο. 
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Τν πξνζσπηθφ ηνπ Γ.Γ. παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε αίζζεκα επζχλεο πξνο φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ρσξίο δηαθξίζεηο. 

 Η  παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο (mentoring) πξνο ηνπο θνηηεηέο/απνθνίηνπο απφ ην 

Γ.Γ. γίλεηαη κφλν απφ εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη αθνξά ηε δηεπθφιπλζε  

ηεο ελαξκφληζεο ησλ θιίζεψλ ηνπο κε ηηο εξγαζηαθέο ηνπο επηδηψμεηο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γ.Γ.  πνπ ζηνρεχνπλ πξνο ηνπο καζεηέο,  επηβάιιεηαη 

ε απμεκέλε θξνληίδα θαη επηκέιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ παξνρή ηεθκεξησκέλεο 

ελεκέξσζεο θαη πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηεο Σρνιήο.  

Τν Γ.Γ.  ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζεη γηα ηελ απαζρφιεζε θνηηεηψλ 

θαη απνθνίησλ, εθηφο απφ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο, 

δχλαηαη λα ζπλεξγάδεηαη θαη κε  Ιδησηηθνχο Οξγαληζκνχο Δπξέζεσο Δξγαζίαο, (Ι.Ο.Δ.Δ.). Οη  

Ι.Ο.Δ.Δ. είλαη  εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κεζνιαβεηηθά κεηαμχ ελφο ππνςήθηνπ 

εξγαδφκελνπ θαη ελφο θνξέα απαζρφιεζεο θαη νη ππεξεζίεο ηνπο πξνζθέξνληαη µε 

ρξεκαηηθή ακνηβή, ε νπνία θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ θνξέα απαζρφιεζεο.  

Τν Γ.Γ. κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη µε Ι.Ο.Δ.Δ. ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο φηη ν Ι.Ο.Δ.Δ. 

• ακείβεηαη απνθιεηζηηθά θαη µφλν απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη παξέρεη ππεξεζίεο ζηνπο 

θνηηεηέο θαη απνθνίηνπο δίρσο νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε απηψλ γηα παξνρή ακνηβήο 

ή αληαιιάγκαηνο πξνο ηνλ Ι.Ο.Δ.Δ. 

 δειψλεη εγγξάθσο φηη απνδέρεηαη ηνλ παξφληα Κψδηθα Γενληνινγίαο θαη φηη  ζην 

πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηελ Γ.Α.ΣΤΑ. δξα ζχκθσλα κε ηα επί κέξνπο άξζξα 

ηνπ παξφληνο Κψδηθα, 

 • δεζκεχεηαη λα ελεκεξψλεη ην Γ.Γ. γηα ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θνξέα απαζρφιεζεο 

πνπ εθπξνζσπεί θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ελεξγεί, πξνθεηκέλνπ νη ρξήζηεο 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γ.Γ. λα έρνπλ ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε, 

• δεζκεχεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη  ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε πνπ ηνπ δφζεθαλ απφ ην Γ.Γ. 

ζηνλ θνξέα απαζρφιεζεο γηα ηνλ νπνίνλ απεζηάιεζαλ. Σε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί  

λα πξνσζήζεη ηα ζηνηρεία απηά θαη ζε άιινλ θνξέα απαζρφιεζεο νθείιεη λα   
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ελεκεξψζεη  ην Γ.Γ. ψζηε λα ελεκεξσζεί ν ρξήζηεο θαη λα ιεθζεί εθ λένπ ε άδεηά ηνπ. 

Γπαθείο Ππακηικήρ Άζκηζηρ  

Σθνπφο ηνπ  Γ.Π.Α. είλαη  ε αλαβάζκηζε ηεο ζεζκνζεηεκέλεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ 

θνηηεηψλ θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Τν Γ.Π.Α. ζηνρεχεη (α) ζηελ  εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ Τκήκαηνο πνπ παξαθνινπζνχλ, (β) ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ 

ζηηο δηαδηθαζίεο θαη κεζφδνπο παξαγσγήο ή παξνρήο ππεξεζηψλ θαη (γ) ζην ζπζρεηηζκφ ησλ 

ζεσξεηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο  εξγαζίαο. 

Η ιεηηνπξγία ηνπ Γ.Π.Α. έρεη ηδηαίηεξε ζπλάθεηα κε ην Γ.Γ. θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηνλ παξφληα Κψδηθα Γενληνινγίαο. Σηελ πεξίπησζε πνπ 

ην Γ.Π.Α. ζπλεξγάδεηαη κε Ι.Ο.Δ.Δ. ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Γ.. 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ε Γ.Α.ΣΤΑ. θαη ην Γ.Π.Α. νθείινπλ λα 

ελεκεξψλνπλ ηνπο θνξείο απαζρφιεζεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ 

ζρεηηθά κε ην εθάζηνηε εηδηθφ θαζεζηψο απνδεκίσζεο θαη αζθάιηζεο ησλ θνηηεηψλ.  

Μονάδα Καινοηομίαρ και Δπισειπημαηικόηηηαρ  

Η Μ.Κ.Δ. κέζα απφ ηηο δξάζεηο ηεο ζηνρεχεη (α) ζηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

θνηηεηψλ θαη ησλ απνθνίησλ ηεο Σρνιήο ψζηε λα αλαιακβάλνπλ  πξσηνβνπιίεο 

θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, (β) δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ ππνζηεξηθηηθνχ 

πεξηβάιινληνο (πιεξνθνξίεο, γλψζεηο, εθπαηδεπηηθά εξγαιεία) γηα ηελ ζπλερή ελεκέξσζε 

θαη επηκφξθσζε θαη (γ) ζηελ νξγάλσζε δξάζεσλ  επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο ηδεψλ 

(ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, θιπ) κε επηηπρεκέλνπο επηρεηξεκαηίεο αλά επηρεηξεκαηηθφ  θιάδν.  

Σπλεξγάδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ κε ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηεο Σρνιήο, ηε Γ.Α.ΣΤΑ. θαη 

ηηο ινηπέο δνκέο. Δπί πιένλ, είλαη ζε επηθνηλσλία κε επηρεηξεκαηίεο, επηκειεηήξηα, 

επαγγεικαηηθνχο ζπιιφγνπο, θιπ.   
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Άπθπο 15: Υωποθέηηζη και σπήζη πόπων 

Τν Γξαθείν ηεο Γ.Α.ΣΤΑ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ βξίζθεηαη ζε ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο ηεο Σρνιήο. Απφ 

ηε Σρνιή  παξέρεηαη ζηε Γ.Α.ΣΤΑ. θάζε πξφζθνξν κέζν (πξνζσπηθφ, πιηθνηερληθή 

ππνδνκή, θ.ιπ.) γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ  νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. Η πξνζηαζία ηεο 

πεξηνπζίαο θαη ν ζεβαζκφο ησλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ιδξχκαηνο απνηεινχλ 

ζεκειηψδε ππνρξέσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γ.Α.ΣΤΑ..  

 

Άπθπο 16: Δπικοινωνία - ςνέπγεια με άλλερ δομέρ 

1. Η Γ.Α.ΣΤΑ.  πξνθεηκέλνπ λα θέξεη ζε επαθή ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο πηπρηνχρνπο  ηεο 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ  κε ηελ αγνξά εξγαζίαο,  επηθνηλσλεί θαη ζπλάπηεη κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε 

θνξείο απαζρφιεζεο , ηνπηθνχο επαγγεικαηηθνχο θνξείο, επηκειεηήξηα, θ.ιπ.   

2. Η Γ.Α.ΣΤΑ. θαη νη επηκέξνπο δνκέο ηεο επίζεο, αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο θαη 

ζπλεξγάδνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο δνκέο ησλ ππνινίπσλ Ιδξπκάησλ, θαζψο θαη κε θνξείο  

Σρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ  Πξνζαλαηνιηζκνχ. 

 

Άπθπο 17: Σήπηζη  ηος Κώδικα Γεονηολογίαρ 

1.  Η ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Κψδηθα Γενληνινγίαο είλαη ππνρξέσζε φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηε Γ.Α.ΣΤΑ. θαη ζηηο επηκέξνπο δνκέο ηεο  κεξψλ, ήηνη ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ησλ θνηηεηψλ, ησλ απνθνίησλ  θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ. 

 2. Η παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ εθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ή ηνπ ρξήζηε είλαη  πεηζαξρηθφ 

παξάπησκα, ην νπνίν εμεηάδεηαη πεηζαξρηθά απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ ηεο  

νπνίαο σο εηζεγεηήο ελεξγεί ν Ιδξπκαηηθφο Υπεχζπλνο ηεο Γ.Α.ΣΤΑ. 

3. Δμέηαζε ηεο νπνηαδήπνηε θαηαγειιίαο δηελεξγείηαη κφλν  εθφζνλ απηή ππνβιεζεί απφ 

ηνλ ελδηαθεξφκελν εγγξάθσο.  Η Γ.Α.ΣΤΑ. ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηήζεη ην απνηέιεζκα ηεο 

έξεπλάο ηεο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Υβξηζηηθέο ή πξνζβιεηηθέο θαηαγγειίεο δελ 

ιακβάλνληαη  ππφςε. 
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4. Παξαβάζεηο άξζξσλ ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο δχλαληαη λα επηζχξνπλ κέρξη θαη ηε 

δηαθνπή ηεο ζπκβάζεσο ηνπ εξγαδνκέλνπ ή ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην 

γξαθείν Γ.Α.ΣΤΑ. ή ησλ ζπλεξγαδφκελσλ πξάμεσλ.  

 

Άπθπο 18: Αναθεώπηζη ηος Κώδικα Γεονηολογίαρ 

 

Ο παξψλ Κψδηθαο Γενληνινγίαο αλαπξνζαξκφδεηαη δηαξθψο ζχκθσλα κε  ηηο εμειίμεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ  ηελ ιεηηνπξγία ηεο Γ.Α.ΣΤΑ. θαη ησλ επηκέξνπο δνκψλ ηεο θαη ηζρχεη απφ 

ηελ έγθξηζή  ηνπ απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. 

 


