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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ
1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει την αποστολή του ΕΕΥΕΜ, στο πλαίσιο που
καθορίζεται από το άρθρο 7 του νόμου 2552/97, ορίζει την οργάνωση και λειτουργία
του, τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, τις κατηγορίες του προσωπικού, τη
συνεργασία με άλλους φορείς, και γενικώς ρυθμίζει θέματα εσωτερικής οργάνωσης
και λειτουργίας του ΕΕΥΕΜ.
2. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει με την έγκρισή του από τη Σύγκλητο
του ΕΑΠ. Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε στην 167/21-4-2008 Συνεδρίαση της
Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ.
3. Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού είναι δυνατή μετά από
εισήγηση του Διευθυντή του ΕΕΥΕΜ και έγκριση της Συγκλήτου του ΕΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 2
ΡΟΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (εν
συντομία ΕΕΥΕΜ) ιδρύθηκε και λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (στη συνέχεια ΕΑΠ). Για τις διεθνείς
συναλλαγές και συνεργασίες, το ΕΕΥΕΜ θα αναγράφεται ως Educational
Content, Methodology and Technology Laboratory (εν συντομία e-CoMeT Lab).
2. Αποστολή του ΕΕΥΕΜ είναι η παραγωγή προτύπων εκπαιδευτικού υλικού και
η ανάπτυξη μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας και συνεχούς αξιολόγησης των
φοιτητών.
3. Η δραστηριότητα του εργαστηρίου περιλαμβάνει τους ακόλουθους άξονες:
1. την δημιουργία (ανάπτυξη, παραγωγή, έκδοση), πρόσβαση και χρήση
(ανάκτηση και διαμοίραση) και την διατήρηση (αποθήκευση και
αρχειοθέτηση, προσαρμογή σε περίπτωση τεχνολογικών αλλαγών)
εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλικού (ψηφιακού και έντυπου).
2. την ανάπτυξη και εξέλιξη μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με
την αξιοποίηση των σύγχρονων εκπαιδευτικών θεωριών, αλλά και
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των τεχνολογικών εξελίξεων που εξασφαλίζουν την αποδοτικότερη
εφαρμογή τους
3. την αξιοποίηση και παραγωγή τεχνολογικών λύσεων λογισμικού και
εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην
εκπαίδευση και την παραγωγή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού
προγράμματος.
4. Στα πλαίσια των ανωτέρω αξόνων δραστηριοποίησης, το ΕΕΥΕΜ:
1. Διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα
2. Παρακολουθεί τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και
υιοθετεί τις βέλτιστες πρακτικές
3. Υποστηρίζει την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη της
λειτουργίας ολοκληρωμένων λύσεων, παιδαγωγικών εφαρμογών και
εφαρμογών ΤΠΕ
4. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αξιολόγησης
λύσεων και εφαρμογών
5. Παρέχει υπηρεσίες
αποτελεσμάτων

κατάρτισης,

διάδοσης

και

διάχυσης

6. Παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού,
μεθοδολογιών και εφαρμογών
5. Για την επίτευξη των στόχων του το ΕΕΥΕΜ:
•

Υποστηρίζεται από το ΕΑΠ, το οποίο διαθέτει πόρους, προσωπικό,
χώρους και υλικοτεχνική υποδομή

•

Μπορεί να συνεργάζεται με άλλα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα,
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς

•

Συμμετέχει σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) χρηματοδοτούμενα
από την Εθνικούς πόρους, την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ή άλλες πηγές,
και υλοποιεί αντίστοιχες δραστηριότητες, αυτόνομα ή σε συνεργασία με
άλλους εταίρους

•

Διοργανώνει και συμμετέχει σε
εκδηλώσεις

ημερίδες, συνέδρια και ανάλογες
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ΑΡΘΡΟ 3
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1. Το ΕΕΥΕΜ διοικείται από τον Διευθυντή ή, σε περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου
κωλύματος ή αδυναμίας αυτού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του νόμου
2552/97, από τον Αν. Διευθυντή, οι αρμοδιότητες των οποίων καθορίζονται σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος Κανονισμού.
2. Συμβουλευτικό ρόλο ασκεί το Επιστημονικό Συμβούλιο, που λειτουργεί σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.
3. Ορίζεται Υπεύθυνος Συντονισμού με αποστολή το συντονισμό της υλοποίησης των
αποφάσεων του Διευθυντή και του Επιστημονικού Συμβουλίου, οι αρμοδιότητες του
οποίου καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος
Κανονισμού.
4. Η εσωτερική διάρθρωση του ΕΕΥΕΜ περιλαμβάνει τους ακόλουθους Τομείς
Έρευνας και Ανάπτυξης:
1. Τομέας Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Τομέας Πιστοποίησης
3. Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου
4. Τομέας Εκπαιδευτικών Μεθοδολογιών και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης
5. Τομέας Συστημάτων και Τεχνολογίας
6. Τομέας Υπηρεσιών Τηλεματικής και Δικτύων
5. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των οργάνων διοίκησης, των συμβουλευτικών
οργάνων και των τομέων της εσωτερικής διάρθρωσης του ΕΕΥΕΜ περιγράφονται
στα επόμενα άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
6. Η τροποποίηση της εσωτερικής διάρθρωσης του ΕΕΥΕΜ και των αρμοδιοτήτων
και των καθηκόντων των οργάνων διοίκησης, των συμβουλευτικών οργάνων και των
Τομέων Έρευνας και Ανάπτυξης του ΕΕΥΕΜ συνιστούν τροποποίηση του παρόντος
Κανονισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού.
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ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
1. Ο Διευθυντής του ΕΕΥΕΜ είναι μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ και ορίζεται από τη
Σύγκλητο του ΕΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 2552/97.
2. Ο Διευθυντής του ΕΕΥΕΜ έχει τα εξής καθήκοντα και αρμοδιότητες:
1. Προΐσταται όλων των Τομέων Έρευνας και Ανάπτυξης του ΕΕΥΕΜ,
προεδρεύει του Επιστημονικού Συμβουλίου, συγκαλεί τα όργανα
διοίκησης του ΕΕΥΕΜ και υπογράφει τις αποφάσεις που αφορούν στο
ΕΕΥΕΜ και τα όργανα διοίκησης αυτού
2. Εκπροσωπεί το ΕΕΥΕΜ στα όργανα διοίκησης και στα ακαδημαϊκά
όργανα του ΕΑΠ, αλλά και έναντι τρίτων
3. Λαμβάνει τις αποφάσεις που αφορούν στην οργάνωση και την εύρυθμη
λειτουργία του ΕΕΥΕΜ
4. Εισηγείται στο Επιστημονικό Συμβούλιο το ερευνητικό και αναπτυξιακό
πρόγραμμα του ΕΕΥΕΜ και διεκδικεί τις αντίστοιχες πιστώσεις
5. Εισηγείται στο Επιστημονικό Συμβούλιο τον ετήσιο ερευνητικό και
αναπτυξιακό απολογισμό του ΕΕΥΕΜ
6. Εισηγείται στο Επιστημονικό Συμβούλιο τις αποτιμήσεις απόδοσης των
εργαζομένων
7. Εισηγείται στο Επιστημονικό Συμβούλιο την τοποθέτηση του Υπεύθυνου
Συντονισμού και των Υπεύθυνων Τομέων Έρευνας και Ανάπτυξης ή
προτείνει τον τερματισμό της θητείας τους
8. Εισηγείται στο Επιστημονικό Συμβούλιο την ίδρυση, κατάργηση και
τροποποίηση Τομέων Έρευνας και Ανάπτυξης
9. Εισηγείται στο Επιστημονικό Συμβούλιο την
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΕΕΥΕΜ

τροποποίηση

του

10. Εισηγείται στο Επιστημονικό Συμβούλιο το Πλάνο Δράσεων Προβολής,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 18 του παρόντος Κανονισμού
11. Ορίζει τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους στα έργα Ε&Α στα οποία
συμμετέχει το ΕΕΥΕΜ
12. Έχει την επιστημονική ευθύνη έναντι του ΕΑΠ των περιεχομένων της
ιστοσελίδας του ΕΕΥΕΜ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 18 του
παρόντος Κανονισμού
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13. Ασκεί όσες λοιπές αρμοδιότητες προβλέπει ο νόμος και όσες του έχει
αναθέσει η Σύγκλητος του ΕΑΠ ή το Επιστημονικό Συμβούλιο
3. Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ανάληψη καθηκόντων, ο Διευθυντής
ζητά με επιστολή του από την κάθε Κοσμητεία του ΕΑΠ τον ορισμό του εκπροσώπου
της στο Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΕΥΕΜ.
4. Ο Διευθυντής δύναται, μετά από εισήγησή του και έγκριση του Επιστημονικού
Συμβουλίου, να εκχωρήσει τμήμα των αρμοδιοτήτων του για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα στον Αναπληρωτή Διευθυντή.

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
1. Ο Αν. Διευθυντής του ΕΕΥΕΜ είναι μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ και ορίζεται από τη
Σύγκλητο του ΕΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 2552/97.
2. Ο Αν. Διευθυντής δύναται να αναλαμβάνει προσωρινά ορισμένα από τα καθήκοντα
και τις αρμοδιότητες του Διευθυντή, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 4 του παρόντος
Κανονισμού, μετά από εισήγηση του Διευθυντή και έγκριση του Επιστημονικού
Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται ρητά τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που
εκχωρούνται στον Αν. Διευθυντή και το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η
εκχώρηση.
3. Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος του Διευθυντή, ο Αν. Διευθυντής
αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Διευθυντή, όπως αυτά ορίζονται
στο Άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού, αντικαθιστώντας αυτόν πλήρως από την
ημερομηνία κατά την οποία διαπιστώθηκε το κώλυμα του Διευθυντή και μέχρι την
ημερομηνία κατά την οποία διαπιστωμένα έπαψε να υφίσταται το κώλυμα αυτό.
4. Σε περίπτωση οριστικού κωλύματος ή αδυναμίας του Διευθυντή, ο Αν. Διευθυντής
αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Διευθυντή, όπως αυτά ορίζονται
στο Άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού, αντικαθιστώντας αυτόν πλήρως από την
ημερομηνία κατά την οποία διαπιστώθηκε το κώλυμα ή η αδυναμία του Διευθυντή
και μέχρι την ημερομηνία ορισμού νέου Διευθυντή από τη Σύγκλητο του ΕΑΠ.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) του ΕΕΥΕΜ απαρτίζεται από το Διευθυντή, ως
Πρόεδρο, τον Αν. Διευθυντή και ένα μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ ως εκπρόσωπο από κάθε
Σχολή του ΕΑΠ, ως μέλη.
2. Το ΕΣ του ΕΕΥΕΜ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Αποφασίζει τις κατευθύνσεις ανάπτυξης και τη στρατηγική υλοποίησης
των στόχων του ΕΕΥΕΜ
2. Εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθυντή την τροποποίηση του
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΕΕΥΕΜ, την οποία και
υποβάλλει για έγκριση στη Σύγκλητο του ΕΑΠ
3. Εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθυντή το ετήσιο ερευνητικό και
αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΕΕΥΕΜ
4. Εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθυντή τον ετήσιο ερευνητικό και
αναπτυξιακό απολογισμό, αποτιμά το ετήσιο έργο του ΕΕΥΕΜ και
δημοσιοποιεί αναλυτική έκθεση
5. Εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθυντή τις αποτιμήσεις απόδοσης των
εργαζομένων
6. Εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθυντή την τοποθέτηση του
Υπεύθυνου Συντονισμού και των Υπεύθυνων Τομέων Έρευνας και
Ανάπτυξης ή τον τερματισμό της θητείας τους
7. Εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθυντή την ίδρυση, κατάργηση και
τροποποίηση Τομέων Έρευνας και Ανάπτυξης
8. Εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθυντή το Πλάνο Δράσεων Προβολής
του ΕΕΥΕΜ
3. Το ΕΣ συνεδριάζει στους χώρους του ΕΕΥΕΜ ύστερα από πρόσκληση του
Διευθυντή. Οι συνεδριάσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Η πρόσκληση του
Διευθυντή με την αναλυτική ημερήσια διάταξη και τα σχετικά έγγραφα
κοινοποιούνται στα μέλη του ΕΣ τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν τη
καθορισμένη ημερομηνία συνεδρίασης.
4. Οι τακτικές συνεδριάσεις διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο, ως εξής:
•

Η πρώτη συνεδρίαση διεξάγεται εντός των μηνών Σεπτεμβρίου –
Οκτωβρίου του ημερολογιακού έτους με στόχο την έγκριση του ετήσιου
ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του ΕΕΥΕΜ για το επόμενο
διαχειριστικό έτος και των αιτούμενων πιστώσεων, την έγκριση του
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Πλάνου Δράσεων Προβολής, την τοποθέτηση εργαζομένων στις θέσεις
ευθύνης του οργανογράμματος, την ίδρυση, κατάργηση και τροποποίηση
Τομέων Έρευνας και Ανάπτυξης και την κατάρτιση του καταλόγου των
εργαζομένων του ΕΕΥΕΜ που θα συμμετέχουν στις μόνιμες και έκτακτες
επιτροπές του ΕΑΠ
•

Η δεύτερη συνεδρίαση διεξάγεται εντός του πρώτου διμήνου του
ημερολογιακού έτους με στόχο την έγκριση του ετήσιου ερευνητικού και
αναπτυξιακού απολογισμού του ΕΕΥΕΜ, την αποτίμηση της επίδοσης
των εργαζομένων και τη συγκρότηση της ετήσιας αναλυτικής έκθεσης

•

Η τρίτη συνεδρίαση διεξάγεται τον τελευταίο μήνα του τρέχοντος
ακαδημαϊκού έτους ή τον πρώτο μήνα του νέου ακαδημαϊκού έτους με
στόχο την αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ερευνητικού και
αναπτυξιακού προγράμματος του ΕΕΥΕΜ και τη λήψη διορθωτικών
μέτρων

5. Οι έκτακτες συνεδριάσεις διεξάγονται κατά την κρίση του Διευθυντή ή μετά από
γραπτό αίτημα τριών τουλάχιστον μελών του ΕΣ και εντός 15 ημερών από την
υποβολή του αιτήματος.
6. Το ΕΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 4/6 από τα μέλη του.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αλλαγή
της σειράς των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως είναι δυνατή μετά από αίτημα της
απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης
συζητούνται κατά την κρίση του Διευθυντή ή μετά από αίτημα τριών τουλάχιστον
μελών του ΕΣ.
7. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός 10 ημερών με
όσα μέλη είναι παρόντα.
8. Στις συνεδριάσεις του ΕΣ δύναται να παρίσταται, μετά από πρόσκληση του
Διευθυντή, με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Υπεύθυνος
Συντονισμού του ΕΕΥΕΜ.
9. Χρέη Γραμματέα με ευθύνη τήρησης πρακτικών των συνεδριάσεων του ΕΣ ασκεί
εργαζόμενος στον Τομέα Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του
ΕΕΥΕΜ.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Υπεύθυνος Συντονισμού (ΥΣ) του ΕΕΥΕΜ είναι ένας εκ των Προϊστάμενων των
Τομέων Έρευνας και Ανάπτυξης του ΕΕΥΕΜ και ορίζεται μετά από εισήγηση του
Διευθυντή και έγκριση του ΕΣ του ΕΕΥΕΜ.
2. Η θητεία του ΥΣ συμπίπτει με τη διάρκεια της θητείας του Διευθυντή και του ΕΣ
και τερματίζεται αυτοδίκαια, είτε με τη λήξη της θητείας αυτών, είτε με απόφαση του
ΕΣ μετά από εισήγηση του Διευθυντή.
3. Ο ΥΣ του ΕΕΥΕΜ έχει τα εξής καθήκοντα και αρμοδιότητες:
1. Επικουρεί τον Διευθυντή και τον Αν. Διευθυντή στην άσκηση των
καθηκόντων τους
2. Συντονίζει και επιβλέπει το έργο που επιτελούν οι Τομείς Έρευνας και
Ανάπτυξης του ΕΕΥΕΜ
3. Υποβάλλει στο Διευθυντή τις αποτιμήσεις απόδοσης των εργαζομένων
4. Υποβάλλει στο Διευθυντή το Πλάνο Δράσεων Προβολής του ΕΕΥΕΜ
5. Λαμβάνει και υλοποιεί τις αποφάσεις που αφορούν στην διεξαγωγή των
δραστηριοτήτων καθημερινής πρακτικής του ΕΕΥΕΜ και μεριμνά για την
υλοποίηση των αποφάσεων του Διευθυντή και του ΕΣ
6. Αναφέρει στο Διευθυντή την επιτυχή υλοποίηση των αποφάσεων του
Διευθυντή και του ΕΣ ή τα προβλήματα που ίσως ανέκυψαν
7. Αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες και φέρει εις πέρας τις
υποχρεώσεις που του εκχωρεί το ΕΣ μετά από εισήγηση του Διευθυντή
ΑΡΘΡΟ 8
ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ
1. Το ερευνητικό, αναπτυξιακό, και συμβουλευτικό-μελετητικό έργο του ΕΕΥΕΜ,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού, υλοποιείται από
τους Τομείς Έρευνας και Ανάπτυξης (ΤΕΑ) του ΕΕΥΕΜ, όπως αυτοί ορίζονται στο
Άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού. Κάθε ΤΕΑ δραστηριοποιείται σε συγκεκριμένη
επιστημονική ή και τεχνολογική περιοχή, διεξάγει έρευνα και υλοποιεί ένα σύνολο
ερευνητικών, αναπτυξιακών και μελετητικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια των
έργων του ΕΕΥΕΜ πάντα ευρισκόμενες εντός των ορίων της επιστημονικής και
κοινωνικής ηθικής.
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2. Οι ΤΕΑ στελεχώνονται από Ερευνητές, Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες,
Επιστημονικό Προσωπικό και Διοικητικό Προσωπικό.
3. Επιπρόσθετα, οι ΤΕΑ μπορούν να απασχολούν Συνεργαζόμενους Ερευνητές,
Εξωτερικούς Συνεργάτες και Ερευνητές Υπότροφους.
4. Την ευθύνη κάθε ΤΕΑ έχει ο Υπεύθυνος ΤΕΑ (Υ-ΤΕΑ), σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο Άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού.
5. Κάθε ΤΕΑ υπόκειται σε ετήσια αξιολόγηση, με βάση τον ετήσιο ερευνητικό και
αναπτυξιακό απολογισμό που υποβάλλει ο Υ-ΤΕΑ στο ΕΣ. Ο ετήσιος απολογισμός
περιλαμβάνει σε ξεχωριστές ενότητες την αξιολόγηση με διακριτά, ποσοτικοποιημένα
και ανά περίπτωση κατάλληλα κριτήρια των δραστηριοτήτων του ΤΕΑ, ενώ μπορεί
να περιέχει και προτάσεις για τη βελτίωση της επίδοσης του ΤΕΑ.
6. Η ίδρυση, τροποποίηση ή κατάργηση ενός ΤΕΑ συνιστά τροποποίηση του
παρόντος Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Ο Υ-ΤΕΑ ορίζεται μετά από εισήγηση του Διευθυντή και έγκριση του ΕΣ του
ΕΕΥΕΜ.
2. Η θητεία του Υ-ΤΕΑ συμπίπτει με τη διάρκεια της θητείας του Διευθυντή και του
ΕΣ και τερματίζεται αυτοδίκαια, είτε με τη λήξη της θητείας αυτών, είτε με απόφαση
του ΕΣ μετά από εισήγηση του Διευθυντή.
3. Ο Υ-ΤΕΑ έχει τα εξής καθήκοντα και αρμοδιότητες:
1. Έχει την ευθύνη του αντίστοιχου ΤΕΑ, συντονίζει και επιβλέπει το έργο
που επιτελούν οι εργαζόμενοι στον ΤΕΑ
2. Λαμβάνει και υλοποιεί τις αποφάσεις που αφορούν στην διεξαγωγή των
δραστηριοτήτων καθημερινής πρακτικής του ΤΕΑ και μεριμνά για την
υλοποίηση των αποφάσεων του Διευθυντή, του ΕΣ και του ΥΣ
3. Αναφέρει στον ΥΣ την επιτυχή υλοποίηση των αποφάσεων του
Διευθυντή, του ΕΣ και του ΥΣ ή τα προβλήματα που ίσως ανέκυψαν
4. Υποβάλλει στον ΥΣ το ετήσιο ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα
του ΤΕΑ
5. Υποβάλλει στον ΥΣ τον ετήσιο απολογισμό του ΤΕΑ
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6. Υποβάλλει στον ΥΣ τις αποτιμήσεις απόδοσης των εργαζομένων στον
ΤΕΑ
4. Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος ή αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων
του, ο Υ-ΤΕΑ αναπληρώνεται από τον ΥΣ. Σε περίπτωση μόνιμου κωλύματος ή
αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του, ο Υ-ΤΕΑ αντικαθίσταται, μετά από
εισήγηση του Διευθυντή και έγκριση του ΕΣ του ΕΕΥΕΜ.
5. Ο Διευθυντής, ο Αν. Διευθυντής και τα μέλη του ΕΣ του ΕΕΥΕΜ δε μπορούν να
καταλάβουν θέση Υ-ΤΕΑ για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία τους.

ΑΡΘΡΟ 10
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Αντικείμενο του Τομέα Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών
(ΤΔΟΤΥ) είναι η διαχειριστική, διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του
ΕΕΥΕΜ και των έργων Ε&Α, η τεχνική υποστήριξη των δράσεων και συστημάτων
του ΕΕΥΕΜ και η προβολή των δραστηριοτήτων, των αποτελεσμάτων και του
γνωσιολογικού κεφαλαίου του ΕΕΥΕΜ.

ΑΡΘΡΟ 11
ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Αντικείμενο του Τομέα Πιστοποίησης (ΤΠ) είναι η διαχείριση έργων ανάπτυξης
εκπαιδευτικού υλικού (σε έντυπη, ψηφιακή ή άλλη μορφή) και η πιστοποίηση της
ποιότητας του υλικού.
2. Στις δραστηριότητες του ΤΠ περιλαμβάνονται:
1. η συμμετοχή στη συγγραφή τευχών προκήρυξης δράσεων ανάπτυξης
εκπαιδευτικού υλικού
2. η παρακολούθηση και διαχείριση έργων ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού
3. η τεχνική υποστήριξη των δραστηριοτήτων και των συντελεστών
ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού
4. η ανάπτυξη μοντέλων, θεωριών, μεθοδολογιών, η καταγραφή και
επεξεργασία δεδομένων και ο σχεδιασμός συστημάτων πιστοποίησης
5. ο έλεγχος της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού
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6. η πιστοποίηση των δραστηριοτήτων ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού
7. η πιστοποίηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού
8. η εκπαίδευση των συντελεστών ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού
9. η υλοποίηση δράσεων διάδοσης της χρήσης εκπαιδευτικού υλικού
10. η συμμετοχή σε διαγωνισμούς πιστοποίησης εκπαιδευτικού υλικού
3. Ο ΤΠ διεξάγει θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα που άπτεται των ανωτέρω
δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα των διαδικασιών πιστοποίησης εκπαιδευτικού υλικού.
4. Ο Υ-ΤΕΑ ΤΠ είναι υπεύθυνος για την πιστοποίηση των διαδικασιών του ΕΕΥΕΜ.
Για το σκοπό αυτό υποβάλλει σχετική εισήγηση στο Διευθυντή.

ΑΡΘΡΟ 12
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
1. Αντικείμενο του Τομέα Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου (ΤΕΥΠ) είναι ο
σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η αρχειοθέτηση και η διάθεση εκπαιδευτικού υλικού και
περιεχομένου.
2. Στις δραστηριότητες του ΤΕΥΠ περιλαμβάνονται:
1. η εκπόνηση μελετών και η ανάλυση αναγκών σε εκπαιδευτικό υλικό και
περιεχόμενο
2. η συγγραφή προδιαγραφών εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου
3. η διερεύνηση και αξιολόγηση τεχνολογιών και πρακτικών σχεδιασμού,
ανάπτυξης, αρχειοθέτησης και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού και
περιεχομένου
4. η εισήγηση για την προμήθεια εργαλείων ή την υιοθέτηση πρακτικών
σχεδιασμού, ανάπτυξης, αρχειοθέτησης και διάθεσης εκπαιδευτικού
υλικού και περιεχομένου
5. η εγκατάσταση εργαλείων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων
σχεδιασμού, ανάπτυξης, αρχειοθέτησης και διάθεσης εκπαιδευτικού
υλικού και περιεχομένου
6. ο σχεδιασμός, η διάθεση και η υποστήριξη υπηρεσιών ανάπτυξης,
αρχειοθέτησης και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου
7. η διερεύνηση και αξιολόγηση προτύπων καταγραφής μετα-δεδομένων
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8. η υιοθέτηση και προσαρμογή προτύπων καταγραφής μετα-δεδομένων
9. η εισήγηση για την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού
10. η συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάπτυξης, αρχειοθέτησης και διάθεσης
εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου
11. ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η αρχειοθέτηση και η διάθεση εκπαιδευτικού
υλικού και περιεχομένου
12. η ψηφιοποίηση, επεξεργασία και κατεργασία εκπαιδευτικού υλικού και
περιεχομένου
13. ο σχεδιασμός και η καταγραφή μετα-δεδομένων εκπαιδευτικού υλικού και
περιεχομένου
3. Ο ΤΕΥΠ διεξάγει θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα που άπτεται των ανωτέρω
δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα των διαδικασιών σχεδιασμού, ανάπτυξης,
αρχειοθέτησης και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου.
4. Ο Υ-ΤΕΑ ΤΕΥΠ είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία ψηφιακού υλικού που
σχετίζεται με τις δραστηριότητες του ΕΕΥΕΜ.

ΑΡΘΡΟ 13
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Αντικείμενο του Τομέα Εκπαιδευτικών Μεθοδολογιών και Εκπαιδευτικής
Αξιολόγησης (ΤΕΜΕΑ) είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή εκπαιδευτικών
μεθοδολογιών και δράσεων εκπαιδευτικής αξιολόγησης.
2. Στις δραστηριότητες του ΤΕΜΕΑ περιλαμβάνονται:
1. η διερεύνηση μεθοδολογιών και εργαλείων εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής
αξιολόγησης
2. ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών μεθοδολογιών
3. η αξιολόγηση εκπαιδευτικών μεθοδολογιών
4. ο σχεδιασμός δράσεων εκπαιδευτικής - παιδαγωγικής αξιολόγησης
5. η υλοποίηση δράσεων εκπαιδευτικής - παιδαγωγικής αξιολόγησης
6. ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση παιδαγωγικών εφαρμογών
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7. η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την εφαρμογή δράσεων εκπαιδευτικής
αξιολόγησης
3. Ο ΤΕΜΕΑ διεξάγει θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα που άπτεται των ανωτέρω
δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα του σχεδιασμού εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και
δράσεων εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

ΑΡΘΡΟ 14
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1. Αντικείμενο του Τομέα Συστημάτων και Τεχνολογίας (ΤΣΤ) είναι η επιλογή, η
εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων ΤΠΕ στους άξονες δραστηριοποίησης του
ΕΕΥΕΜ.
2. Στις δραστηριότητες του ΤΣΤ περιλαμβάνονται:
1. η εκπόνηση μελετών και η ανάλυση αναγκών σε ΤΠΕ και υπηρεσίες
2. η συγγραφή προδιαγραφών υπηρεσιών ΤΠΕ
3. η διερεύνηση και αξιολόγηση νέων ΤΠΕ
4. η εισήγηση για την προμήθεια συστημάτων πληροφορικής και
επικοινωνιών
5. η εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών
6. η ανάπτυξη εκπαιδευτικών υπηρεσιών για συστήματα πληροφορικής και
επικοινωνιών
7. η εκπαίδευση των χρηστών συστημάτων και υπηρεσιών ΤΠΕ
8. η υλοποίηση δράσεων διάδοσης της χρήσης συστημάτων και υπηρεσιών
ΤΠΕ
3. Ο ΤΣΤ διεξάγει θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα που άπτεται των ανωτέρω
δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα των εφαρμογών ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
4. Ο Υ-ΤΕΑ ΤΣΤ είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή ΤΠΕ στις δραστηριότητες του
ΕΕΥΕΜ.
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ΑΡΘΡΟ 15
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
1. Αντικείμενο του Τομέα Υπηρεσιών Τηλεματικής και Δικτύων (ΤΥΤΔ) είναι η
παροχή δικτυακών υπηρεσιών στους άξονες δραστηριοποίησης του ΕΕΥΕΜ.
2. Στις δραστηριότητες του ΤΥΤΔ περιλαμβάνονται:
1. η εκπόνηση μελετών και η ανάλυση αναγκών σε δικτυακές υπηρεσίες
2. η συγγραφή προδιαγραφών δικτυακών υπηρεσιών
3. η διερεύνηση και αξιολόγηση νέων δικτυακών τεχνολογιών
4. η εγκατάσταση δικτυακών τεχνολογιών
5. η ανάπτυξη εκπαιδευτικών υπηρεσιών με τη χρήση δικτυακών
τεχνολογιών
6. η εκπαίδευση των χρηστών στην εφαρμογή δικτυακών υπηρεσιών
7. η υλοποίηση δράσεων διάδοσης της χρήσης δικτυακών συστημάτων και
υπηρεσιών
3. Ο ΤΥΤΔ διεξάγει θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα που άπτεται των ανωτέρω
δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα των εφαρμογών ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
4. Ο Υ-ΤΕΑ ΤΥΤΔ είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή υπηρεσιών τηλεματικής και
δικτύων στην πρακτική του ΕΕΥΕΜ.

ΑΡΘΡΟ 16
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Για το προσωπικό του ΕΕΥΕΜ ισχύει σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας
απασχόλησης. Οι συνολικές ώρες εργασίας κατά τη διάρκεια του πενθημέρου και η
ανά ημέρα ώρα προσέλευσης και αποχώρησης ρυθμίζονται με απόφαση της
Συγκλήτου του ΕΑΠ.
2. Η εργασία από απόσταση με την χρήση τεχνολογικών μέσων (τηλεεργασία)
επιτρέπεται με όρους που περιγράφονται σε σχετική απόφαση της Συγκλήτου του
ΕΑΠ, μετά από εισήγηση του ΕΣ του ΕΕΥΕΜ.
3. Το σύνολο του προσωπικού του ΕΕΥΕΜ αξιολογείται με εφαρμογή Συστήματος
Αποτίμησης Απόδοσης (ΣΑΑ). Η εφαρμογή του ΣΑΑ γίνεται από τους Υ-ΤΕΑ για
τους εργαζόμενους στους ΤΕΑ, από τον ΥΣ για τους Υ-ΤΕΑ και από τον Διευθυντή
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για τον ΥΣ. Η συνολική έκθεση ανά ΤΕΑ υποβάλλεται στο ΕΣ και κοινοποιείται στη
Σύγκλητο του ΕΑΠ.
•

Το ΣΑΑ χρησιμοποιεί ως κριτήρια την ατομική του απόδοση, τη
συνεργατικότητα, τη συνέπεια και την επαγγελματική συμπεριφορά του
εργαζόμενου

•

Η αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων αυτών γίνεται με την συμπλήρωση για
κάθε εργαζόμενο Ατομικού Δελτίου Αποτίμησης Απόδοσης (ΑΔΑΑ)

•

Το ΑΔΑΑ αρχικά συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εργαζόμενο
και στη συνέχεια συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους
Προϊστάμενους Διευθύνσεων ή ΤΕΑ για τους εργαζόμενους στις
Διευθύνσεις ή στους ΤΕΑ, από τον Εκτελεστικό Διευθυντή για τους
Προϊστάμενους Διευθύνσεων ή ΤΕΑ και από τον Διευθυντή για τον
Εκτελεστικό Διευθυντή

4. Κατά τα λοιπά θέματα σε όλο το ερευνητικό, επιστημονικό και διοικητικό
προσωπικό του ΕΕΥΕΜ έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του εσωτερικού
κανονισμού του ΕΑΠ με τον οποίο ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις - δικαιώματα των
απασχολουμένων, οι περιπτώσεις πειθαρχικών αδικημάτων και τα είδη πειθαρχικών
ποινών, οι περιπτώσεις λύσης σύμβασης εργασίας, έκπτωσης, απόλυσης, καταγγελίας
της σύμβασης εργασίας και αποζημίωσης, κλπ.

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Το ΕΕΥΕΜ δύναται να συμμετάσχει, μετά από απόφαση του Διευθυντή και
έγκριση του Πρύτανη του ΕΑΠ, αυτόνομα ή ως μέρος κοινοπραξίας ή ως
υπεργολάβος, σε προτάσεις χρηματοδότησης για έργα Έρευνας και Ανάπτυξης
(Ε&Α).
2. Υπεύθυνοι για τη συγγραφή της πρότασης μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ ή ΣΕΠ του
ΕΑΠ. Σε περίπτωση έγκρισης, το μέλος ΔΕΠ ή ΣΕΠ του ΕΑΠ που είχε την ευθύνη
της υποβολής ορίζεται ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου.
3. Σε ένα έργο Ε&Α μπορεί να συμμετέχουν Ερευνητές, Συνεργαζόμενοι Ερευνητές,
Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες, Επιστημονικό Προσωπικό, Εξωτερικοί
Συνεργάτες και Ερευνητές Υπότροφοι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος
Κανονισμού.
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4. Το ΕΕΥΕΜ αναλαμβάνει και φέρει εις πέρας έργα Ε&Α, στα οποία συμμετέχει το
προσωπικό του.
5. Τα έργα αυτά ανατίθενται στο ΕΕΥΕΜ από το ΕΑΠ, το ΥΠΕΠΘ, την ΕΕ ή από
ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και
οργανισμούς. Η χρηματοδότηση των έργων Ε&Α μπορεί να προέρχεται από το ΕΑΠ,
Εθνικούς πόρους, την ΕΕ, ή άλλες πηγές.
6. Κάθε έργο κατανέμεται σε έναν Τομέα Ε&Α του ΕΕΥΕΜ. Σε ένα έργο είναι
δυνατή η συμμετοχή περισσότερων Τομέων Ε&Α, όμως το φυσικό αντικείμενο κάθε
Τομέα Ε&Α στα πλαίσια του έργου είναι διακριτό.
7. Για κάθε έργο, με απόφαση του Διευθυντή, ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυνος
(ΕΥ), ο οποίος έχει την ευθύνη υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου του έργου. Για τον ορισμό ΕΥ ενημερώνεται η Σύγκλητος του ΕΑΠ με
ευθύνη του Διευθυντή. Ως ΕΥ μπορεί να οριστούν μέλη ΔΕΠ ή ΣΕΠ του ΕΑΠ. Σε
περίπτωση λήξης της σχέσης εργασίας του ΕΥ με το ΕΑΠ, ρόλο ΕΥ αναλαμβάνει ο
Διευθυντής.
8. Για την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου, ο ΕΥ επικουρείται
από τον Τομέα Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών.
9. Το ΕΕΥΕΜ δύναται, μετά από εισήγηση του Διευθυντή και έγκριση του ΕΣ, να
υποβοηθά τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στην εκπόνηση
Πτυχιακών, Διπλωματικών ή άλλων Εργασιών ή τους υποψήφιους διδάκτορες στην
εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών σε ερευνητικά αντικείμενα που άπτονται των
αξόνων δραστηριοποίησης του ΕΕΥΕΜ. Οι εργασίες αυτές θεωρούνται ως εσωτερικά
έργα Ε&Α και οι διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου.
10. Για την εκπόνηση των εσωτερικών έργων Ε&Α, το ΕΕΥΕΜ, με απόφαση
Διευθυντή, διαθέτει στο προσωπικό που συμμετέχει θέσεις εργασίας και υλικοτεχνική
υποδομή, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διαρκεί το έργο, χωρίς να
διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του ΕΕΥΕΜ.
11. Για την εκπόνηση των εσωτερικών έργων Ε&Α, το ΕΕΥΕΜ, με απόφαση
Διευθυντή, δύναται να διεκδικεί από το ΕΑΠ την χορήγηση πιστώσεων ή
υποτροφιών.
12. Τα αποτελέσματα των έργων Ε&Α δημοσιεύονται σε διεθνή συνέδρια και
περιοδικά, στα οποία ρητά αναφέρεται ο ρόλος του ΕΕΥΕΜ.
13. Τα αποτελέσματα των έργων Ε&Α συνεισφέρουν στο γνωσιολογικό κεφάλαιο, τις
υποδομές και τη συνολική τεχνογνωσία του ΕΕΥΕΜ.
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ΑΡΘΡΟ 18
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Το ΕΕΥΕΜ δύναται να υλοποιεί δράσεις προβολής των δραστηριοτήτων του. Η
χρηματοδότηση των δράσεων αυτών προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον ετήσιο
προϋπολογισμό του ΕΕΥΕΜ.
2. Οι δράσεις προβολής περιγράφονται στο ετήσιο Πλάνο Δράσεων Προβολής.
3. Το ΕΕΥΕΜ διατηρεί ιστοσελίδα, η οποία είναι προσβάσιμη με τον ίδιο τρόπο από
τις διευθύνσεις http://eeyem.eap.gr, http://www.e-comet.gr, http://www.e-comet.eu
και http://e-comet.eap.gr.
4. Το ΕΕΥΕΜ κατέχει το όνομα πεδίου e-comet.gr. Η κατοχή του ονόματος
ανανεώνεται διαρκώς με ευθύνη του ΥΣ.
5. Οι ιστοσελίδες του ΕΕΥΕΜ φιλοξενούνται σε εξυπηρετητή δικτύου που βρίσκεται
στους χώρους του ΕΕΥΕΜ και συντηρείται από το ΕΕΥΕΜ.
6. Οι ιστοσελίδες του ΕΕΥΕΜ εμφανίζονται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, με
δυνατότητα επιλογής του επισκέπτη.
7. Οι λογότυποι του ΕΑΠ και του ΕΕΥΕΜ βρίσκονται σε εμφανές σημείο σε όλες τις
ιστοσελίδες του ΕΕΥΕΜ.
8. Από την κεντρική ιστοσελίδα του ΕΑΠ υπάρχει συνεχής πρόσβαση στην κεντρική
ιστοσελίδα του ΕΕΥΕΜ.
9. Την ευθύνη του περιεχομένου των ιστοσελίδων του ΕΕΥΕΜ έναντι του ΕΑΠ και
της νομοθεσίας του Ελληνικού κράτους φέρει ο Διευθυντής του ΕΕΥΕΜ.
10. Το ΕΕΥΕΜ συνεργάζεται για την προώθηση των σκοπών του με όργανα και
μονάδες του ΕΑΠ, άλλα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 17 του
παρόντος Κανονισμού.
11. Οι συμφωνίες συνεργασίας υπόκεινται στην κείμενη νομοθεσία, υπακούν στους
κανόνες της κοινωνικής και επιστημονικής ηθικής και διασφαλίζουν ότι το ΕΕΥΕΜ
παραμένει στην υπηρεσία του ΕΑΠ και της κοινωνίας συνολικά και ότι οι, κατά
περίπτωση αναγκαίες, συμφωνίες αποκλειστικότητας και εμπιστευτικότητας δεν θα
εμποδίσουν την ευρύτερη διάχυση της τεχνογνωσίας του ΕΕΥΕΜ.
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