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Κώδικας ∆εοντολογίας του Γραφείου ∆ιασύνδεσης µε µαθητές 

και φορείς ΣΕΠ 

1.Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης είναι η υπηρεσία εκείνη των ΑΕΙ που στηρίζει τη σύνδεση της 

εκπαίδευσης µε την παραγωγική διαδικασία. Στα πλαίσια αυτά  προβαίνει σε σειρά 
ενεργειών ανάµεσα στις οποίες εντάσσεται και η ενεργή υποστήριξη φοιτητών και αποφοίτων 

σε θέµατα που αφορούν την σταδιοδροµία τους. 
 

2 Ακόµη το Γραφείο ∆ιασύνδεσης στοχεύει στην παροχή τεκµηριωµένης ενηµέρωσης και 
πληροφοριών που θα υποβοηθούν τους ενδιαφερόµενους µαθητές και γονείς σε θέµατα 

επαγγελµατικού προσανατολισµού στα γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύει το οικείο ΑΕΙ 
χωρίς να επεµβαίνει στις προσωπικές τους επιλογές και αναγνωρίζοντας ότι η συµβουλευτική 

µαθητών απαιτεί ιδιαίτερη εκπαίδευση και εµπειρία και προσφέρεται από εξειδικευµένους 
Συµβούλους στα κατά τόπους ΓΡΑΣΕΠ και ΚΕΣΥΠ.   

 
3.Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης στοχεύει στην προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και µε 

βάση τα παρεχόµενα σε αυτό στοιχεία παρέχει πληροφόρηση, που είναι στο µέτρο του 
εφικτού ακριβής, πλήρης, σύγχρονη και ανεξάρτητη των προσωπικών πεποιθήσεων των 

στελεχών του.  
 

4.Στα πλαίσια των ως άνω το Γραφείο ∆ιασύνδεσης οφείλει να ασκεί τις αρµοδιότητες και τα 
καθήκοντά του µε αντικειµενικότητα, συνέπεια, επιµέλεια και αίσθηµα επαγγελµατισµού.  

 
5.Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης δεν κάνει και δεν υποστηρίζει διακρίσεις µε βάση τη φυλή, την 

ηλικία, το έθνος, το χρώµα, το φύλο, τη θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την ύπαρξη 
ειδικών αναγκών ή άλλων διαφοροποιήσεων. 

 
6.Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης στο βαθµό που το υπάρχον προσωπικό και οι ανάγκες το 

επιτρέπουν ανταποκρίνεται σε αιτήµατα µαθητών, γονέων, ΓΡΑΣΕΠ και ΚΕΣΥΠ για 
ενηµέρωση µαθητών, εφόσον τα αιτήµατα αυτά  είναι εγγράφως διατυπωµένα, σαφή και 

εµπίπτουν στην αρµοδιότητα  του συγκεκριµένου Γραφείου. 
 

7.Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης  απαντά στα υποβαλλόµενα αιτήµατα εντός εύλογου χρόνου, 
σύµφωνα µε τη σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτηµάτων. Εξαίρεση από το ως άνω 

µπορεί να υπάρξει µόνο στην περίπτωση αιτήµατος µε κατεπείγοντα χαρακτήρα όταν οι 
λόγοι του κατεπείγοντος προκύπτουν από το αίτηµα και δικαιολογούνται επαρκώς µε 

αντικειµενικά κριτήρια. 
 

8.Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης δεν τηρεί προσωπικά δεδοµένα µαθητών παρά µόνο αυτά που 
απαιτούνται για λόγους στατιστικούς και εφαρµόζει τις επιταγές του Νόµου για την 

προστασία των προσωπικών δεδοµένων.  

 

 

 

 

 

 

 


