
 
 Απόφαση 243/7-3-2008 της Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. Ακαδημίας, για τον Καθορισμό των 
Αρμοδιοτήτων-Καθηκόντων του Υπευθύνου Τομέα Μελετών Α.ΑΚ.Ε. 
 
 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.ΑΚ.Ε. 

 
1. Τοποθετείται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ./Α.ΑΚ.Ε. 
2. Η θητεία του είναι διετής και δύναται να ανανεούται, μετά την παρέλευση αυτής. 
3. Προΐσταται του Τομέα του και είναι υπεύθυνος έναντι του Γεν. Γραμματέα για κύρια 

θέματα λειτουργικότητας ή συντονιστικής αρμοδιότητας του Τομέα. 
4. Ενεργεί βάσει των παρεχομένων γενικών και ειδικών κατευθύνσεων του Δ.Σ., του 

Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ως και των απορρεουσών εκ των 
αρμοδιοτήτων του ευθυνών. Προς τούτο σχεδιάζει, οργανώνει, διευθύνει και ελέγχει 
τις υπ΄ αυτού τμήματος δραστηριότητες. 

5. Συνεργάζεται κατόπιν ενημερώσεως του Δ.Σ. απευθείας με αρμόδιους φορείς του 
Δημοσίου, αλλά και του Ιδιωτικού χώρου, με σκοπό την απόκτηση και διατήρηση της 
κάλλιστης εικόνας των εξελίξεων, προοπτικών και ευκαιριών ή ενδεχόμενων 
αρνητικών επιπτώσεων από την εμπλοκή της Α.ΑΚ.Ε. σε ανάλογες δραστηριότητες 
ανάληψης-υλοποίησης έργου.  

6. Μεριμνά για την έγκαιρη επακριβή ενημέρωση του Δ.Σ. για τα επίκαιρα και ιδιαιτέρως 
για τα επείγοντα και ζωτικού ενδιαφέροντος θέματα για τα οποία απαιτείται η 
συγκρότηση ομάδων εργασίας. 

7. Μεριμνά για την προτεραιότητα, ποιότητα και κατανομή της εκτελούμενης στον Τομέα 
του Επιτελικής εργασίας, καθώς και την ανάπτυξη στους τμηματάρχες, στους 
αναλυτές του Τομέα, του πνεύματος συνεργασίας και ενδιαφέροντος προς το 
εκτελούμενο έργο. Προτείνει στο Δ.Σ. τα στελέχη που θα εμπλέκονται ενεργά στις 
δραστηριότητες του Τομέα. 

8. Χειρίζεται ως καθ΄ ύλην αρμόδιος του Τομέα, με βάση τις κατευθύνσεις του Δ.Σ., τη 
διοργάνωση Σεμιναρίων, Διαλέξεων, Συνεδρίων. Ομοίως την ανάληψη Μελετών, 
Συγγραφή Εγχειριδίων και Εξειδικευμένων Προτάσεων κοινού ενδιαφέροντος. 

9. Προτείνει την παρακολούθηση Σεμιναρίων/Διαλέξεων και εισηγείται την ανάλογη 
εκπροσώπηση της Α.ΑΚ.Ε. 

10. Προωθεί προς το Δ.Σ. εισηγήσεις αυτού του ιδίου και των υπ’ αυτόν 
αναλυτών/τμηματαρχών προκειμένου να εγκριθούν προς υλοποίηση. Ειδικότερα για 
το παραγόμενο έργο (μελέτες) θα προ-ενημερώσει περιληπτικά το Δ.Σ. 

11. Συνεργάζεται με τον Κοσμήτορα, διαχειρίζεται τα θέματα προβολής μέσω της 
ιστοσελίδας της Α.ΑΚ.Ε., της εικόνας και επιδιώξεων της Α.ΑΚ.Ε. Προς τούτο 
συνεργάζεται για την ιστοσελίδα με την Τεχνική Δνση του Γ.Ε.Α. 

12. Μεριμνά σε συνεργασία με τον Έφορο για την ορθή χρήση και ασφαλή προφύλαξη 
των τεχνικών μέσων και αρχείων (εγγράφων-ηλεκτρονικών) του Τομέα (Η/Υ, 
περιφερειακές συσκευές, αναλώσιμα κ.λ.π.).           

 


