ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Όπως διαμορφώθηκε από την ΕΕ του ΓΔ και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του ΤΕΙ
(πράξη 15/5.4.2000 – Θέμα 2ο)

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΣΚΟΠΟΣ
1.1 Γραφείο Διασύνδεσης είναι η υπηρεσία του T.E.I, που έχει ως έργο της τη
μεσολάβηση μεταξύ των πτυχιούχων και των σπουδαστών του Τ.Ε.Ι., των
εργοδοτικών οργανισμών, των εργοδοτών και των κλαδικών οργανώσεων των,
άλλων τριτοβαθμίων εκπαιδευτικών και επιστημονικών ιδρυμάτων με σκοπό την
κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, την πληροφόρηση σχετικά με την δυνατότητα
διενέργειας μεταπτυχιακών σπουδών ή χορήγησης υποτροφιών, την προαγωγή των
συνεργασιών της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη διάχυση τεχνογνωσίας, την
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κάθε φύσεως και γενικά κάθε υπηρεσίας που
προάγει την επικοινωνία και προσέγγιση του Ιδρύματος και του κοινωνικού
συνόλου.
1.2 Η διοίκηση του Γ.Δ. πραγματοποιείται υπό του Επιστημονικού Υπευθύνου
(Ε.Υ.) και του Αναπληρωτού του Ε.Υ., ελέγχεται διοικητικά / οικονομικά από το
Συμβούλιο T.E.I. / Ειδ. Λογαριασμό, με πλήρη ενημέρωση της εκπαιδευτικής
κοινότητας δια της Επιτροπής Έργου του Γ.Δ..
1.3 Το Γ.Δ. έχει σκοπό την παροχή άμεσων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε όλους
ανεξαιρέτως τους χρήστες του (σπουδαστές, πτυχιούχους, εκπαιδευτικούς,
υπαλλήλους του T.E.I., επιχειρήσεις και οργανισμούς) με προτεραιότητα των
προερχόμενων από το T.E.I. Πειραιά. Το Γ.Δ. παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς
διακρίσεις φύλου, εθνικότητας, χρώματος, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων,
ειδικών αναγκών ή άλλων διαφοροποιήσεων.
1.4 Το Γ.Δ. λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση του απορρήτου και την
ασφάλεια των αρχείων, τα οποία αφορούν τους χρήστες του. Οι χρήστες
εξουσιοδοτούν εγγράφως το Γ.Δ. για την παροχή πληροφοριών που τους αφορούν και
ευθύνονται απολύτως και αποκλειστικά για την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών.
1.5 Το Γ.Δ. αποβλέπει στην ισότιμη και εποικοδομική συνεργασία με ομοταγή
γραφεία Α.Ε.Ι. - T.E.I, του εσωτερικού και του εξωτερικού απ' ευθείας ή μέσω των
υφισταμένων Οριζοντίων Δράσεων (Ο.Δ.).
2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Γ.Δ.
2.1 Το προσωπικό του Γ.Δ. είναι εξειδικευμένο και προσλαμβάνεται αποκλειστικά για
την κάλυψη συγκεκριμένων οργανικών θέσεων εργασίας και μόνον. Ευθύνεται
απολύτως για την παροχή σε όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες του, υπηρεσιών, οι οποίες
είναι
στο
μέτρο
του
εφικτού
πλήρεις,
σύγχρονες
και
παρέχονται ανεξάρτητα των προσωπικών του πεποιθήσεων.
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2.2 Το προσωπικό του Γ.Δ. αποφεύγει τη δημιουργία ιδιαιτέρων σχέσεων με τους
χρήστες των υπηρεσιών του, όταν αυτό είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μη
αντικειμενική λήψη αποφάσεων.
2.3 Το προσωπικό του Γ.Δ. οφείλει να επιδεικνύει την αρμόζουσα συμπεριφορά προς
τους χρήστες του και τανάπαλιν.
3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΟΥ
3.1 Επιτροπή Έργου (Ε.Ε.) είναι το όργανο που συνδέει το Γ.Δ. με την εκπαιδευτική
κοινότητα του T.E.I. Πειραιά και αποτελεί κύρια πηγή αμφίδρομης πληροφόρησης.
Αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε τμήματος, έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών
κάθε σχολής, έναν εκπρόσωπο του Διοικητικού προσωπικού του T.E.I. Πειραιά και
τρία μέλη του Γ.Δ.
3.2 Συνεδριάζει μηνιαίως υπό την προεδρία του Ε.Υ. του Γ.Δ. ο οποίος είναι
υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης. Τα μέλη της Ε.Ε.
ενημερώνουν τα τμήματα τους για τα ανωτέρω
3.3 Η θητεία των μελών είναι ετήσια.
4. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
4.1 Τα πεδία των χρησιμοποιουμένων βάσεων δεδομένων διακρίνονται σε
απόρρητα και κοινής (τοπικής ή εξ αποστάσεως) πρόσβασης. Τα απόρρητα πεδία
διαχειρίζονται από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Γ.Δ. και μόνον.
4.2 Ο καθορισμός των πεδίων γίνεται από το Γ.Δ. Την ευθύνη για την τήρηση του
απορρήτου των παρεχομένων προς την Ο.Δ. πληροφοριών έχει απολύτως και
αποκλειστικά η Ο.Δ.
5. ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5.1 Τις υπηρεσίες του Γ.Δ. χρησιμοποιούν μόνον εκείνοι που το επιθυμούν. Η
επιθυμία τους εκφράζεται με σχετική αίτηση, στην οποία δηλώνουν ότι αποδέχονται και
τον παρόντα κώδικα.
5.2 Η δήλωση όλων των στοιχείων της βάσης δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική για
το χρήστη, οι συνέπειες όμως της μη δήλωσης στοιχείων βαρύνουν
αποκλειστικά εκείνον.
5.3 Οι πτυχιούχοι και οι σπουδαστές με την εγγραφή τους καθίστανται χρήστες των
υπηρεσιών του Γ.Δ. και των αντίστοιχων της Ο.Δ. και μπορούν έτσι να
εξυπηρετηθούν από όλα τα Γ.Δ. των ΤΕΙ της χώρας (συμφωνά με σχετική απόφαση της
Συντονιστικής Επιτροπής της Ο.Δ. των Τ.Ε.Ι.). Η εγγραφή ανανεώνεται ανά έτος
με αίτηση του χρήστη. Μη ανανέωση εγγραφής συνεπάγεται διαγραφή μετά πάροδο
έτους από το Γ.Δ. Άμεση διαγραφή χρήστη πραγματοποιείται μόνο με αίτηση του.
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5.4 Το Γ.Δ. δεν προβαίνει σε αξιολογήσεις πληροφοριών χρηστών οιασδήποτε φύσεως.
Το Γ.Δ. διαβιβάζει γενικά πίνακες που περιλαμβάνουν όλους τους χρήστες που
πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις, με προτεραιότητα των ανέργων και κατά σειρά
εγγραφής τους στη Βάση Δεδομένων (Β.Δ.).
5.5 Ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει το Γ.Δ. για τα αποτελέσματα της
υπηρεσίας που έλαβε από το Γ.Δ. σχετικά με το θέμα που τον αφορά.
5.6
Αναιτιολόγητη
συμπεριφορά.

υπαναχώρηση

χρήστη

θεωρείται

αντιδεοντολογική

6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
6.1 O ενδιαφερόμενος εργοδότης είναι υπεύθυνος για την εν γένει
συμπεριφορά των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθ' όλη τη διάρκεια της
συνεργασίας του με το Γ.Δ.. Οι υπεύθυνοι πρόσληψης (Υ.Π.) των επιχειρήσεων
οφείλουν να σέβονται τις διαδικασίες που ακολουθεί το Γ.Δ. στη διεκπεραίωση του
έργου του.
6.2 Οι υπεύθυνοι πρόσληψης πρέπει να παρέχουν σαφείς και ακριβείς
πληροφορίες σχετικά με τη θέση εργασίας και να απέχουν οποιασδήποτε
παραπλανητικής ή αόριστης ανακοίνωσης.
7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
7.1 Η τήρηση του Κ.Δ. ελέγχεται πρωτοβαθμίους από τον Πρόεδρο του T.E.I.,
δευτεροβαθμίως δε από το Συμβούλιο του ΤΕΙ . Ως εισηγητής ενεργεί ο Ε.Υ. του Γ.Δ.
7.2 Μόνο έγγραφες και ενυπόγραφες καταγγελίες εξετάζονται από τα αρμόδια
όργανα της 7.1.. Προσφυγή στο δευτεροβάθμιο όργανο γίνεται εντός 20ημέρου
ανατρεπτικής προθεσμίας αν η απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου δεν θεωρηθεί
ικανοποιητική από τον προσφεύγοντα.
7.3 Παραβάσεις άρθρων του παρόντος Κ.Δ. συνεπάγονται μέχρι και την
διακοπή της συμβάσεως του εργαζομένου ή την οριστική διαγραφή του χρήστη από το
Γ.Δ.
7.4 Η καλή λειτουργία του Γ.Δ. εναπόκειται στην καλοπροαίρετη συνεργασία όλων.
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