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Θζμα 7ο: φςταςθ ομάδασ μζριμνασ και ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων του
Πανεπιςτθμίου.
Η φγκλθτοσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν
Ζχοντασ υπ’ όψιν
(α) Σον Ν. 4009/2011 «Δομι, λειτουργία, διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν και
διεκνοποίθςθ των ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α 06.09.2011), όπωσ
ιςχφει τροποποιθκείσ από τουσ ν. 4076/2012 «Ρυκμίςεισ κεμάτων Ανωτάτων
Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων και άλλεσ διατάξεισ», (ΦΕΚ Α 159/10.8.2012) και ν.4115/2013
«Οργάνωςθ και Λειτουργία Ιδρφματοσ Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ και Εκνικοφ
Οργανιςμοφ Πιςτοποίθςθσ Προςόντων και Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ και άλλεσ
διατάξεισ» (ΦΕΚ Α 24/30.01.2013), και τον Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α 228 2.11.2011), ιδίωσ τα
άρκ. 8 παρ. 20 ςτοιχ. (ιθ) και παρ. 18 ςτοιχ. (α), (κ) και (ιδ).
(β) Σο ΠΔ 203/1996 «Οργανιςμόσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου
Ακθνϊν» (ΦΕΚ 160 Α 16.07.1996)
(γ) τθν υπ’αρικμ. 13035/Β1/16.05.2002 Απόφαςθ του Τπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων «Ζγκριςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Οικονομικοφ
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. (ΦΕΚ Βϋ 671/30-5-2002)
(δ) Σθν ανάγκθ αποτελεςματικότερθσ ανταπόκριςθσ ςε ηθτιματα ςυντιρθςθσ και
μζριμνασ του ςυνόλου των κτιριακϊν-θλεκτρομθχανολογικϊν-τεχνολογικϊν υποδομϊν του
ΟΠΑ, τθν ςυςτθματικότερθ εποπτεία και διαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ τουσ, τθν
ταχφτερθ διαδικαςία εντοπιςμοφ και επιδιόρκωςθσ βλαβϊν, τθν διαρκζςτερθ εξαςφάλιςθ
όρων υγιεινισ ςτουσ χϊρουσ του ΟΠΑ και τθν μεγιςτοποίθςθ τθσ λειτουργικότθτασ των
υποδομϊν του.
(ε) Σθν από 16/04/2013 Ειςιγθςθ του Πρφτανθ του Πανεπιςτθμίου Κακθγθτοφ κ.
Κωνςταντίνου Γάτςιου,
1. Αποφαςίηει τθν φςταςθ Ομάδασ Εργαςίασ για τθν Μζριμνα και υντιρθςθ των
Εγκαταςτάςεων του Ο.Π.Α. ςτθν οποία ανακζτει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:

1. Επιβλζπει, κακθμερινά, τθν κακαριότθτα και ευπρεπι εμφάνιςθ όλων των χϊρων
του Πανεπιςτθμίου και λαμβάνει τα αναγκαία μζτρα για τθν εξαςφάλιςθ του
επικυμθτοφ αποτελζςματοσ.
2. Μεριμνά για τον εντοπιςμό βλαβϊν και δυςλειτουργιϊν ςτισ κτιριακζσ,
θλεκτρομθχανολογικζσ και τεχνολογικζσ/εκπαιδευτικζσ εγκαταςτάςεισ του
Πανεπιςτθμίου, διενεργϊντασ τακτικζσ επικεωριςεισ - εποπτεφςεισ.
3. Διενεργεί ςυςτθματικό ζλεγχο καλισ κατάςταςθσ και λειτουργίασ όλων των
εγκαταςτάςεων του ΟΠΑ.

4. Μεριμνά για τθν αςφαλι λειτουργία, τθν τακτικι ςυντιρθςθ όλων των
εγκαταςτάςεων κακϊσ και τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν και δυςλειτουργιϊν όπου
αυτζσ εντοπίηονται. τα πλαίςια αυτά μεριμνά, διενεργεί ι ςυντονίηει ενζργειεσ
για τθν ςυνεχι και διαρκι καλι λειτουργία όλων των εγκαταςτάςεων.
5. Εποπτεφει τθν εφρυκμθ λειτουργία των χϊρων πάρκινγκ του ΟΠΑ.
6. υνεργάηεται με το Σμιμα Επιμελθτείασ ςε κζματα που αφοροφν προμικεια και
παραλαβι αναλωςίμων.
7. Μεριμνά για τθν καλι φφλαξθ και διάκεςθ κλειδιϊν πρόςβαςθσ ςε όλουσ τουσ
χϊρουσ, γραφεία, αίκουςεσ, εργαςτιρια ςτουσ εκάςτοτε χριςτεσ κακϊσ και ςτο
ςυνεργείο κακαριότθτασ.
8. Μεριμνά για τθν δθμιουργία ομάδασ πυραςφάλειασ, ζλεγχο καλισ λειτουργίασ
μζςων και μζτρων πυροπροςταςίασ, πυροςβεςτιρεσ, πυροςβεςτικζσ φωλιζσ,
φωτιςμόσ αςφαλείασ, όδευςθ διαφυγισ κλπ.
9. Μεριμνά για τθν καταγραφι των χϊρων και των χρθςτϊν αυτϊν, τθ διάκεςθ
ελευκζρων χϊρων ςε νζουσ χριςτεσ, τον ςχεδιαςμό ορκότερθσ διάκεςθσ των
χϊρων ανά τμιμα, τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των χρθςτϊν.
10.υγκεντρϊνει πλθροφορίεσ και αιτιματα από διευκφνςεισ και τμιματα του
Πανεπιςτθμίου ςχετικά με παρουςιαςκζντα τεχνικά ι λειτουργικά προβλιματα,
δυςλειτουργίεσ ι και υποδείξεισ βελτίωςθσ χριςθσ εξοπλιςμοφ και γενικότερα
υποδομισ και ςε ςυνεργαςία με άλλα τμιματα του Πανεπιςτθμίου αναλαμβάνει
τθν τεχνικι αντιμετϊπιςθ τουσ.
11.Μεριμνά για τθν αποτελεςματικι λειτουργία του ςυςτιματοσ αδιάλειπτθσ
λειτουργία (UPS) τθσ πτζρυγασ Αντωνιάδου, των υποςτακμϊν μζςθσ τάςθσ και
των θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν (πτζρυγασ Δεριγνφ 3-7 και Ευελπίδων 47), των
ςυςτθμάτων κζρμανςθσ/ψφξθσ – κλιματιςμοφ και του ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ
όλων των κτιρίων του ΟΠΑ.
12.Φροντίηει για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ των
αικουςϊν διδαςκαλίασ και αμφικεάτρων κακϊσ και των θλεκτρολογικϊν
εγκαταςτάςεων όλων των κτιρίων του Ιδρφματοσ.

2. Η ςφςταςθ τθσ ωσ άνω Ομάδασ Εργαςίασ αποτελείται από τα ακόλουκα μζλθ
1. Ζναν διπλωματοφχο Μθχανικό, ςφμφωνα με το νόμο (άρκρο 7 παρ. 1 ΒΔ 360/275-1971), με οργανωτικζσ ικανότθτεσ, τεχνικζσ γνϊςεισ, εμπειρία ςτα κτιριακά, ο
οποίοσ κα αςκεί και τα κακικοντα του υντονιςτι τθσ Ομάδασ Εργαςίασ. Ωσ
υντονιςτισ κα ζχει επιπλζον το κακικον να ενθμερϊνει με ζγγραφθ αναφορά
του ανά τρίμθνο τον Πρφτανθ για τθν πορεία των Εργαςιϊν τθσ Ομάδασ.
2. Ζναν Επόπτθ, ο οποίοσ ωσ κφρια κακικοντά του κα ζχει να ελζγχει και να
καταγράφει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα τθν κατάςταςθ όλων των
εγκαταςτάςεων, να ενθμερϊνει τον υντονιςτι τθσ Ομάδασ Εργαςίασ για όποιεσ
βλάβεσ προκφπτουν ϊςτε να γίνεται θ άμεςθ αποκατάςταςι τουσ και να ελζγχει,
ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, το ςυνεργείο κακαριςμοφ, να ζχει ςτον ζλεγχό του τθν
φφλαξθ και διαχείριςθ των κλειδιϊν, κακϊσ και να ςυντάςςει κάκε μινα
πρωτόκολλο αναλϊςεωσ υλικϊν διατικζμενων από τθν αποκικθ και να
καταγράφει τισ ανάγκεσ για προμικεια νζων.
3. Ζναν Μθχανολόγο – Ηλεκτρολόγο Μθχανικό ι Σεχνολόγο Μθχανικό με εμπειρία
ςτθ ςφνταξθ μθχανολογικϊν μελετϊν ςυντιρθςθσ και τθν επίβλεψθ των
αντίςτοιχων ζργων, ο οποίοσ κα ζχει ωσ κφριο κακικον του να μεριμνά για τθν
διεξαγωγι των ετιςιων διαγωνιςμϊν για εξωτερικά ςυνεργεία ςυντιρθςθσ
(ανελκυςτιρεσ, κλιματιςμόσ κλπ) και κα ζχει τον ζλεγχο και τθ ςυντιρθςθ των
θλεκτρολογικϊν και μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων.

4. Ζναν Τδραυλικό, με κφριο κακικον του να αποκακιςτά όποιεσ βλάβεσ προκφπτουν
από τθ χριςθ των υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων (φδρευςθ, αποχζτευςθ).
5. Ζναν Ψυκτικό με κφριο κακικον του να επικεωρεί και ςυντθρεί τα ψυκτικά
μθχανιματα – κλιματιςτικά
6. Ζναν Ηλεκτρολόγο με κφριο κακικον του να επικεωρεί και ςυντθρεί τισ
θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ
7. Σρείσ υπαλλιλουσ, γενικϊν κακθκόντων, με κφριο κακικον τουσ να ςυνδράμουν
ςε κζματα εποπτείασ και ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ του
Πανεπιςτθμίου.
3. Η διάρκεια ςφςταςθσ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ ορίηεται μζχρι τθν Ζκδοςθ του Οργανιςμοφ
και του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του Πανεπιςτθμίου, όπου κα περιζχονται ειδικότερεσ
ρυκμίςεισ για το ηιτθμα τθσ .μζριμνασ και ςυντιρθςθσ των Εγκαταςτάςεων και του
εξοπλιςμοφ του ΟΠΑ.
4. Η φγκλθτοσ εξουςιοδοτεί δια τθσ παροφςασ τον Πρφτανθ να επιλζξει από το διακζςιμο
Προςωπικό του Πανεπιςτθμίου τα πλζον κατάλλθλα άτομα προκειμζνου να
αντιμετωπιςτοφν οι ανάγκεσ τθσ παρ. (δ) του προοιμίου τθσ παροφςασ και ςφμφωνα με το
άρκρο 2 αυτισ.

................................................................................................................................
Ακριβζσ Απόςπαςμα
Ακινα, 18-04-2013

Ο Γραμματζασ του Ο.Π.Α.
Γεϊργιοσ Κακοφροσ

