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1. Ειςαγωγή 
Σφμφωνα με τθν από 192/16.2.2018 απόφαςθ τθσ Συγκλιτου του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ 

υποβλικθκε πρόταςθ ίδρυςθσ  του Κζντρου Επιμόρφωςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του 

Πανεπιςτθμίου ωσ Ανεξάρτθτθ Ακαδθμαϊκι Μονάδα με βάςθ το εκνικό και ευρωπαϊκό κεςμικό 

πλαίςιο για τθ Δια Βίου Μάκθςθ. Θ Υπουργικι απόφαςθ ίδρυςθσ του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Π.Θ. 

δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ ΦΕΚ 1775/τ Β’/18-5-2018. 

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ που εξαςφαλίηει το ςυντονιςμό και 

τθ διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία ςτθν ανάπτυξθ προγραμμάτων επιμόρφωςθσ, ςυνεχιηόμενθσ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, εκπαίδευςθσ ενθλίκων και γενικότερα όλων των εν γζνει 

προγραμμάτων ςπουδϊν Διά Βίου Μάκθςθσ, τα οποία οδθγοφν ςτθν απονομι αντιςτοίχων 

πιςτοποιθτικϊν μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

Ζπειτα από τον οριςμό των μελϊν του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ. με το από 204/28-9-2019 

Πρακτικό Συνεδρίαςθ τθσ Συγκλιτου του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, τα μζλθ ςυηιτθςαν, 

διαμόρφωςαν και ενζκριναν τον παρόντα κανονιςμό λειτουργίασ με γνϊμονα πάντα τθν εφρυκμθ 

και αποτελεςματικι λειτουργία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

Με τον παρόντα κανονιςμό λειτουργίασ μεταξφ άλλων, ρυκμίηεται και αποςαφθνίηεται το πλαίςιο 

των αρμοδιοτιτων του προζδρου και των μελϊν του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., του Διευκυντι 

αυτοφ, του λοιποφ προςωπικοφ κακϊσ και των ευρφτερων διαδικαςιϊν που πρζπει να 

ακολουκοφνται.  

Αναλυτικότερα ςτον κανονιςμό λειτουργίασ:  

1. Κακορίηονται οι ςκοποί του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

2. Ορίηονται οι αρμοδιότθτεσ τθσ διοίκθςθσ  

3. Καταρτίηεται το διαρκρωτικό πλαίςιο λειτουργίασ του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

4. Οριςτικοποιείται θ διαδικαςία υποβολισ και ζγκριςθσ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και 

ζργων  

5. Θεςμοκετείται θ μζκοδοσ και τα μζςα τόςο τθσ εξωτερικισ όςο και τθσ εςωτερικισ 

αξιολόγθςθσ του φορζα 

6. Συντονίηονται οι εν δυνάμει πόροι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

7. Διευκρινίηεται θ απαιτοφμενθ διαδικαςία για ςφναψθ ςυνεργαςίασ με άλλουσ δθμόςιουσ 

και ιδιωτικοφσ φορείσ 

8. Αναλφεται το πλαίςιο υλοποίθςθσ προγραμμάτων και ζργων και αποςαφθνίηονται οι 

επιμζρουσ λεπτομζρειεσ  
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2. Αντικείμενο  και κοπόσ του Κζντρου Επιμόρφωςησ και Δια Βίου Μάθηςησ 
Α) Τα Προγράμματα Σπουδϊν Διά Βίου Μάκθςθσ αποςκοποφν ςτθν προαγωγι τθσ γνϊςθσ, ςτθν 

επιςτθμονικι κατάρτιςθ των εκπαιδευομζνων και ςτθν ικανοποίθςθ των γενικότερων 

εκπαιδευτικϊν και αναπτυξιακϊν αναγκϊν τθ χϊρασ. Διζπονται από επιςτθμονικι ςυνοχι, 

αναφζρονται ςε ειδικότθτεσ ςυγγενείσ προσ τα επιςτθμονικά πεδία των λοιπϊν προγραμμάτων 

ςπουδϊν του ιδρφματοσ και πλθροφν προχποκζςεισ που εγγυϊνται υψθλό επίπεδο ςπουδϊν. 

Τα προςφερόμενα εκπαιδευτικά ι επιμορφωτικά προγράμματα μπορεί να υλοποιοφνται και ςε 

ςυνεργαςία με Α.Ε.Ι. ι ερευνθτικά κζντρα τθσ θμεδαπισ κακϊσ και με αναγνωριςμζνα ωσ 

ομοταγι ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ.  

 

Β) Σκοπόσ του Κζντρου Επιμόρφωςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) είναι: 

i. Θ υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων επιμόρφωςθσ και ςυνεχιηόμενθσ 

κατάρτιςθσ ςτο πλαίςιο τθσ διά βίου μάκθςθσ.  

ii. Θ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ και θ μείωςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςτθν 

εκπαίδευςθ μζςω τθσ παροχισ γνϊςεων και δεξιοτιτων προσ όφελοσ τθσ προςωπικισ 

ανάπτυξθσ και τθσ ενίςχυςθσ των δυνατοτιτων πλιρουσ και ποιοτικισ απαςχόλθςθσ των 

πολιτϊν.  

iii. Θ προαγωγι τθσ διά βίου επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ με τθν 

αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ γνϊςθσ, ϊςτε να ικανοποιοφνται οι ανάγκεσ ανάπτυξθσ 

των ενδιαφερόμενων πολιτϊν και να ενιςχφεται θ καινοτομία και θ επιχειρθματικότθτα.  

 

Επιμζρουσ ςτόχοι του Κζντρου Επιμόρφωςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ του Πανεπιςτθμίου 

Θεςςαλίασ είναι:  

i. Θ οργάνωςθ και υλοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ, επιμόρφωςθσ και διά βίου 

μάκθςθσ, κακϊσ και θ οργάνωςθ επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων, που κα ανταποκρίνονται 

ςτισ ανάγκεσ του εκάςτοτε κοινωνικοφ, εκπαιδευτικοφ και οικονομικοφ πλαιςίου που 

περιβάλλει το φορζα. Τα προγράμματα αυτά, κακϊσ και τα ςεμινάρια κα αποςκοποφν 

ςτθ διάχυςθ γνϊςθσ και εξειδικευμζνθσ κατάρτιςθσ που κα οδθγιςει ςτθ λιψθ 

πιςτοποίθςθσ. 

ii. Θ χοριγθςθ δυνατότθτασ δια ηϊςθσ ι εξ ολοκλιρου εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, ι και 

μικτισ μορφισ με ςτόχο τθ παροχι υπθρεςιϊν ςε εκτεταμζνθ γεωγραφικι κλίμακα 

εντόσ και εκτόσ ςυνόρων τθσ χϊρασ ςφμφωνα πάντα με τισ υπάρχουςεσ υποδομζσ, 

διαδικαςίεσ και απαιτιςεισ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτον παρόντα κανονιςμό.  

iii. Θ αξιολόγθςθ, θ οριοκζτθςθ και θ ςφναψθ προγραμματικϊν ςυμφωνιϊν/ςυμβάςεων με 

φορείσ Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Δικαίου, Κοινωφελείσ Επιχειριςεισ και Ιδρφματα, Φορείσ 

Συλλογικοφ Συμφζροντοσ, Μθ κερδοςκοπικοφσ οργανιςμοφσ και 

Επαγγελματικζσ/Επιςτθμονικζσ Οργανϊςεισ/Ενϊςεισ. Οι ςυμφωνίεσ αυτζσ κα 

προκφπτουν ζπειτα από μελζτθ των προχποκζςεων και των επιμζρουσ αναγκϊν 

επιμόρφωςθσ του ςυνόλου που διζπεται και εκπροςωπείται από τουσ παραπάνω. Οι 

αρμοδιότθτεσ του κάκε ςυμβαλλόμενου κα εξετάηονται και κα οριοκετοφνται από το 

Συμβοφλιο του Κζντρου.  

iv. Θ ςυμμετοχι/ςφμπραξθ ςε δράςεισ υποβοικθςθσ, ανάπτυξθσ και διεφρυνςθσ τθσ 

κοινωνικισ οικονομίασ διαμζςου τθσ παροχισ γνϊςεων, τθσ υποςτιριξθσ μελετϊν, τθσ 
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διάκεςθσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ακαδθμαϊκοφ 

επιπζδου ςε ςυνδυαςμό με υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ.  

v. Θ ςυγγραφι και διανομι εκπαιδευτικοφ υλικοφ τόςο για τισ ιδίεσ ανάγκεσ όςο και για 

τθν διάκεςι του ςτο ευρφτερο κοινό εφόςον αυτό ηθτθκεί και ζπειτα από ςχετικι 

ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ. Το εκπαιδευτικό υλικό κα αποτελζςει μζςο εκπαίδευςθσ 

και αποτελεςματικισ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςτα οικεία γνωςτικά αντικείμενα.  

vi. Θ πιςτοποίθςθ προςόντων και γνϊςεων τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. 
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3. Όργανα και Αρμοδιότητεσ 
 

3.1 Όργανα Διοίκηςησ 

Όργανα Διοίκθςθσ του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι:  

 Ο Πρόεδροσ του Κζντρου  

 Το Συμβοφλιο του Κζντρου 

 

3.1.1 Πρόεδροσ του Κζντρου  

Ο Πρόεδροσ του Κζντρου είναι ο/θ Αντιπρφτανθσ ςτον οποίο ζχει ανατεκεί θ ςχετικι 

αρμοδιότθτα φςτερα από πρόταςθ του Πρφτανθ και ζγκριςθ τθσ Συγκλιτου. 

 

Αρμοδιότητεσ του Προζδρου του Κζντρου: 

1. Συγκαλεί το Συμβοφλιο του Κζντρου, καταρτίηει τθν θμεριςια διάταξθ, ορίηει ωσ ειςθγθτι 

των κεμάτων μζλοσ του Συμβουλίου, προεδρεφει των εργαςιϊν του και ειςθγείται τα 

κζματα για τα οποία δεν ζχει οριςτεί ωσ ειςθγθτισ άλλο μζλοσ του Συμβουλίου.  

2. Επιβλζπει τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ και τθν τιρθςθ του Κανονιςμοφ του Κζντρου.  

3. Μεριμνά για τθν εφαρμογι των αποφάςεων του Συμβουλίου και τθσ Συγκλιτου.  

4. Μετά από γνϊμθ του Συμβουλίου, ειςθγείται για τθν επιλογι του Διευκυντι του Κζντρου 

ςτθ Σφγκλθτο. 

5. Προΐςταται των υπθρεςιϊν του Κζντρου και ςυνυπογράφει με τον πρόεδρο του Ειδικοφ 

Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.) Π.Θ. τισ ςυμβάςεισ προςωπικοφ, προμθκειϊν 

και υπθρεςιϊν που ςυνάπτει το Κζντρο για τισ ανάγκεσ του.  

6. Υπογράφει τα αιτιματα προσ τθν Επιτροπι Ερευνϊν και Διαχείριςθσ του Ε.Λ.Κ.Ε. και τισ 

εντολζσ πλθρωμισ για τισ γενικζσ δαπάνεσ του Κζντρου και για το προςωπικό του. 

7. Συγκροτεί, μετά από γνϊμθ του Συμβουλίου, τισ επιτροπζσ επιλογισ εκπαιδευομζνων, όπου 

απαιτείται, π.χ. περιπτϊςεισ προγραμμάτων των οποίων τθν υλοποίθςθ προτείνει το ίδιο το 

Συμβοφλιο, ςε περιπτϊςεισ που το απαιτεί ο χρθματοδότθσ, ςε περιπτϊςεισ όπου αυτό 

ορίηεται από τισ διαδικαςίεσ εγκεκριμζνου προγράμματοσ.  

8. Συγκροτεί επιτροπζσ για τθ μελζτθ ι τθ διεκπεραίωςθ ςυγκεκριμζνων κεμάτων που 

εμπίπτουν ςτισ αρμοδιότθτζσ του.  

9. Υπογράφει τα πιςτοποιθτικά που απονζμει το Κζντρο.  

10. Συντάςςει τθν ετιςια ζκκεςθ απολογιςμοφ του ζργου του Κζντρου, ζπειτα τθν υποβάλλει 

ςτο Συμβοφλιο του Κζντρου, ϊςτε να εγκρικεί από τθ Σφγκλθτο του Π.Θ.. Στθ ςυνζχεια 

κοινοποιείται ςτον Υπουργό Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και ςτθ ΜΟΔΙΠ. 

11. Συντάςςει τον ετιςιο προχπολογιςμό, ζπειτα τθν υποβάλλει ςτο Συμβοφλιο του Κζντρου, 

ϊςτε να εγκρικεί από τθ Σφγκλθτο του Π.Θ..  

12. Υποβάλλει προσ τθ Σφγκλθτο κάκε δυο ζτθ τθν εςωτερικι αξιολόγθςθ του Κζντρου. 

   

3.1.2 Συμβοφλιο του Κζντρου 

Το ςυμβοφλιο του Κζντρου αποτελείται από: 

1. Τον Πρόεδρο του Κζντρου  

2. Ζναν (1) εκπρόςωπο κάκε Σχολισ του Ιδρφματοσ που μπορεί να είναι: Μζλοσ ΔΕΠ τθσ 

Σχολισ ι μζλοσ του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) ι μζλοσ του 

Εργαςτθριακοφ Διδακτικοφ Προςωπικοφ (Ε.ΔΙ.Π) με κατ’ ελάχιςτο τθν κατοχι διδακτορικοφ 
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τίτλου ςπουδϊν. Οι εκπρόςωποι αυτοί με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, ορίηονται από τθ 

Σφγκλθτο, μετά από ςχετικι πρόταςθ τθσ Κοςμθτείασ τθσ οικείασ Σχολισ και τθν ζγκριςθ 

από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, με τετραετι κθτεία. 

3. Το Διευκυντι Επιμόρφωςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ (χωρίσ δικαίωμα ψιφου). 

 

 Αρμοδιότητεσ του Συμβουλίου του Κζντρου: 

1. Διαμορφϊνει και ειςθγείται τθν πολιτικι του Κζντρου για τθν ανάπτυξθ των ζργων και 

των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ, ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και εν γζνει 

δια βίου μάκθςθσ, ςτο πλαίςιο των αποφάςεων τθσ Συγκλιτου.  

2. Εποπτεφει τθ λειτουργία των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων επιμόρφωςθσ, 

ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και εν γζνει δια βίου μάκθςθσ.  

3. Ειςθγείται προσ το Πρυτανικό Συμβοφλιο τα προσ ζγκριςθ ζργα και εκπαιδευτικά 

προγράμματα του Κζντρου, τα οποία μετά τθν ζγκριςι τουσ κοινοποιοφνται ςτο 

Υπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων 

4. Ανακζτει τθν υλοποίθςθ των ζργων και των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων του Κζντρου 

ςτουσ Επιςτθμονικοφσ Υπευκφνουσ.  

5. Συνεργάηεται με τισ Κοςμθτείεσ των Σχολϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ των 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων.  

6. Κακορίηει τον τφπο των πιςτοποιθτικϊν που απονζμει το Κζντρο.  

7. Διατυπϊνει γνϊμθ προσ τθ Σφγκλθτο για τον τετραετι αναπτυξιακό προγραμματιςμό, ο 

οποίοσ μπορεί να αναπροςαρμόηεται κάκε ζτοσ.  

8. Διατυπϊνει γνϊμθ προσ τθ Σφγκλθτο για τον Κανονιςμό και τθν οργανωτικι δομι των 

υπθρεςιϊν του Κζντρου.  

9. Ορίηει ομάδεσ για τθν εςωτερικι αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων του 

Κζντρου, κακϊσ και τθν Ομάδα Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ του Κζντρου.  

10. Ορίηει το φψοσ των τελϊν για κάκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κζντρου λαμβάνοντασ 

υπόψθ τισ προτάςεισ των Επιςτθμονικϊν Υπευκφνων, κακϊσ και το ποςοςτό 

παρακράτθςθσ για τθν κάλυψθ των γενικϊν εξόδων του Κζντρου, τα οποία υποβάλλει 

προσ ζγκριςθ ςτα αρμόδια όργανα.  

11. Ειςθγείται ςτθν Επιτροπι Ερευνϊν και Διαχείριςθσ του Ε.Λ.Κ.Ε. για τθ ςφναψθ 

ςυμβάςεων προςωπικοφ, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν που ςυνάπτει το Κζντρο για τισ 

εκπαιδευτικζσ και λοιπζσ λειτουργικζσ ανάγκεσ.  

12. Διατυπϊνει γνϊμθ προσ τθ Σφγκλθτο για τθν επιλογι του Διευκυντι του Κζντρου.  

 

Λειτουργία Συμβουλίου του κζντρου:  

Το Συμβοφλιο ςυνεδριάηει ςε προγραμματιςμζνα χρονικά διαςτιματα και ςε ζκτακτεσ 

περιπτϊςεισ. Οι ςυνεδριάςεισ του Συμβουλίου πραγματοποιοφνται φςτερα από ςχετικι 

πρόςκλθςθ του Προζδρου ςτα μζλθ του Συμβουλίου. Τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ των 

ςυνεδριάςεων αποφαςίηονται από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδροσ εντάςςει και τα κζματα που 

προκφπτουν, φςτερα από γραπτι ειςιγθςθ του Διευκυντι Επιμόρφωςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ. 

Ο Διευκυντισ παρίςταται ςτισ ςυνεδριάςεισ του Συμβουλίου, χωρίσ δικαίωμα ψιφου. Κάκε 

μζλοσ του Συμβουλίου ζχει το δικαίωμα να υποβάλλει γραπτι ειςιγθςθ για τθ ςυηιτθςθ 

κζματοσ. Θ ειςιγθςι του ςυηθτείται, εφόςον ζχει κοινοποιθκεί δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν 

τθν κακοριςμζνθ ςφγκλθςθ του Συμβουλίου του Κζντρου. Θζματα που ανακφπτουν κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ του Συμβουλίου ι ζκτακτα κζματα ςυηθτοφνται μετά τθ ςφμφωνθ 
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γνϊμθ τθσ πλειοψθφίασ των παρόντων μελϊν του Συμβουλίου. Για τθ λιψθ αποφάςεων 

απαιτείται πλειοψθφία των μελϊν. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ υπερτερεί θ ψιφοσ του/τθσ 

Προζδρου. Τθροφνται πρακτικά από υπάλλθλο τθσ Γραμματείασ του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ο οποίοσ ζχει 

οριςτεί με απόφαςθ του Συμβουλίου. Ο Πρόεδροσ και ο οριςμζνοσ από το ςυμβοφλιο του 

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υπάλλθλοσ τθσ Γραμματείασ υπογράφουν τα πρακτικά των ςυνεδριάςεων του 

Συμβουλίου του Κζντρου. 

 

3.2 Διευθυντήσ Επιμόρφωςησ και Δια Βίου Μάθηςησ  

Ο Διευκυντισ Επιμόρφωςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ του Κζντρου ορίηεται με ειςιγθςθ του 

Προζδρου του Κζντρου θ οποία διατυπϊνεται μετά από γνϊμθ του Συμβουλίου και Πράξθ του 

Πρφτανθ μετά από απόφαςθ τθσ Συγκλιτου και μπορεί να είναι: μζλοσ ΔΕΠ, ι μζλοσ 

Εργαςτθριακοφ Διδακτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Δ.Ι.Π.) ι μζλοσ του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ 

Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) ι μζλοσ του Διοικθτικοφ προςωπικοφ του Π.Θ.. Θ κθτεία του Διευκυντι 

είναι τριετισ, με δυνατότθτα ανανζωςθσ, μετά από αξιολόγθςθ του ζργου του από το 

Συμβοφλιο. Απαιτοφμενα προςόντα για τθ κζςθ του Διευκυντι είναι κατ’ ελάχιςτον το πτυχίο 

Πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ, μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν και θ γνϊςθ μίασ τουλάχιςτον 

ξζνθσ γλϊςςασ, επικυμθτόs ο διδακτορικόσ τίτλοσ ςπουδϊν.   

    

Αρμοδιότητζσ του Διευθυντή Επιμόρφωςησ του Κζντρου:  

1. Παρακολουκεί τθν εφαρμογι του αναπτυξιακοφ προγράμματοσ του Κζντρου.  

2. Συντονίηει τθν υλοποίθςθ των ζργων και των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ, κατάρτιςθσ 

ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ και εν γζνει δια βίου μάκθςθσ. 

3. Επιμελείται τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ των προγραμμάτων. 

4. Παρακολουκεί και υποςτθρίηει τθν υλοποίθςθ των αποφάςεων του Συμβουλίου. 

5. Συντονίηει το μθτρϊο εκπαιδευτϊν.  

6. Επιμελείται τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προγραμμάτων του Κζντρου. 

7. Υλοποιεί τισ αποφάςεισ του Συμβουλίου. 

8. Συνεργάηεται με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. 

9. Ελζγχει τθν καλι λειτουργία τθσ Γραμματείασ. 

 

3.3. Επιςτημονικά Τπεφθυνοι 

Οι Επιςτθμονικά Υπεφκυνοι των προγραμμάτων του Κζντρου είναι μζλθ ΔΕΠ του Πανεπιςτθμίου 

Θεςςαλίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των αφυπθρετθςάντων και μζλθ ΕΕΠ και ΕΔΙΠ κάτοχοι 

διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν. Οι Επιςτθμονικά Υπεφκυνοι κατακζτουν προσ ζγκριςθ και 

επιβλζπουν εκπαιδευτικά προγράμματα το περιεχόμενο των οποίων αφορά ςτο γνωςτικό 

αντικείμενο τθσ κζςθσ που υπθρετοφν ςτο Π.Θ. Για κάκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα κα πρζπει να 

ορίηεται και ο Αναπλθρωτισ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ. Οι Επιςτθμονικά Υπεφκυνοι των 

προγραμμάτων ζχουν τισ αρμοδιότθτεσ και τισ ευκφνεσ που προβλζπονται ςτον παρόντα 

Κανονιςμό και τον Οδθγό Χρθματοδότθςθσ του Ε.Λ.Κ.Ε.. Θ ςχετικι απόφαςθ αποςτζλλεται προσ 

ζγκριςθ ςτο Πρυτανικό Συμβοφλιο και κοινοποιείται ςτθν Επιτροπι Ερευνϊν και Διαχείριςθσ του 

Ε.Λ.Κ.Ε μετά τθν ζγκριςι τθσ.  
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Αρμοδιότητεσ Επιςτημονικών Υπεφθυνων:  

1. Φζρουν τθν ευκφνθ τθσ επιςτθμονικισ επάρκειασ και δομισ του προγράμματοσ ςπουδϊν, 

επιβλζπουν τθν ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ και τθ διδαςκαλία του και 

διαςφαλίηουν τθν επιςτθμονικά ορκι υλοποίθςθ του προγράμματοσ. 

2. Σχεδιάηουν και υποβάλλουν προσ ζγκριςθ ςτο Συμβοφλιο του Κζντρου τα ςχζδια ςπουδϊν, 

τισ οργανωτικζσ λεπτομζρειεσ, τον προχπολογιςμό και το φψοσ των διδάκτρων των 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. 

3. Επιλζγουν το επαρκϊσ επιςτθμονικά καταρτιςμζνο προςωπικό που είναι απαραίτθτο για 

τθν υψθλι ποιότθτα υλοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. 

4. Εξαςφαλίηουν τουσ όρουσ προςβαςιμότθτασ, αςφάλειασ και υγιεινισ των επιμορφοφμενων 

ςτθν περίπτωςθ των δια ηϊςθσ μακθμάτων. 

5. Υπογράφουν ωσ επιςτθμονικοί υπεφκυνοι τισ ςυμβάςεισ και τισ εντολζσ πλθρωμισ του 

(απαραίτθτου) απαςχολοφμενου ςτα ζργα προςωπικοφ, κακϊσ και τισ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και υπθρεςιϊν οι οποίεσ ςυνάπτονται για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ .  

6. Προτείνουν τισ διαδικαςίεσ επιλογισ των επιμορφοφμενων.  

7. Φζρουν τθν ευκφνθ τθσ διανομισ του προβλεπόμενου υλικοφ, ωσ προσ τθν ποςότθτα και 

τισ προδιαγραφζσ. 
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4. Διάρθρωςη και Λειτουργίεσ 

4.1 Γραμματεία - Διοικητική Τποςτήριξη  

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υποςτθρίηεται από τθ Γραμματεία του Κζντρου. Θ Γραμματεία παρζχει 

υποςτιριξθ ςτισ διαδικαςίεσ ζνταξθσ και υλοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και 

άλλων ζργων του Κζντρου. Συνεργάηεται με τουσ Επιςτθμονικοφσ Υπευκφνουσ για κζματα που 

ςχετίηονται με τα αντικείμενα και τισ διαδικαςίεσ του Κζντρου. Τθρεί αρχείο με τα 

υλοποιοφμενα προγράμματα, τα χορθγοφμενα πιςτοποιθτικά, τα πρότυπα υποδείγματα 

εγγράφων, το/α μθτρϊο/α εκπαιδευτϊν κλπ. Είναι υπεφκυνθ για τθν παροχι πλθροφοριϊν 

ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ του Κζντρου, κακϊσ και τθν επικοινωνία με νομικά και φυςικά 

πρόςωπα και υποςτθρίηει τισ δράςεισ δθμοςιότθτασ και προβολισ του. Συνεπικουρεί το 

Συμβοφλιο ςτθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ Πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ για τθ 

ςυμμετοχι τθσ ςτισ δραςτθριότθτεσ του Κζντρου με προτάςεισ και εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Αναλαμβάνει τθ ςφνταξθ των πρακτικϊν των ςυνεδριάςεων του Συμβουλίου και γενικά 

επικουρεί τον Πρόεδρο ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων του. Θ Γραμματεία ςτελεχϊνεται με 

προςωπικό ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτον Ε.Λ.Κ.Ε. ι από υπάρχον 

προςωπικό του Π.Θ. Για τθ μετακίνθςθ προςωπικοφ που ιδθ υπθρετεί ςτο Π.Θ. προσ τθν 

Γραμματεία, απαιτείται απόφαςθ του Πρφτανθ.  

 
 

4.2 Γραμματειακή Τποςτήριξη των υλοποιοφμενων προγραμμάτων 

Τα υλοποιοφμενα προγράμματα υποςτθρίηονται γραμματειακά αποκλειςτικά από τθν οικεία 

γραμματεία τουσ, θ οποία ςτελεχϊνεται και οργανϊνεται με ευκφνθ του ΕΥ κάκε 

προγράμματοσ. 
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5. Μζθοδοσ Τλοποίηςησ Προγραμμάτων, Πρακτική Εξάςκηςη  

5.1. Μζθοδοσ Τλοποίηςησ Προγραμμάτων  

 

5.1.1 Δια Ηώςησ Εκπαίδευςη 

Τα δια ηϊςθσ προγράμματα μποροφν να υλοποιοφνται είτε ςε ίδιεσ δομζσ του Πανεπιςτθμίου 

είτε ςε δομζσ εκτόσ Πανεπιςτθμίου. Στισ δομζσ που επιλζγονται κα πρζπει να υπάρχει όλοσ ο 

απαραίτθτοσ υλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ που απαιτείται για τθν εφρυκμθ υλοποίθςθ των 

προγραμμάτων και να εξαςφαλίηονται οι όροι προςβαςιμότθτασ, αςφάλειασ και υγιεινισ. Ο 

εξοπλιςμόσ αυτόσ τελεί υπό τθν ευκφνθ του κάκε επιςτθμονικοφ υπεφκυνου προγράμματοσ, οι 

ςυντελεςτζσ του οποίου οφείλουν να μεριμνοφν για τθν καλι λειτουργία του κατά τθ διάρκεια 

και κατά τθ λιξθ του προγράμματοσ. Θ δια ηϊςθσ εκπαίδευςθ πρζπει να διαςφαλίηει τθν 

αλλθλεπίδραςθ εκπαιδευτι και εκπαιδευομζνων. Θ υλοποίθςθ των προγραμμάτων αυτϊν 

πραγματοποιείται με δομθμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν, με ςυγκεκριμζνουσ εκπαιδευτζσ, ςε 

ςυγκεκριμζνο χϊρο, με ςαφι διάρκεια και ωρολόγιο πρόγραμμα. 

 

5.1.2 Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςη  

Θ υλοποίθςθ των προγραμμάτων μπορεί να γίνεται και με τθ χριςθ μεκόδων εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι χρθςιμοποιείται ειδικι πλατφόρμα εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθσ, εκπαιδευτικό υλικό κατάλλθλα προςαρμοςμζνο ςτθ μζκοδο αυτι και κατάλλθλεσ 

διαδικαςίεσ για τθ διαςφάλιςθ παρακολοφκθςθσ των μακθμάτων και αξιολόγθςθσ των 

εκπαιδευομζνων. Ο τφποσ αυτόσ τθσ εκπαίδευςθσ αποτελεί ευζλικτθ μορφι επιμόρφωςθσ, 

κακϊσ δεν υφίςταται περιοριςμόσ χρόνου και τόπου για τθ μελζτθ των μακθμάτων από τουσ 

επιμορφοφμενουσ. Βαςίηεται ςτισ αρχζσ τθσ ανοικτισ εκπαίδευςθσ και εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ 

τθσ εξατομικευμζνθσ μάκθςθσ. Θ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ μπορεί να ζχει ςφγχρονθ ι 

αςφγχρονθ μορφι προςαρμοςμζνθ κατάλλθλα ςτισ απαιτιςεισ του κάκε εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ. 

 

5.1.3 Μικτή Εκπαίδευςη  

Τα προγράμματα μικτισ εκπαίδευςθσ υλοποιοφνται με ςυνδυαςμό των δφο μεκόδων τθσ δια 

ηϊςθσ εκπαίδευςθσ και τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, το εκπαιδευτικό 

υλικό και ο τρόποσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ είναι κατάλλθλα προςαρμοςμζνα και ςτισ 

δυο μορφζσ μάκθςθσ. Εξαςφαλίηεται θ εξοικείωςθ των εκπαιδευομζνων με τα ςφγχρονα και 

αςφγχρονα εργαλεία θλεκτρονικισ μάκθςθσ. Διαςφαλίηεται θ αλλθλεπίδραςθ των 

εκπαιδευομζνων και των εκπαιδευτϊν.  

 

5.1.4 Πρακτική εξάςκηςη 

Μζροσ των υποχρεϊςεων ενόσ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ μπορεί να είναι και θ επί πλζον 

απαίτθςθ για πρακτικι εξάςκθςθ του επιμορφοφμενου ςε επιχειριςεισ, φορείσ, οργανιςμοφσ 

παροχισ προγραμμάτων/υπθρεςιϊν αντίςτοιχων του γνωςτικοφ αντικειμζνου του 

επιμορφωτικοφ προγράμματοσ. Σκοπόσ τθσ πρακτικισ εξάςκθςθσ είναι ο επιμορφοφμενοσ να 

αποκτιςει εμπειρίεσ από το περιβάλλον εργαςίασ. Θ πρακτικι εξάςκθςθ δεν ενζχει τθ κζςθ τθσ 

επίςθμθσ εργαςίασ. Το ςφνολο των ωρϊν απαςχόλθςθσ πρακτικισ εξάςκθςθσ βεβαιϊνεται από 

τον αρμόδιο οργανιςμό,  επιχείρθςθ, φορζα, με αποδζκτθ τον Επιςτθμονικό Υπεφκυνο του 

αντίςτοιχου προγράμματοσ. 
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5.2. Γλώςςα Τλοποίηςησ Προγραμμάτων  

Θ γλϊςςα ςτθν οποία υλοποιοφνται κατά κανόνα τα προγράμματα είναι θ Ελλθνικι και το 

ςυνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό (ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ κ.λ.π.) αναπτφςςεται ςτθν Ελλθνικι 

γλϊςςα. Εκπαιδευτικό υλικό ςτθν Αγγλικι γλϊςςα είναι δυνατό να διατίκεται όπου αυτό 

κρίνεται εφικτό και αναγκαίο. 

Είναι δυνατόν κάποια προγράμματα να υλοποιοφνται αμιγϊσ ι και ταυτόχρονα ςτθν Αγγλικι ι 

και ςε άλλθ γλϊςςα ςυνοδευόμενα με το αντίςτοιχο εκπαιδευτικό υλικό. Στον ενθμερωτικό 

οδθγό ςπουδϊν, ςτθν περιγραφι του προγράμματοσ και ςτα απαραίτθτα προςόντα των 

επιμορφοφμενων κα πρζπει να αναφζρονται θ γλϊςςα ι οι γλϊςςεσ υλοποίθςθσ του 

προγράμματοσ. 

 

5.3. Ενημερωτικόσ Οδηγόσ πουδών Προγραμμάτων  

Για κάκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται από το Κζντρο, ςυντάςςεται Ενθμερωτικόσ 

Οδθγόσ Σπουδϊν  από τον Επιςτθμονικό Υπεφκυνο ο οποίοσ είναι προςβάςιμοσ από τθν 

ιςτοςελίδα του Κζντρου. Στον Ενθμερωτικό Οδθγό Σπουδϊν περιγράφονται, ο ςκοπόσ του 

προγράμματοσ, οι όροι ςυμμετοχισ και παρακολοφκθςθσ, θ εκπαιδευτικι διαδικαςία, τα 

προςόντα λεπτομερϊσ των εκπαιδευτϊν και θ ςφνδεςθ με το αντικείμενο που κα διδάξουν, οι 

υποχρεϊςεισ των εκπαιδευτϊν και εκπαιδευομζνων, κακϊσ και τα δίδακτρα εκπαίδευςθσ. 

Αναφζρεται ο τφποσ του πιςτοποιθτικοφ που χορθγείται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ μετά τθν επιτυχι 

παρακολοφκθςθ και ολοκλιρωςθσ του προγράμματοσ. Αναλφονται οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι, οι 

διδακτικζσ ενότθτεσ, θ διάρκεια αυτϊν και οι πιςτωτικζσ μονάδεσ. Τζλοσ, αναφζρονται οι 

ςυνεργαηόμενοι για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ φορείσ όπου υπάρχουν.   
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6. Διαδικαςία Τποβολήσ και Ζγκριςησ Προγράμματοσ  
 

6.1. Διαδικαςία Τποβολήσ Προγράμματοσ 

6.1.1 Αυτοχρηματοδοτοφμενα προγράμματα ή χρηματοδοτοφμενα από ιδιωτικοφσ φορείσ  

Κάκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ανεξάρτθτα από τθ διάρκεια και το πλαίςιο ςτο οποίο 

υποβάλλεται, αξιολογείται ωσ προσ τθ ςκοπιμότθτα και τθν εκπαιδευτικι του επάρκεια. Θ 

ζνταξθ ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων του Κζντρου 

προχποκζτει τθν υποβολι ςχετικισ πρόταςθσ-αίτθςθσ και τθν ζγκριςι τθσ από το Συμβοφλιο. 

Θ υποβολι τθσ πρόταςθσ κάκε προγράμματοσ προσ ζγκριςθ ζχει ςυγκεκριμζνθ δομι και 

χρθςιμοποιοφνται ειδικά ζντυπα, τα οποία βρίςκονται αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα του 

Κζντρου.  

 

Οι Επιςτθμονικοί Υπεφκυνοι, υποβάλλουν μαηί με τθν πρόταςθ του εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ και τον αντίςτοιχο προχπολογιςμό του, ςτον οποίο αναφζρονται λεπτομερϊσ 

όλα τα κζντρα κόςτουσ, π.χ. ενοίκια, απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ, αμοιβζσ εκπαιδευτϊν, αμοιβζσ 

υποςτθρικτικοφ προςωπικοφ, κρατιςεισ Ε.Λ.Κ.Ε., ο αναμενόμενοσ αρικμόσ των εκπαιδευομζνων 

κακϊσ και τα αντίςτοιχα προβλεπόμενα ζςοδα. 

 

Μετά τθν ζγκριςθ του προγράμματοσ από το Συμβοφλιο, ο Ε.Υ κατακζτει ςτο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον 

Ενθμερωτικό Οδθγό Σπουδϊν του Προγράμματοσ. 

 

6.1.2  Συγχρηματοδοτοφμενα / επιδοτοφμενα προγράμματα  

Θ πρόταςθ προσ τον φορζα χρθματοδότθςθσ αξιολογείται και εγκρίνεται, πριν από τθν υποβολι 

τθσ, από το Συμβοφλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ωσ προσ: 

• τθ δυνατότθτα του Π.Θ. να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ προτεινόμενθσ δράςθσ. 

• τθν οικονομικι κάλυψθ για τθ χριςθ των διατικζμενων από το Π.Θ. πόρων. 

• τθ ςυμφωνία τθσ με τισ αρχζσ που διζπουν τθ λειτουργία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. 

 

6.2  Ζγκριςη, Τλοποίηςη και Αξιολόγηςη προγραμμάτων  

Θ ζγκριςθ των ζργων και εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων πραγματοποιείται από το Συμβοφλιο 

του Κζντρου μετά από αξιολόγθςθ. Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι: α) θ επιςτθμονικι ςυνάφεια 

του Επιςτθμονικοφ Υπεφκυνου του προγράμματοσ με τθ κεματικι περιοχι του προσ ζγκριςθ 

ζργου, β) θ πλθρότθτα του προγράμματοσ ςπουδϊν τθσ υποβλθκείςασ πρόταςθσ, γ) θ 

ςυνάρτθςθ με τθν αποςτολι και το κφροσ του Πανεπιςτθμίου, δ) θ βιωςιμότθτα, θ 

ςθμαντικότθτα του προγράμματοσ και θ ςφνδεςι του με τθν αγορά εργαςίασ και ε) θ 

εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ, αςφάλειασ και υγιεινισ των ςυμμετεχόντων ςτθν περίπτωςθ 

των δια ηϊςθσ μακθμάτων. Μετά τθν ζγκριςθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, τθν πλιρθ 

οικονομικι και διαχειριςτικι εποπτεία αναλαμβάνουν το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ και ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Π.Θ..  

Το Συμβοφλιο δφναται να ηθτιςει διευκρινίςεισ-διορκϊςεισ ςε μία πρόταςθ, ι να απορρίψει 

αυτι, εφόςον κρίνει ότι δεν ικανοποιοφνται τα ωσ άνω κριτιρια ι προκφπτουν ηθτιματα 

δυςλειτουργίασ με άλλεσ υπθρεςίεσ του Ιδρφματοσ. 

Θ απόφαςθ του Συμβουλίου αποςτζλλεται ςτο Πρυτανικό Συμβοφλιο προσ ζγκριςθ και μετά τθν 

ζγκριςι τθσ κοινοποιείται ςτθν Επιτροπι Ερευνϊν και Διαχείριςθσ του Ε.Λ.Κ.Ε. για τισ ςχετικζσ 

ενζργειεσ τθσ αρμοδιότθτάσ  τθσ.  
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Εφόςον εγκρικεί ζνα πρόγραμμα, ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ οφείλει να διαςφαλίηει τουσ 

όρουσ εφαρμογισ του προγράμματοσ, όπωσ περιγράφονται ςτθν εγκρικείςα πρόταςθ. Να 

διατθρεί αρχείο με όλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα, όπωσ το πρόγραμμα ςπουδϊν, τισ αιτιςεισ 

ςυμμετοχισ, τα πρακτικά επιλογισ και τα τεκμιρια αξιολόγθςθσ των εκπαιδευομζνων, κατάλογο 

των εκπαιδευομζνων - ανά κφκλο προγράμματοσ- οι οποίοι ολοκλιρωςαν επιτυχϊσ, 

απουςιολόγια ι θλεκτρονικά αρχεία ςε περίπτωςθ εξ αποςτάςεωσ προγραμμάτων, ωρολόγιο 

πρόγραμμα και κατάλογο εκπαιδευτϊν όπου απαιτείται και το εκπαιδευτικό υλικό.  

Όλα τα εγκεκριμζνα προγράμματα δθμοςιοποιοφνται ςτθν ιςτοςελίδα του Κζντρου ςτθν οποία 

παρζχεται θ δυνατότθτα μετάβαςθσ μζςω κατάλλθλων ςυνδζςμων ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα κάκε 

προγράμματοσ, εφόςον αυτό διακζτει.   

Με τθν ολοκλιρωςθ κάκε προγράμματοσ ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ διαβιβάηει ςτθ 

Γραμματεία του Κζντρου τα εξισ ςτοιχεία για όςουσ ολοκλιρωςαν επιτυχϊσ το πρόγραμμα:    

• Κατάςταςθ με τα ονοματεπϊνυμα των εκπαιδευόμενων και τον τίτλο του προγράμματοσ 

που παρακολοφκθςαν και ολοκλιρωςαν επιτυχϊσ.    

• Βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ και τιρθςθσ των προδιαγραφϊν του Προγράμματοσ ότι το 

Πρόγραμμα υλοποιικθκε ςφμφωνα με τον Ενθμερωτικό Οδθγό Σπουδϊν του.  

• Προβλεπόμενθ ζκκεςθ υλοποίθςθσ.  

   

6.3. Διαδικαςίεσ και Διαςφάλιςη ποιότητασ υλοποίηςησ των προγραμμάτων  

6.3.1 Διαδικαςίεσ επιλογήσ εκπαιδευτών  

Στθν προσ ζγκριςθ πρόταςθ κάκε προγράμματοσ περιγράφονται οι ιδιότθτεσ, τα προςόντα, οι 

ειδικότθτεσ των εκπαιδευτϊν και θ ςχζςθ τουσ με το υπό ανάκεςθ ζργο ανά κεματικό πεδίο π.χ. 

μζλθ ΔΕΠ, ζμπειροι επιςτιμονεσ, εμπειρογνϊμονεσ επαγγελματίεσ. 

Εκπαιδευτζσ  μπορεί να είναι:   μζλθ ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ του Π.Θ., μζλθ ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ 

άλλων Πανεπιςτθμίων/ΤΕΙ, κακϊσ και διακεκριμζνοι διανοθτζσ, καλλιτζχνεσ, επιςτιμονεσ, 

εμπειρογνϊμονεσ επαγγελματίεσ ι εκπαιδευτζσ οι οποίοι είναι ενταγμζνοι ςτο Μθτρϊο 

Εκπαιδευτϊν. 

 

6.3.2 Προδιαγραφζσ και Ποιότητα Εκπαιδευτικοφ υλικοφ  

Το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να είναι ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι, καλφπτει 

όλεσ τισ κεματικζσ ενότθτεσ κάκε προγράμματοσ, είναι απαλλαγμζνο από πνευματικά 

δικαιϊματα τρίτων ι ζχει εξαςφαλιςτεί νομίμωσ θ χριςθ του, ζχει αξιολογθκεί και εγκρικεί από 

τον Επιςτθμονικό Υπεφκυνο κάκε προγράμματοσ, αρκρϊνεται ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ του 

προγράμματοσ, περιζχει ερωτιςεισ αςκιςεισ-προβλιματα-εργαςίεσ κατανόθςθσ τθσ φλθσ ι/και 

αυτο-αξιολόγθςθσ. 

   

6.3.3 Διαδικαςίεσ παρακολοφθηςησ των προγραμμάτων  

Κατά τθν υλοποίθςθ δια ηϊςθσ διδαςκαλίασ τθροφνται παρουςιολόγια εκπαιδευομζνων και 

εκπαιδευτϊν βάςει του ωρολογίου προγράμματοσ. Στα προγράμματα εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθσ θ μζκοδοσ υλοποίθςθσ είναι ςχεδιαςμζνθ με τρόπο ϊςτε να διαςφαλίηει τθν 

κατανόθςθ/εμπζδωςθ των διδακτικϊν ενοτιτων κακϊσ και τον τρόπο ελζγχου τθσ διαδικαςίασ 

παρακολοφκθςθσ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ. 

 

6.3.4 Αξιολόγηςη προγράμματοσ από τουσ εκπαιδευόμενουσ  
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Μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε προγράμματοσ θ αξιολόγθςθ γίνεται από τουσ εκπαιδευόμενουσ με 

βάςθ ενιαίο ερωτθματολόγιο (θλεκτρονικό ι ζντυπο), το οποίο περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνουσ 

άξονεσ και δείκτεσ αξιολόγθςθσ. 

 

6.3.5 Ζκθεςη υλοποίηςησ προγράμματοσ ανά κφκλο  

Θ Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ κάκε προγράμματοσ υποβάλλεται ςτθ Γραμματεία του Κζντρου και 

τθρείται ςχετικό αρχείο, το οποίο μπορεί να εξεταςκεί από το Συμβοφλιο εφόςον κρικεί 

απαραίτθτο. Θ Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ βαςίηεται ςτα ςτοιχεία υλοποίθςθσ του προγράμματοσ, ςτα 

ερωτθματολόγια των εκπαιδευομζνων και ςτα επιτευχκζντα αποτελζςματα 

 

6.4. υνεργαςίεσ με τρίτουσ   

Το Κζντρο μπορεί να ςυνάπτει προγραμματικζσ ςυμφωνίεσ και ςυμπράξεισ με αναγνωριςμζνουσ 

φορείσ του Ιδιωτικοφ και Δθμόςιου τομζα, οι οποίεσ ςυνάδουν με το κφροσ και τθν αποςτολι 

του Πανεπιςτθμίου. Τα ςχζδια των προγραμματικϊν ςυμφωνιϊν-ςυμπράξεων ι ςυνεργαςιϊν 

κατατίκενται ςτο Συμβοφλιο και περιλαμβάνουν τουσ τομείσ και τον τρόπο ςυνεργαςίασ κατά 

τρόπο ϊςτε να διαςφαλίηεται θ πνευματικι ιδιοκτθςία του Ιδρφματοσ και να προκφπτει ότι θ 

ςχετικι ςυμφωνία είναι επ' ωφελεία του. Μετά τθν ζγκριςι τουσ από το Συμβοφλιο τα ςχζδια 

διαβιβάηονται προσ τθν Επιτροπι Ερευνϊν και Διαχείριςθσ του Ε.Λ.Κ.Ε. ι/και τθ Σφγκλθτο όπου 

απαιτείται. Ομοίωσ αντιμετωπίηονται και οι ςυνεργαςίεσ με εξωτερικοφσ φορείσ για τθν 

υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων ζργων, μελετϊν, ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ κατατίκεται ςχζδιο ςυμφωνθτικοφ μεταξφ του 

Πανεπιςτθμίου και των τρίτων φορζων, ςτο οποίο περιγράφονται τα αντικείμενα, οι ρόλοι και οι 

οικονομικοί όροι τθσ ςυνεργαςίασ και το οποίο εφόςον εγκρικεί προωκείται ςτθν Επιτροπι 

Ερευνϊν και Διαχείριςθσ του Ε.Λ.Κ.Ε. προσ ζλεγχο και υπογραφι. 

 

6.5. Πιςτοποίηςη Προςόντων από εθνικοφσ ή διεθνείσ φορείσ 

Το Συμβοφλιο του Κζντρου είναι αρμόδιο για τθν πολιτικι που εφαρμόηεται ςχετικά με τισ 

περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ υφίςταται θ δυνατότθτα, από αρμόδιουσ εκνικοφσ ι διεκνείσ φορείσ, 

πιςτοποίθςθσ των προςόντων για όςουσ ολοκλιρωςαν επιτυχϊσ ςυγκεκριμζνα εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Επίςθσ, οποιαδιποτε αίτθςθ προσ οργανιςμό πιςτοποίθςθσ γίνεται δια μζςου 

του Κζντρου και ζπειτα από ζγκριςθ ςχετικϊν αιτθμάτων των Επιςτθμονικϊν Υπευκφνων από το 

Συμβοφλιο. 

 

6.6. Κυρώςεισ 

Σε περίπτωςθ που το Συμβοφλιο διαπιςτϊςει τθ μθ τιρθςθ των όρων υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ 

προσ το Π.Θ. ι προσ τρίτουσ ι κάποια άλλθ ενζργεια ι παράλειψθ εκ μζρουσ του Επιςτθμονικά 

Υπεφκυνου, που δθμιουργεί ςοβαρά προβλιματα ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, ςφμφωνα με τθν 

εγκεκριμζνθ πρόταςθ και τον κανονιςμό λειτουργίασ, ζχει δικαίωμα να προχωριςει ςε διακοπι 

τθσ λειτουργίασ του προγράμματοσ. Τισ κυρϊςεισ επιβάλλει το Συμβοφλιο με απόλυτθ 

πλειοψθφία των παρόντων μελϊν του. 
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7. Πιςτοποιητικά και πιςτωτικζσ μονάδεσ 
Θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ ενόσ προγράμματοσ οδθγεί ςτθν απονομι πιςτοποιθτικοφ που 

βεβαιϊνει τθν ολοκλιρωςθ του. Θ δομι των πιςτοποιθτικϊν είναι ςυγκεκριμζνθ και φζρει τισ 

υπογραφζσ του Προζδρου και του Επιςτθμονικοφ Υπευκφνου.  

Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ βραχυχρόνιων ςεμιναρίων τα οποία δεν οδθγοφν ςε απονομι 

πιςτοποιθτικοφ μπορεί να χορθγείται μόνο βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ θ οποία υπογράφεται 

μόνο από τον Επιςτθμονικό Υπεφκυνο του ζργου.  

Σφμφωνα με τουσ όρουσ του κάκε εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ μπορεί να χορθγείται απλά 

βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ από τον Επιςτθμονικό Υπεφκυνο ςτισ περιπτϊςεισ εκείνεσ όπου 

κάποιοσ παρακολοφκθςε αλλά δεν ολοκλιρωςε το ςφνολο του προγράμματοσ, από τθν οποία 

να προκφπτει ςαφϊσ θ ςχετικι πλθροφορία. 

Σε περίπτωςθ ςυνεργαςίασ με άλλουσ φορείσ το πιςτοποιθτικό του προγράμματοσ μπορεί να 

τροποποιθκεί με απόφαςθ του Συμβουλίου του Κζντρου. Στο πιςτοποιθτικό κα αναφζρεται κατ' 

ελάχιςτο, ο τίτλοσ του προγράμματοσ, ο τφποσ του πιςτοποιθτικοφ (π.χ. επιμόρφωςθσ, 

εξειδικευμζνθσ επιμόρφωςθσ, εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ κ.α.), θ διάρκεια ςε ϊρεσ, θ θμερομθνία 

ζναρξθσ και λιξθσ. 

Επίςθσ, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ μακροχρόνιων προγραμμάτων με περιςςότερεσ από μια 

κεματικζσ ενότθτεσ, μπορεί να χορθγείται παράρτθμα πιςτοποιθτικοφ το οποίο ζχει 

ςυγκεκριμζνθ δομι και φζρει τισ υπογραφζσ του Προζδρου και του Επιςτθμονικοφ Υπευκφνου. 

Στο παράρτθμα πιςτοποιθτικοφ κα αναφζρεται κατ' ελάχιςτο, ο τίτλοσ του προγράμματοσ, ο 

τφποσ του πιςτοποιθτικοφ (π.χ. επιμόρφωςθσ, εξειδικευμζνθσ επιμόρφωςθσ, εκπαίδευςθσ, 

κατάρτιςθσ κ.α.), θ διάρκεια, θ θμερομθνία ζναρξθσ και λιξθσ, θ θμερομθνία ζκδοςθσ, οι 

πιςτωτικζσ μονάδεσ και όλεσ οι κεματικζσ ενότθτεσ  του  προγράμματοσ. 

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορεί να κατανζμονται βακμοί ECTS ι ECVET των οποίων ο 

υπολογιςμόσ δθλϊνεται με ςαφινεια και αναλυτικά ςτθν προσ ζγκριςθ πρόταςθ του 

προγράμματοσ. 
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8. Οικονομική διαχείριςη 
Οι δραςτθριότθτεσ του Κζντρου πραγματοποιοφνται με τθ μορφι ερευνθτικϊν ζργων του 

Ε.Λ.Κ.Ε. του Π.Θ. Συνεπϊσ, θ αποδοχι των ζργων δια βίου μάκθςθσ από τθν Επιτροπι Ερευνϊν 

και Διαχείριςθσ του Ε.Λ.Κ.Ε. προχποκζτει τθν ζγκριςι τουσ από το Συμβοφλιο του Κζντρου και το 

Πρυτανικό Συμβοφλιο. Θ οικονομικι διαχείριςθ των προγραμμάτων υλοποιείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. 

ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ οικονομικισ και διοικθτικισ λειτουργίασ που ορίηονται ςτο 

εκάςτοτε ιςχφον νομικό πλαίςιο και τον Οδθγό Χρθματοδότθςθσ και Διαχείριςθσ του Ε.Λ.Κ.Ε.. 

Δεδομζνου ότι τα ωσ άνω ζργα ςυνάδουν με τουσ ςκοποφσ του Ε.Λ.Κ.Ε Π.Θ., το Συμβοφλιο 

μπορεί να υποβάλει προσ τθν Επιτροπι Ερευνϊν και Διαχείριςθσ του Ε.Λ.Κ.Ε. αιτιματα 

χρθματοδότθςθσ που αφοροφν κτθριακζσ υποδομζσ, εξοπλιςμό και εν γζνει ανάγκεσ 

λειτουργίασ του Κζντρου. Θ Επιτροπι Ερευνϊν και Διαχείριςθσ του Ε.Λ.Κ.Ε. ειςθγείται προσ τθ 

Σφγκλθτο για τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.    

 

8. Απολογιςμόσ 
Στο τζλοσ κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ το Συμβοφλιο ςυντάςςει απολογιςμό δραςτθριοτιτων του 

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., τον οποίο κοινοποιεί ςτθ Σφγκλθτο, ςτθ ΜΟ.ΔΙ.Π. και ςτο Υπουργείο Παιδείασ, 

Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων. 

 

10. Αξιολόγηςη 
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Π.Θ. αξιολογείται ανά διετία από τθν ΜΟΔΙΠ Π.Θ., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

τθσ παραγράφου 12 του άρκρου 48 του ν. 4485/2017, όπωσ αυτόσ ιςχφει. Θ εξωτερικι 

αξιολόγθςθ και θ πιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ των εκπαιδευτικϊν/επιμορφωτικϊν 

προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ. πραγματοποιείται από τθν Εκνικι Αρχι Ανϊτατθσ 

Εκπαίδευςθσ (ΕΘ.Α.Α.Ε.), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ υποπερίπτωςθσ ββ, τθσ περίπτωςθσ β, 

τθσ περίπτωςθσ δ, τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2 του ν. 4653/2020.  

 

11. Τποδομζσ  
Οι υποδομζσ του Κζντρου αναπτφςςονται ςε αντιςτοιχία με το εφροσ των δραςτθριοτιτων και 

των προγραμμάτων που υλοποιεί. Θ εφρυκμθ λειτουργία του υποςτθρίηεται ςε κεντρικό χϊρο-

Γραφείο όπου ςτεγάηονται θ Διοίκθςθ και θ Γραμματεία του, τθρείται το αρχείο του και 

πραγματοποιείται θ επικοινωνία με τουσ ενδιαφερόμενουσ εκτόσ και εντόσ τθσ Ακαδθμαϊκισ 

κοινότθτασ.   

Θ λειτουργία του Κζντρου ωσ Μονάδα του Π.Θ., κακϊσ και θ υλοποίθςθ των ζργων και των 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με τθ λειτουργία του Ιδρφματοσ. 

Για το λόγο αυτό, το Πανεπιςτιμιο μπορεί να διακζτει χϊρουσ, όπου αυτό είναι εφικτό, για  τθν 

υλοποίθςθ των ςκοπϊν του Κζντρου. Συνεπϊσ, θ υλοποίθςθ των προγραμμάτων που απαιτοφν 

τθ χριςθ χϊρων διδαςκαλίασ γίνεται είτε ςε ίδιεσ δομζσ του Πανεπιςτθμίου μετά από ζγκριςθ 

των αρμοδίων οργάνων είτε ςε δομζσ εκτόσ Πανεπιςτθμίου. Τα κόςτθ υποδομϊν που 

προκφπτουν από τθν εκτζλεςθ των προγραμμάτων, όπωσ εξοπλιςμόσ, ενοίκια, λειτουργικά 

ζξοδα κ.λπ., καλφπτονται από τον προχπολογιςμό κάκε ζργου.   

Ο αναγκαίοσ εξοπλιςμόσ και θ λειτουργία των κεντρικϊν δομϊν που βρίςκονται υπό τθν ευκφνθ 

τθσ Διοίκθςθσ του Κζντρου εξαςφαλίηεται από τουσ πόρουσ του. 
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12. Πόροι  
Οι πόροι του Κζντρου είναι οι ακόλουκοι:   

1. Χρθματοδοτιςεισ από επιχειρθςιακά και άλλα προγράμματα που 

ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

2. Χρθματοδοτιςεισ από φορείσ του δθμοςίου ι ιδιωτικοφ τομζα, από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ και άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ.  

3. Δωρεζσ προσ το Κζντρο. 

4. Χορθγίεσ προσ το Κζντρο.  

5. Ζςοδα από αυτοχρθματοδοτοφμενα προγράμματα.  

6. Ζςοδα από τθν ανάπτυξθ, παραγωγι και αξιοποίθςθ εκπαιδευτικοφ και άλλου υλικοφ, 

τθν εκπόνθςθ μελετϊν, τθν παροχι υπθρεςιϊν και τθν εκτζλεςθ επιμορφωτικϊν ζργων 

που αφοροφν ςτθ δια βίου μάκθςθ.  

7. Μετά από απόφαςθ τθσ Συγκλιτου μπορεί να διατίκενται πόροι του Ειδικοφ 

Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.) και πρόςοδοι από περιουςιακά ςτοιχεία 

του Ιδρφματοσ για τθν ανάπτυξθ του Κζντρου.  

 

Οι δραςτθριότθτεσ του Κζντρου πραγματοποιοφνται με τθ μορφι ερευνθτικϊν ζργων του 

Ε.Λ.Κ.Ε., ο οποίοσ αναλαμβάνει και τθ διαχείριςθ των πόρων τουσ. Για το ςκοπό αυτό ο Ε.Λ.Κ.Ε. 

παρακρατεί ποςοςτό 5% επί των εςόδων του, ενϊ ποςοςτό 10% επί των εςόδων των ζργων και 

των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων διατίκεται ςε ειδικό κωδικό για τθν κάλυψθ των γενικϊν 

εξόδων λειτουργίασ του Κζντρου. Τα ποςοςτά αυτά δφνανται να τροποποιοφνται με απόφαςθ 

Συγκλιτου. 

 

13. Μητρώο Εκπαιδευτών  
Σφμφωνα με το κεςμικό πλαίςιο (ν.4485/2017 άρκρο 48) ςτο Κζντρο ςυγκροτείται Μθτρϊο 

Εκπαιδευτϊν υπεφκυνοσ του οποίου είναι ο Διευκυντισ του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  
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Παράρτημα I: Προγραμματιςμζνεσ ςυνεδριάςεισ του ςυμβουλίου 
Προγραμματιςμζνεσ ςυνεδριάςεισ του ςυμβουλίου του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ:  

α)  πρϊτθ εβδομάδα του Σεπτεμβρίου - με λιξθ κατάκεςθσ προτάςεων ζγκριςθσ προγραμμάτων 

ζωσ 1 Αυγοφςτου 

β) πρϊτθ εβδομάδα Νοεμβρίου – με λιξθ κατάκεςθσ προτάςεων για ζγκριςθ προγραμμάτων 

ζωσ 1 Οκτωβρίου   

γ) πρϊτθ εβδομάδα Φεβρουαρίου – με λιξθ κατάκεςθσ προτάςεων για ζγκριςθ προγραμμάτων 

ζωσ 15 Ιανουαρίου  

δ) πρϊτθ εβδομάδα του Μαΐου - με λιξθ κατάκεςθσ προτάςεων ζγκριςθσ προγραμμάτων ζωσ 1 

Απριλίου  
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Παράρτημα II: Οδηγόσ Τπολογιςμοφ ECTS - Ευρωπαϊκό φςτημα διδακτικών 

μονάδων 
Στα εκπαιδευτικά προγράμματα δφναται να κατανζμονται και βακμοί ECTS.  Ο υπολογιςμόσ των 

μονάδων ECTS δθλϊνεται με ςαφινεια και αναλυτικά ςτθν προσ ζγκριςθ πρόταςθ του 

προγράμματοσ.  

Οι ECTS μονάδεσ βαςίηονται ςτον φόρτο εργαςίασ. Φόρτοσ εργαςίασ είναι θ εκτίμθςθ του 

χρόνου που τυπικά χρειάηεται κάποιοσ για να ολοκλθρϊςει όλεσ τισ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ 

όπωσ παρακολοφκθςθ διαλζξεων, ςεμινάρια, εργαςίεσ, πρακτικό ζργο, πρακτικι άςκθςθ ςτον 

εργαςιακό χϊρο και ατομικι μελζτθ, που απαιτοφνται προκειμζνου να επιτευχκοφν τα 

κακοριςμζνα μακθςιακά αποτελζςματα. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, ο ςυνολικόσ φόρτοσ 

εργαςίασ ποικίλλει από 1.500 ζωσ 1.800 ϊρεσ ςε ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ, το οποίο ςθμαίνει ότι 

μία μονάδα αντιςτοιχεί ςε 25 με 30 ϊρεσ εργαςίασ. Θ βάςθ υπολογιςμοφ των βακμϊν ECTS 

ςτθρίηεται ςτθν παραδοχι ότι 60 βακμοί ECTS κατανζμονται ςε μακθςιακά αποτελζςματα που 

αποκτϊνται ςε ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ πλιρουσ φοίτθςθσ. 

 Ο ςυνολικόσ αρικμόσ ωρϊν φόρτου εργαςίασ ενόσ προγράμματοσ που ςυνδζεται με μονάδεσ 

ECTS (1 μονάδα ECTS = 25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ από τθ ΜΟΔΙΠ του Π.Θ.)  ςωρευτικά μποροφν 

να προζρχονται από: διδαςκαλία δια ηϊςθσ /διδαςκαλία εξ αποςτάςεωσ ςφγχρονθ, διδαςκαλία 

εξ αποςτάςεωσ αςφγχρονθ,  ςεμιναριακά/εφαρμοςμζνα μακιματα, εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, 

πρακτικι εξάςκθςθ, ςυγγραφι εργαςίασ, αξιολόγθςθ εκπαιδευομζνων, παρουςίαςθ εργαςίασ 

κ.α.. Προχπόκεςθ για τθν απονομι ECTS είναι να υπάρχει διαδικαςία ελζγχου/εξζταςθσ των 

μακθςιακϊν αποτελεςμάτων.  Ακολουκοφν ενδεικτικοί περιοριςμοί ςτον υπολογιςμό των ECTS 

μονάδων:  

 Οι διά ηϊςθσ διδαςκαλίεσ ζχουν μζγιςτο ςυνολικό φόρτο εργαςίασ 10 ϊρεσ ανά θμζρα.  

 Θ πρακτικι εξάςκθςθ ζχει μζγιςτο ςυνολικό φόρτο εργαςίασ 8 ϊρεσ ανά θμζρα.  

 Στθν περίπτωςθ τθσ διδαςκαλίασ (είτε ςφγχρονθσ -δια ηϊςθσ/εξ αποςτάςεωσ- είτε 

αςφγχρονθσ) ο επιπλζον φόρτοσ εργαςίασ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ από τισ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ.  

 Ο ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ που αφορά ςε εργαςίεσ, τεςτ, περιπτωςιακζσ μελζτεσ, 

πρακτικζσ εφαρμογζσ δε μπορεί να ξεπερνά το 30% του ςυνόλου του φόρτου τθσ διά 

ηϊςθσ ι/και τθσ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ.  

 

Εάν δεν ιςχφει κάποιοσ από τουσ παραπάνω περιοριςμοφσ κα πρζπει να αιτιολογείται ςτθν προσ 

ζγκριςθ πρόταςθ. 
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Παράρτημα ΙΙΙ: Οδηγόσ Τπολογιςμοφ ECVET -Ευρωπαϊκό φςτημα 

Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευςη και Κατάρτιςη-  
Στα εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωςθσ, ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ 

μπορεί να κατανζμονται και βακμοί ECVET, οι οποίοι αποτυπϊνουν ςε μετριςιμθ μορφι τα 

μακθςιακά αποτελζςματα, δθλαδι τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ τισ ικανότθτεσ που αποκτά ζνασ 

εκπαιδευόμενοσ από ζνα πρόγραμμα. Το ςφνολο των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων (100%) 

επιμερίηεται ποςοςτιαία ςε κάκε κεματικι ενότθτα, όχι απαραίτθτα ιςομερϊσ. Θ βάςθ 

υπολογιςμοφ των βακμϊν ECVET ςτθρίηεται ςτθν παραδοχι ότι 60 βακμοί ECVET κατανζμονται 

ςε μακθςιακά αποτελζςματα που αποκτϊνται ςε ζνα ζτοσ πλιρουσ φοίτθςθσ. Ενδεικτικά, 60 

βακμοί ECVET αντιςτοιχοφν ςε 1500-2000 ϊρεσ (παρακολοφκθςθ, μελζτθ, αξιολόγθςθ κ.λπ.) 

κεωρθτικοφ χρόνου για τθν απόκτθςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων. Σε ςυγκεκριμζνεσ 

περιπτϊςεισ προγραμμάτων μποροφν να χρθςιμοποιοφνται ειδικζσ μονάδεσ όταν αυτζσ είναι 

κακιερωμζνεσ ςτον κλάδο που εντάςςεται το πρόγραμμα (π.χ. CPEs ςτθ Λογιςτικι).  

Σφμφωνα με τα παραπάνω, εάν ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από Ui ενότθτεσ 

(όπου i ακζραιοσ αρικμόσ) και κάκε ενότθτα Ui ςυμμετζχει ςτο ςφνολο των μακθςιακϊν 

αποτελεςμάτων με ποςοςτό ai% (Σai = 100) και ο τυπικόσ χρόνοσ απόκτθςθσ όλων των 

μακθςιακϊν αποτελεςμάτων του προγράμματοσ είναι d * 1 ζτοσ (όπου d αρικμόσ>0), οι 

ςυνολικοί βακμοί ECVET του προγράμματοσ είναι Β=d*60 και οι βακμοί ECVET κάκε ενότθτασ Ui 

είναι βi όπου βi = ai*Β/100 και Σ βi=Β.  
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Παράρτημα IV: Απόδοςη Πιςτοποιητικοφ και πιςτωτικών μονάδων 
Στα εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωςθσ, επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ μπορεί να 

κατανζμονται βακμοί ECTS ι ECVET των οποίων ο υπολογιςμόσ δθλϊνεται με ςαφινεια και 

αναλυτικά ςτθν προσ ζγκριςθ πρόταςθ του προγράμματοσ. 

Το Κζντρο Επιμόρφωςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ απονζμει ενδεικτικά τουσ εξισ τφπουσ 

πιςτοποιθτικϊν: 

1. Πιςτοποιθτικό Εξειδικευμζνθσ Επιμόρφωςθσ  

2. Πιςτοποιθτικό Επιμόρφωςθσ 

3. Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ 

4. Βεβαίωςθ Παρακολοφκθςθσ 

 

Ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ, ςτθν αίτθςθ ζγκριςθσ του προγράμματοσ, κα πρζπει να κακορίηει 

και τον τφπο πιςτοποιθτικοφ που κα απονεμθκεί μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 

προγράμματοσ. Ακολουκοφν ενδεικτικζσ οδθγίεσ για τθν επιλογι του πιςτοποιθτικοφ: 

 

 Πιςτοποιθτικό Εξειδικευμζνθσ Επιμόρφωςθσ απονζμεται για προγράμματα  των 100 και 

άνω ωρϊν. 

 Πιςτοποιθτικό Επιμόρφωςθσ απονζμεται για προγράμματα κάτω των 100 ωρϊν. 

 Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ απονζμεται για 

προγράμματα όπου ζνα μζροσ αυτϊν αφορά ςε πρακτικι εξάςκθςθ των ςπουδαςτϊν 

διάρκειασ από το 30%  ζωσ το 40% του ςυνόλου των ωρϊν του προγράμματοσ. 

 Βεβαίωςθ Παρακολοφκθςθσ απονζμεται για προγράμματα κάτω των 30 ωρϊν 

 Σφμφωνα με τουσ όρουσ του κάκε εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ μπορεί να χορθγείται 

μόνο Βεβαίωςθ Παρακολοφκθςθσ από τον Επιςτθμονικό Υπεφκυνο, ςτισ περιπτϊςεισ 

εκείνεσ όπου ο επιμορφοφμενοσ δεν παρακολοφκθςε  το ςφνολο του προγράμματοσ. Στθ 

βεβαίωςθ κα αναφζρονται οι ολοκλθρωμζνεσ διδακτικζσ ενότθτεσ. 

 

Επίςθσ, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ μακροχρόνιων προγραμμάτων με περιςςότερεσ από μια 

κεματικζσ ενότθτεσ, μπορεί να χορθγείται παράρτθμα πιςτοποιθτικοφ με τισ ολοκλθρωμζνεσ 

κεματικζσ ενότθτεσ και τισ αντίςτοιχεσ διδακτικζσ μονάδεσ για κάκε κεματικι ενότθτα εάν 

προβλζπονται.  

Εφόςον, το πρόγραμμα υπολογίηεται ςε βακμοφσ ECVET δφναται να δίδεται και Europass ωσ 

ςυμπλιρωμα του πιςτοποιθτικοφ. 

Σε περίπτωςθ που ο Ε.Υ είτε δεν ακολουκιςει τισ παραπάνω οδθγίεσ είτε προτείνει άλλο 

πιςτοποιθτικό κα πρζπει να το αιτιολογιςει ςτθν προσ ζγκριςθ πρόταςθ. 
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Παράρτημα V: Προδιαγραφζσ τησ πρόταςησ αυτοχρηματοδοτοφμενου 

προγράμματοσ κατά την κατάθεςη για ζγκριςη  
Θ ζγκριςθ ενόσ αυτοχρθματοδοτοφμενου προγράμματοσ προχποκζτει τισ παρακάτω 

προδιαγραφζσ: 

α) Ζντυπα του προγράμματοσ. Το πρόγραμμα κατατίκεται με τα ζντυπα: α) «Υπόδειγμα 

Πρόταςθσ Προγράμματοσ» ςε μορφι word ι pdf ςε εκτυπϊςιμθ μορφι, β) του προχπολογιςμοφ 

του ζργου ςε excel, γ) τον πίνακα υπολογιςμοφ μονάδων ECTS ι ECVET.  

 

Πεδίο Προδιαγραφζσ 

Τίτλοσ  Ζλεγχοσ περίπτωςθσ υποβολισ προγραμμάτων με ίδιο τίτλο ι και ίδιο 

περιεχόμενο. 

Κφκλοσ π.χ. 1οσ , 2οσ 

Διάρκεια Στθν πρόταςθ κα πρζπει να αναφζρεται θ διάρκεια ςε  

 μινεσ ι μζρεσ (εφόςον το πρόγραμμα ζχει διάρκεια λιγότερθ από ζνα 

μινα) 

 και ϊρεσ 

 

Ο αρικμόσ των ωρϊν του προγράμματοσ κα πρζπει να είναι το ςφνολο των 

ωρϊν διδαςκαλίασ που αναγράφονται αναλυτικά ςτο χρονοδιάγραμμα του 

προγράμματοσ, δθλαδι το ςφνολο των ωρϊν του προγράμματοσ αποτελεί το 

άκροιςμα των ωρϊν: α) των εξ αποςτάςεωσ, β) των διά ηϊςθσ μακθμάτων 

και εάν υπάρχει γ) τθσ πρακτικισ εξάςκθςθσ των ςπουδαςτϊν.  

Ακόμθ ςτο ςφνολο των ωρϊν του προγράμματοσ προςτίκενται οι 

προβλεπόμενεσ ϊρεσ των ςεμιναριακϊν/εφαρμοςμζνων μακθμάτων, 

ςυγγραφισ εργαςίασ (μόνο οι ϊρεσ οδθγιϊν/διευκρινιςεων από τουσ 

διδάςκοντεσ),  τθσ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευομζνων  ι τθσ παρουςίαςθσ 

εργαςίασ κ.α. 

Επιςτθμονικόσ 

Υπεφκυνοσ 

Σφμφωνα με τθν Παρ. 3.3 του παρόντοσ κανονιςμοφ. 

Θα πρζπει να αναφζρονται ο τίτλοσ του και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του.  

Ο Ε.Υ κα πρζπει να ςυμμετζχει ςτθ διδαςκαλία του εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ.  

Αναπλθρωτισ Ε.Υ Σφμφωνα με τθν Παρ. 3.3 του παρόντοσ κανονιςμοφ 

Θα πρζπει να αναφζρονται ο τίτλοσ του και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του.  

Σκοπόσ-

Προςδοκϊμενα 

Αποτελζςματα  

 

Θεματικό Πεδίο Τα κυριότερα  κεματικά πεδία που ςχετίηονται με το πρόγραμμα. 

Μοριοδότθςθ βάςει Ταυτοποίθςθ και από τθ γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
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νομοκεςίασ 

Μακθςιακοί Στόχοι 

του Εκπαιδευτικοφ 

Προγράμματοσ 

 

 

Περιγραφι τθσ 

Ομάδασ- Στόχο 

 

π.χ Μεμονωμζνεσ ειδικότθτεσ ι ςφνολα ειδικοτιτων. 

 

Προπτυχιακοί φοιτθτζσ που φοιτοφν ςε Τμιματα του Π.Θ.  μποροφν να 

ςυμμετζχουν ςε επιμορφωτικά προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ με ςυναφζσ 

γνωςτικό των ςπουδϊν τουσ αντικείμενο, με τθν προχπόκεςθ τθσ κατάκεςθσ 

αναλυτικισ βακμολογίασ που να αποδεικνφει ότι ζχουν ιδθ ολοκλθρϊςει με 

επιτυχία τα μακιματα των διδαςκόντων ςτο ςυγκεκριμζνο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα που επικυμοφν να λάβουν μζροσ. 

Κριτιρια 

Επιλεξιμότθτασ: 

Εφόςον υπάρχουν. 

Π.χ. βακμόσ πτυχίου, προχπθρεςία 

Προαπαιτοφμενεσ 

γνϊςεισ- προςόντα- 

εφόδια 

Π.χ. πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, γνϊςεισ Θ/Υ 

 

Τφποσ 

Πιςτοποιθτικοφ 

 

1. Πιςτοποιθτικό Εξειδικευμζνθσ Επιμόρφωςθσ  

2. Πιςτοποιθτικό Επιμόρφωςθσ 

3. Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και  Κατάρτιςθσ 

4. Βεβαίωςθ Παρακολοφκθςθσ 

5. Άλλο…………………………………………… 

Σφμφωνα με τθν παρ.7 και το Παράρτθμα IV του παρόντοσ κανονιςμοφ. Στθν 

περίπτωςθ που ο Ε.Υ. αναφζρει διαφορετικό πιςτοποιθτικό κα πρζπει να το 

αιτιολογιςει. 

Μονάδεσ ECVET ι 

ECTS 

κα πρζπει να αποτυπϊνεται ο τρόποσ υπολογιςμοφ των πιςτωτικϊν 

μονάδων. Ο υπολογιςμόσ κα γίνεται ςε ςυνεργαςία με το ΚΕ.ΔI.ΒΙ.Μ. του 

Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ.  

Σφμφωνα με τα Παραρτιματα ΙΙ και ΙΙΙ 

Μεκοδολογία 

Εκπαίδευςθσ 

Δια ηϊςθσ 
Εξ Αποςτάςεωσ 
Υβριδικι (μεικτι μζκοδοσ) 
 

Δομι του 

Εκπαιδευτικοφ 

Προγράμματοσ 

Γίνεται παρουςίαςθ των διδακτικϊν ενοτιτων και των 

υποενοτιτων/μακθμάτων αυτϊν  και περιγραφι τθσ Πρακτικισ εξάςκθςθσ 

εφόςον ενδείκνυται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  
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Πρακτικι Εξάςκθςθ: Για τθν Πρακτικι Εξάςκθςθ αναφζρονται ενδεικτικά επιχειριςεισ 

(αντικείμενο, δραςτθριότθτα, ζδρα) , κακϊσ και ο τρόποσ που κα υλοποιθκεί 

(χρόνοσ, χρονικό διάςτθμα, κατανομι, επόπτεσ, υλικό ανατροφοδότθςθσ, 

παρουςίεσ κ.λπ.) 

Οι ϊρεσ «πρακτικισ εξάςκθςθσ» δε μποροφν να υπερβαίνουν τισ 8 ϊρεσ τθν 

θμζρα ι τισ 40 ϊρεσ τθν εβδομάδα (5Χ8 ϊρεσ).  

Θ πρακτικι εξάςκθςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του ςυνολικοφ 

αρικμοφ ωρϊν του προγράμματοσ. Διαφορετικά κα πρζπει να αιτιολογθκεί 

ςτθν προσ ζγκριςθ πρόταςθ. 

Τεχνικζσ 

εκπαίδευςθσ\\Εργαλ

εία- Εξοπλιςμόσ 

Στθν περίπτωςθ που κρίνεται απαραίτθτθ θ χριςθ εξοπλιςμοφ για τθν 

αποπεράτωςθ των μακθμάτων κα πρζπει ο εξοπλιςμόσ να διατίκεται από το 

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (εάν υπάρχει) ι από τον Ε.Υ. 

Εκπαιδευτικό Υλικό- 

Πρόςκετεσ Πθγζσ 

 

Παρουςιάηεται το υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί ανά διδακτικι ενότθτα 

(βιβλία, corpus, ebooks, εκπαιδευτικζσ ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ), κακϊσ και 

πρόςκετεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ που δφναται να χρθςιμοποιιςουν οι 

εκπαιδευόμενοι για τθν ενδυνάμωςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων τουσ 

(βιβλιογραφία, περιοδικά, ιςτοςελίδεσ, βιντεοπαρουςιάςεισ, διαλζξεισ, 

πρόςκετα αρχεία παρουςιάςεων, Πίνακεσ- διαγράμματα). 

Αξιολόγθςθ 

εκπαιδευομζνων 

Παρουςιάηεται ο τρόποσ εξζταςθσ και βακμολόγθςθσ των εκπαιδευομζνων 

(tests, εργαςίεσ, αςκιςεισ, μελζτεσ περίπτωςθσ, Πρακτικι Άςκθςθ,εργαςία). 

Αξιολόγθςθ του 

εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ 

Γίνεται αναφορά ςτθ μεκοδολογία αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ (εκπαιδευτζσ, εκπαιδευόμενοι, ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και ςτθν 

ανατροφοδότθςθ του πορίςματοσ τθσ ζκκεςισ τθσ (ερωτθματολόγια και 

google forms, ςυνεντεφξεισ, focus groups). Τα πορίςματα κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τθ ςυνζχιςθ ι/και βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ. 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ\\ 

Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα 

 

Σε κάκε μάκθμα αναφζρονται: τίτλοσ διάλεξθσ, διάρκεια ςε ϊρεσ, χϊροσ 

υλοποίθςθσ και ονοματεπϊνυμο διδάςκοντα. 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα δφναται να μεταβάλλεται. Χωρίσ αυτό να επιφζρει 

αυξομείωςθ ςτισ ςυνολικζσ ϊρεσ του προγράμματοσ. Θ ςυνολικι διάρκεια 

του προγράμματοσ ορίηεται ςε μινεσ και ϊρεσ. Οι ακριβείσ θμεροχρονολογίεσ 

ζναρξθσ και λιξθσ κα ορίηονται  ανάλογα με το τελικό χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ. 
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Παράρτημα VI- Επαναληπτικοί κφκλοι του ίδιου προγράμματοσ 
Σε περιπτϊςεισ υλοποίθςθσ επαναλθπτικϊν κφκλων του ίδιου προγράμματοσ επιμόρφωςθσ, ο 

Ε.Υ επανακατατακζτει ςτο Συμβοφλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ τθν προσ ζγκριςθ πρόταςθ του 

προγράμματοσ, τον αντίςτοιχο  προχπολογιςμό και ςυνοδευτικι επιςτολι που κα αναφζρει τισ 

τυχόν αλλαγζσ.  Στθν προσ ζγκριςθ πρόταςθ κα πρζπει να αναφζρεται και ο νζοσ κφκλοσ του 

προγράμματοσ π.χ. 2οσ .  
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Παράρτημα VΙI- Τποδείγματα Πιςτοποιητικών  - Βεβαιώςεων 
Στα πιςτοποιθτικά εξειδικευμζνθσ επιμόρφωςθσ, επιμόρφωςθσ, επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ 

και κατάρτιςθσ αναφζρεται θ διάρκεια ςε ϊρεσ, θ θμερομθνία ζναρξθσ/λιξθσ. Στα εξ 

αποςτάςεωσ προγράμματα ςτο πεδίο διάρκεια ςυμπλθρϊνονται οι εκτιμϊμενεσ ϊρεσ.  
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Σθμειϊςεισ:  Ο Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ ςτθν προσ ζγκριςθ πρόταςθ αναφζρει:  

 εάν κα χορθγθκεί παράρτθμα πιςτοποιθτικοφ 

 εάν ςτισ κεματικζσ ενότθτεσ κα καταγράφονται και οι υποενότθτεσ/μακιματα 

κακϊσ και οι μονάδεσ ECVET/ECTS εάν προβλζπονται 

 εάν κα υπογράψει και ο κφριοσ εκπαιδευτισ, εφόςον δεν είναι ταυτόχρονα και ο 

Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ  

 εάν κα υπογράψει ο εκπρόςωποσ του ςυνεργαηόμενου φορζα ι ο εκπρόςωποσ του 

φορζα χρθματοδότθςθσ  
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