
 

 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

 

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 
 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 

Η Επιτροπή Πληροφορικών Συστημάτων αποτελεί Συμβουλευτική Επιτροπή της 
Συγκλήτου σε θέματα που αφορούν την Πληροφορική Τεχνολογία. Η Επιτροπή μελετά 
και υποβάλλει εισηγήσεις προς τη Σύγκλητο επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της. 

 
 

Η σύνθεση και λειτουργία της Επιτροπής προσδιορίζεται στους Κανόνες 2.2 
Επιτροπές Συγκλήτου και Συμβουλευτικές Επιτροπές. 

 
 

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 

2.1  Προϋπολογισμός για μηχανογραφικό εξοπλισμό  
 
 

Η Επιτροπή υποβάλλει εισηγήσεις αναφορικά με τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό για μηχανογραφικό εξοπλισμό. Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά 
τα Κονδύλια 219, 332, 412 και 336, η Επιτροπή: 

 
 

i. Συγκεντρώνει, αξιολογεί και συνοψίζει τους επιμέρους 
προϋπολογισμούς και αιτήματα που υποβάλλουν ιεραρχικά οι 
Οργανωτικές Οντότητες του Πανεπιστημίου. 

 
ii. Υποβάλλει εισήγηση για τον Προϋπολογισμό προς την Επιτροπή 

Οικονομικών και Προσωπικού  
 

iii. Υποβάλλει εισήγηση προς την  Επιτροπή  Οικονομικών  και 
Προσωπικού για την κατανομή του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού 
και την έγκριση/απόρριψη των αιτημάτων που υποβάλλονται. 



2.2  Στρατηγική ανάπτυξη της Πληροφορικής Τεχνολογίας  
 
 

Η Επιτροπή προτείνει την πολιτική αναφορικά με τον 

προγραμματισμό, και την ανάπτυξη της Πληροφορικής  Τεχνολογίας 

και τη βέλτιστη αξιοποίησή της από την Πανεπιστημιακή κοινότητα. 

Συγκεκριμένα: 
 

 

i. Καταρτίζει προτάσεις για εξοπλισμό και λογισμικό που αφορά 
υποδομή, εργαστήρια και δίκτυα και βελτίωση και 
αυτοματοποίηση διαδικασιών και αξιοποίηση νέων 
εφαρμογών. 

 
ii. Αξιολογεί πρότυπα Πληροφορικής Τεχνολογίας και 

αποδοτικών διαδικασιών και συναφών πληροφορικών 
εφαρμογών για σκοπούς ενδεχόμενης υιοθέτησής τους (π.χ. 
συστήματα διαχείρισης ερευνητικών έργων, συστήματα 
οργάνωσης συνεδρίων, συστήματα υποστήριξης διδακτικού 
έργου). 

 
iii. Συμπαρακολουθεί και συνυποστηρίζει την υλοποίηση μεγάλων 

Στρατηγικών Έργων ανάπτυξης της Πληροφορικής Τεχνολογίας 
(όπως π.χ., Η-Πανεπιστήμιο) και βελτίωσης διαδικασιών και 
λειτουργιών. 

 

 

2.3  Ασφάλεια : 
 
 

Η Επιτροπή μελετά και εισηγείται αναφορικά με την ασφάλεια 
συστημάτων, δικτύων, δεδομένων και υπηρεσιών Πληροφορικής 
Τεχνολογίας. Συγκεκριμένα: 

 
 

i. Καταρτίζει πολιτική ασφάλειας. 

 
ii. Μελετά και υποβάλλει εκθέσεις και εισηγήσεις για την 

εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας. 

 
iii. Καταρτίζει προτάσεις για την εξασφάλιση εξειδικευμένου 

εξοπλισμού και λογισμικού (όπως, π.χ., διαδικτυακοί φράκτες). 
 
 

2.4  Παροχή εξυπηρετήσεων σε εξωτερικούς οργανισμούς:  
 
 

Η Επιτροπή εισηγείται αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών 
Πληροφορικής Τεχνολογίας και πρόσβασης στα πληροφορικά 
συστήματα του Πανεπιστημίου από εξωτερικούς οργανισμούς/άτομα. 
Συγκεκριμένα: 



i. Εισηγείται πολιτική/κριτήρια/όρους που πρέπει να διέπουν 
την παροχή υπηρεσιών. 

 
ii. Μελετά, εισηγείται και καθοδηγεί την τεχνική υλοποίηση των 

εγκεκριμένων προσβάσεων 
 

 

2.5  Σχέσεις συνεργασίας σε τομείς Πληροφορικής Τεχνολογίας: 
 
 

Η Επιτροπή μεριμνά και εισηγείται την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας 
σε τομείς της Πληροφορικής Τεχνολογίας με άλλα (εγχώρια κι διεθνή) 
ιδρύματα και οργανισμούς. Οι σχέσεις συνεργασίας 
συμπεριλαμβάνουν (μεταξύ άλλων): 

 
 

i. Τη συνυπογραφή Μνημονίων Συναντίληψης  με άλλα 
ιδρύματα–εταίρους σε Στρατηγικά Έργα όπου συμμετέχει το 
Πανεπιστήμιο. 

 
ii. Τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε εγχώρια/διεθνή δίκτυα 

ή/και οργανισμούς Πληροφορικής Τεχνολογίας. 
 

 
 
 

2.6  Εξειδικευμένα πληροφορικά συστήματα (εξοπλισμός και λογισμικό): 
 
 

Η Επιτροπή μελετά και εισηγείται, όπου χρειάζεται ή/και ζητείται, 
αναφορικά με τις προδιαγραφές εξειδικευμένων συστημάτων και τα 
κριτήρια και τους όρους αξιολόγησης των προτάσεων/προσφορών για 
την προμήθειά τους. 

 
 

3. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 
Επιπρόσθετα προς όσα προσδιορίζονται στους Κανόνες 2.2 Επιτροπές 
Συγκλήτου και Συμβουλευτικές Επιτροπές  

 
3.1 Η Επιτροπή δύναται να ορίσει ένα από τα μέλη της ως Αντιπρόεδρο. 

 
3.2 Για διευκόλυνση του έργου της, η Επιτροπή δύναται να: 

 
i. Συγκεντρώσει  πληροφορίες  από  οποιαδήποτε  πηγή  κρίνει 

σκόπιμο. 



ii. Συμβουλευθεί εμπειρογνώμονες ή/και να τους προσκαλέσει 
να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις συνεδρίες της. 

 
iii. Συγκροτήσει ειδικές ad-hoc υποεπιτροπές για τη μελέτη και 

αξιολόγηση εξειδικευμένων θεμάτων των αρμοδιοτήτων της. 

 
iv. Ζητά και να δέχεται πληροφόρηση από την Υπηρεσία 

Πληροφορικών Εφαρμογών και την Υπηρεσία Πληροφορικής 
Υποδομής 

 
 

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, η Επιτροπή υποβάλλει προς τη Σύγκλητο 
Ετήσιο Απολογισμό ο οποίος περιλαμβάνει: 

 
i. Έκθεση Πεπραγμένων. 
ii. Οικονομική έκθεση δαπανών για το τελευταίο έτος. 
iii. Αξιολόγηση των υφιστάμενων συστημάτων Πληροφορικής 

Τεχνολογίας και της αξιοποίησής τους. 
iv. Προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της Πληροφορικής 

Τεχνολογίας. 
 
 
Εγκρίθηκαν κατά τη Συνεδρία της Συγκλήτου αρ. 25/2016 (2 Νοεμβρίου 2016).  


