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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣΔΙΑΤΑΞΗΣ 

(75):	 Σχετικά με τη λειτουργία Κέντρου Επαγγελματικός Κατάρτισης (ΚΕΚ) στο 
Παν/μιο Αθηνών. " 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από 
συζήτηση, α π ο φ α σ ί ζ ε ι τη λειτουργία Κέντρου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης με την επωνυμία ΚΕΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και τον 
διακριτικό τίτλο ΚΕΚ ΕΚΠΑ με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων 
συνεχιζόμενης κατάρτισης. ... 

Το Κέντρο διοικεί η Επιτροπή Συνεχιζόμενης Κατάρτισης (ΕΣΚ) υπό την 
προεδρία του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάmυξης. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤιΣΗ 

Πρόεδρος της ΕΣΚ ορίζπαl, στα πλαίσια της απόφασης του Πρυτανικού 
Συμβουλίου περί αναθέσεως καθηκόντων στου; Αντιπρυτάνεις, οι καθ' 

ύλην αρμόδιοι Αντιπρυτάνεις ή ο Πρύτανης, κατά την απόλυτη κρίση του, 
αν θεωρεί ότι οφείλει να συμβάλει προσωπικά στις εργασίες της ΕΣΚ. Στην 

περίmωση αυτή, ο αρμόδιος Αντιπρύτανης έχει τη θέση του Αναπληρωτή 
Προέδρου. 

Στην πρώτη συνεδρίαση της ΕΣΚ, εκλέγεται ένας προεδρεύων 

Αντιπρόεδρος, μέλος ΔΕΠ, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή 

Καθηγητή, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρύτανη ή Αντιπρύτανη σε 

περίmωση απουσίας τους και έχει την ευθύνη του συντονισμού και της 

υλοποίησης των στόχων και αποφάσεων της ΕΣΚ. 

Τα Τμήματα μέσω των Γενικών Συνελεύσεών τους ορίζουν από ένα 

μέλος	 ΔΕΠ ως εκπρόσωπο στην ΕΣΚ, με κριτήρια τη γνώση του 

αντικειμένου ή και την εκτίμηση περί ουσιαστικής συμβολής και 

προσφοράς έργου του μέλους. 

Η θητεία της ΕΣΚ ορίζεται τριετής και ακολουθεί χρονικά τη θητεία των 

Πρυτανικών Αρχών. Τα μέλη τους εκλέγονται αμέσως μετά τις πρυτανικές. 
εκλογές και αναλαμβάνουν καθήκοντα με την έναρξη του νέου 

ακαδημαϊκού έτους. Τα Τμήματα και οι Σύλλογοι έχουν τη δυνατότητα της 

αντικατάστασης ενός μέλους ΕΣΚ μετά από αιτιολογημένη απόφαση των 

συλλογικών τους οργάνων, και την υποχρέωση της αντικατάστασης σε 

περίπτωση απουσίας μέλους ΕΣΚ σε περισσότερες από τρεις συνεχείς 

συνεδριάσεις και αθροιστικά, ανά ακαδημαϊκό έτος, σε περισσότερες από 

το 1/3 των συνεδριάσεων του έτους. 
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Ι β. Θεωρεί την ΕΣΚ ως κινητήριο μοχλό για την διεύρυνση των σχέσεών 

του με το μεγάλο δυναμικό των αποφοίτων του και ευρύτερα των 

επιστημόνων, την προώθηση κοινών δραστηριοτήτων με τους φορείς της 

παραγωγής και της Περφερειακήο'Γοηική; Ανάmυξης, και την ανάπτυξη 

της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας σε εθνικό καl"ευρωπαϊκό επίπεδο. 

γ. Αναπτύσει δραστηριότητες και πρωτοβουλίες για ι1ην αξιοποίηση των 

νέων δυνατοτήτων στο πεδίο των σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων, 

των μέσων διδασκαλίας και των εκπαιδευτικών υλικών. 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ IlΡΟΣΩΠIΚΟΥ 

- Διευθυντής και Νόμιμος Εκπρόσωπος του ΚΕΚ·τοποθετείται ο καθηγητής 
Μιχαήλ Δερμιτζάκης, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προνραμμαησμού και 

Ανάmυξης 

- Διευθυντής Κατάρτισης τοποθετείται ο καθηγητή; Εμμανουήλ Κολιάδης 

- Εκπαιδευτικός υπεύθυνος για τα Επαγγέλματα Περιβάλλοντος 

τοποθετεfται ο καθηγητής Δημοσθένης Ασημακόπουλος 

- Εκπαιδευτικός υπεύθυνόςι για τα Επαγγέλματα Υγείας και Πρόνοιας 

τοποθετείται ο καθηγητής Γέώργlος Βουγιουκλάκης 

- Εκπαιδευτικός υπεύθυνος για τα Επαγγέλματα Πολιτισμού και 

Αθλητισμού τοποθετείται ο καθηγητής Γεώργιος Λάββας 

- Εκπαιδευτικός υπεύθυνος για τα Παιδαγωγικά Επαγγέλματα τοποθετείται 

ο καθηγητής Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης 

- Εκπαιδευτικός υπεύθυνος για τα Επαγγέλματα Οικονομfας και Διοίκησης 

τοποθετείται ο αναπληρωτής καθηγητής Αλέξανδρος Ανδρέας Κύρτσης 

- Εκπαιδευτικός υπεύθυνος για τα Επαγγέλματα Πληροφορικής 

τοποθετείται ο επίκουρος καθηγητής Γεώργιος Κουρουπέτρογλου 

- Εκπαιδευτικός υπεύθυνος για τα Επαγγέλματα Τουριστικά και Παροχής 

Υπηρεσιών τοποθετείται ο καθηγητής Δημήτριος Γεωργας 

- Εκπαιδευτικός υπεύθυνος για τα Αγροτικά Επαγγέλματα τοποθετείται η 

επίκουρος καθηγήτρια Αμαλία Καραγκούνη 

- Εκπαιδευτικός υπεύθυνος για τα Επαγγέλματα Τεχνικά και Μεταφορών 

τοποθετείται ο καθηγητής Νικηφόρο; Θεοφάνους 
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ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΤΟΥ ΚΕΚ 

Το ΚΕΚ θα λειτουργεί στην Πανεπιστημιούπολη, στο συγκρότημα της 

Σχολής Θεηκών Επιστημών. Ειδικά για τις ανάγκες του ΚΕΚ 

παραχωρούνται οι παρακάτω αίθουσες διδασκαλίας: 

1. Αίθουσα Α Παλαιοντολογίας \Ον 

2. Αίθουσα Β Γεωλογίας 

3. Αίθουσα Α Γεωγραφίας 

4. Αίθουσα Β Γεωγραφίας 

5. Αίθουσα Εργαστηρίου Πληροφορικής της Σεισμολογίας 

6. Αίθουσα Πετρολογίας (Μικροσκοπίων). 
~ 

Λοιποί χώροι διοίκησης, όπως εμφανίζοντοι στα διαγράμματα του 

κτηριακού συγκροτήματος. 
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