ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Κύριος σκοπός της Επιτροπής Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας είναι η
παρακολούθηση και ποιοτική αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων υποδομής
και των τεχνολογικών υποδομών του Πανεπιστημίου, και των σχετικών υπηρεσιών που
παρέχονται προς την πανεπιστημιακή κοινότητα.
Με βάση τα πιο πάνω, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Συστημάτων Πληροφορικής και
Τεχνολογίας αναλύονται ως εξής:
1. Εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για μηχανογραφικό
εξοπλισμό και προτείνει προς τη Σύγκλητο την κατανομή του εγκεκριμένου
κονδυλίου. Στο τέλος κάθε έτους αξιολογεί την οικονομική διαχείριση των
κατανεμημένων ποσών και υποβάλλει σχετική έκθεση προς τη Σύγκλητο.
2. Εξετάζει θέματα που άπτονται του ηλεκτρονικού πανεπιστημίου (e-university) και
ευρύτερα των πληροφοριακών συστημάτων υποδομής και των τεχνολογικών
υποδομών
του
Πανεπιστημίου,
συμπεριλαμβανομένης
της
ανάπτυξης
τηλεπικοινωνιακών δικτύων, προτείνοντας αλλαγές όπου το κρίνει σκόπιμο.
3. Διατηρεί αρχείο με όλο τον πληροφοριακό και τεχνολογικό εξοπλισμό του
Πανεπιστημίου, αξιολογεί τη χρήση του εξοπλισμού αυτού και προτείνει διαδικασίες
για τη διάθεση του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού. Προτείνει και τροποποιεί κανόνες
χρήσης των κεντρικών (κοινόχρηστων) πληροφοριακών εργαστηρίων.
4. Υποβάλλει προτάσεις ως προς τα στοιχεία που θα καταχωρούνται κεντρικά στο
Κέντρο Δεδομένων (Data Centre), χειρίζεται θέματα προστασίας προσωπικών
δεδομένων και διαμορφώνει σχετικούς κώδικες δεοντολογίας, για παράδειγμα
αναφορικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
5. Αξιολογεί πρότυπα πληροφορικής τεχνολογίας για πιθανή υιοθέτησή τους από το
Πανεπιστήμιο.

6. Επεξεργάζεται αιτήματα των Σχολών, Τμημάτων, Διοικητικών Υπηρεσιών, και άλλων
οντοτήτων του Πανεπιστημίου αναφορικά με τα συστήματα πληροφορικής και
τεχνολογίας και υποβάλλει προτάσεις ως προς την ανάπτυξη τοπικών ομάδων
υποστήριξης συστημάτων πληροφορική, σε επίπεδο Σχολών ή και Τμημάτων, όπου οι
εξειδικευμένες ανάγκες το δικαιολογούν.
7. Εισηγείται θεσμικά πλαίσια για τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων και της
τεχνολογίας του Πανεπιστήμιου από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες.
8. Εισηγείται την πολιτική ανάπτυξης συνεργασιών με εγχώριους, δημόσιους και
ιδιωτικούς οργανισμούς, καθώς επίσης τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε εθνικά ή
διεθνή δίκτυα πληροφορικής.
9. Μεριμνά για τη διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών που αφορούν στα συστήματα
πληροφορικής και τεχνολογίας.
10. Μελετά οποιαδήποτε θέματα της ανατεθούν από το Συμβούλιο ή τη Σύγκλητο ή
αυτεπάγγελτα όποια θέματα εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

Οι πιο πάνω όροι εντολής εγκρίθηκαν κατά την 83η Συνεδρία της Συγκλήτου στις 12 Ιουνίου
2017, και κατά την 72η Συνεδρία του Συμβουλίου στις 22 Ιουνίου 2017.

