ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(αριθμ. συνεδρίας Συγκλήτου 29/26.10.2017 θέμα 5.2)

Μυτιλήνη, Οκτώβριος 2017

Σελίδα 2

Περιεχόμενα
1.

ΓΕΝΙΚΑ ............................................................................................................................ 3

2.

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ ............................................................... 3

3.

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 4

4.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ........................................................................................ 5

5.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ................................................................................... 5

6.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ....................................... 5

7.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ............................................................................... 6

8.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ................................................................ 6

9.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 7

10. ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ/ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ .............. 7
11. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ................. 7
12. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ............................................................................................ 8
13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ..................................................................................... 8
14. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.................................... 9
15. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ......................................... 9
16. ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ...... 9

ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Συνεδρία Συγκλήτου 29/26.10.2017

Σελίδα 3

ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1.

ΓΕΝΙΚΑ

Η δημιουργία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βιου Μάθησης (εφεξής
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική
του Πανεπιστημίου Αιγαίου όπως αποτυπώνεται στα ιδρυτικά κείμενα και
αποφάσεις συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος. Η ίδρυση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του
Πανεπιστημίου Αιγαίου επιτρέπει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του
Ιδρύματος στους τομείς επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης
και εν γένει δια βίου μάθησης, τόσο στην ακριτική και νησιωτική Ελλάδα, όσο
και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τόσο με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών κατά
την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και μέσω της διοργάνωσης θερινών σχολείων.
Από τον στρατηγικό του σχεδιασμό, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αντιλαμβάνεται
το σύνθετο αναπτυξιακό του ρόλο με άξονες:

την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού (τομείς εργασίας &
στελέχωση)

την τόνωση του χώρου της εργασίας δια της καλλιέργειας νέων δεξιοτήτων,
αλλά και δια της απορρόφησης ερευνητών και ερευνητριών σε ερευνητικά
και αναπτυξιακά έργα

την παραγωγή καινοτομίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

την ευρύτερη συμβολή στην Παιδεία και τον Πολιτισμό

την τόνωση της εθνικής, περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης

την ανάδειξη των περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών
ιδιαιτεροτήτων και τη διασύνδεση με το διεθνές περιβάλλον.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει υλοποιήσει συνδυαστικά τους ανωτέρω στόχους
με επιστημονικό και καινοτομικό σχεδιασμό προγραμμάτων δια βίου μάθησης,
επικεντρωμένων σε θέματα στρατηγικής σημασίας για την επιμόρφωση
ενηλίκων πληθυσμών, λαμβάνοντας υπόψη και τις τάσεις της αγοράς εργασίας.
Σε αυτό το πλαίσιο καθώς το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εκ του άρθρου 48, παρ. 2 του
Ν.4485/2017, αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος που θα εξασφαλίζει τη συνέχιση
του ρόλου του και της μακροχρόνιας επιμορφωτικής δραστηριότητας του, η
Σύγκλητος προτείνει στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την
ίδρυση, με απόφαση του Υπουργού, Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου
Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με την ακόλουθη δομή
διοίκησης και οργάνωσης κατά τα υπό του Νόμου 4485/2017, άρθρο 48 οριζόμενα.
2.

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) κατόπιν της
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πρότασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος στην 29η Συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου
2017.
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά τα οριζόμενα
στην παρ. 2, του άρθρου 48, του Ν.4485/2017 με σκοπό την παροχή κάθε
προγράμματος επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει
δια βίου μάθησης, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, ήτοι πέραν των σπουδών πρώτου,
δεύτερου και τρίτου κύκλου 1 εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.
2.α. Διοικητική ένταξη του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Διοικητικά το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί αυτοτελή μονάδα 2 και υπάγεται αυτοτελώς
στον Πρύτανη ή στον/στην αρμόδιο/α Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
2.β. Κόστος λειτουργίας της μονάδας
Η προκαλούμενη ετήσια δαπάνη για τη λειτουργία της διοικητικής δομής της
μονάδας καλύπτεται από αυτοχρηματοδοτούμενες δράσεις της.
Επιπλέον, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου θα μπορούσε να καλυφθεί από
πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και προσόδους από
περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 παρ.
11 του Ν.4485/2017 ως έσοδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. όπως και από κάθε άλλο νόμιμο για
δημόσιο φορέα έσοδο ως περιγράφονται αναλυτικά και κατωτέρω στην παρούσα
πρόταση ίδρυσης.
2.γ. Στελέχωση
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στελεχώνεται ανάλογα με τη δραστηριότητα και τις ανάγκες του
από προσωπικό που προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
ή συμβάσεις ανάθεσης έργου, από ιδίους πόρους.
Συμπληρωματικά, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πόροι, όπως αναφέρεται
στην ενότητα 2.β. του παρόντος, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου του
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., γνώμη της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. αν προέρχονται από τον
Ε.Λ.Κ.Ε., και για όλες τις περιπτώσεις σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου.
3. ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος που εξασφαλίζει τον συντονισμό
και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης,
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης 3.

1

παρ. 3, του άρθρου 48, του Ν. 4485/2017
παρ. 2, του άρθρου 48, του Ν. 4485/2017
3
παρ. 2, του άρθρου 48, του Ν. 4485/2017. Ισχύει και για τις δύο επόμενες παραγράφους.
2
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Τα εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα μπορεί να υλοποιούνται και σε
συνεργασία με Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, καθώς και
αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής, με απόφαση του
Πρυτανικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου του Κέντρου.
Αρμόδιος για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση κάθε έργου και
προγράμματος επιμόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει
δια βίου μάθησης, είναι ο/η οικείος/α επιστημονικά υπεύθυνος ή υπεύθυνη κάθε
έργου.
4.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Όργανα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι:
α) Ο/Η Πρόεδρος του Κέντρου 4,
β) Το Συμβούλιο του Κέντρου

5.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Πρόεδρος του Κέντρου ορίζεται ο/η Αντιπρύτανης/ Αναπληρωτής/Αναπληρώτρια
Πρύτανη στον/στην οποία έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα κατόπιν
προτάσεως του Πρύτανη και έγκριση της Συγκλήτου 5.
6.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

α) Συγκαλεί το Συμβούλιο του Κέντρου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει
ως εισηγητή/εισηγήτρια των θεμάτων μέλος του Συμβουλίου, προεδρεύει των
εργασιών του και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως
εισηγητής/εισηγήτρια άλλο μέλος του Συμβουλίου 6
β) Επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής του Κέντρου και την τήρηση του
Κανονισμού του
γ) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου
δ) Προΐσταται των υπηρεσιών του Κέντρου και συνυπογράφει με τον/την πρόεδρο
του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Ιδρύματος τις συμβάσεις προσωπικού, τις συμβάσεις
προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο για τις γενικές του ανάγκες,
στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων
ε) Υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις γενικές δαπάνες του Κέντρου. Ειδικά
για τις εντολές πληρωμής του εκπαιδευτικού προσωπικού του Κέντρου, απαιτείται
η προηγούμενη πιστοποίηση άρτιας διεξαγωγής του προγράμματος από τον/την
επιστημονικά υπεύθυνο/υπεύθυνη
στ) Ορίζει, όπου απαιτείται, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, τις
επιτροπές επιλογής εκπαιδευομένων

4

παρ. 4, του άρθρου 48, του Ν. 4485/2017. Ισχύει και για την περίπτωση β΄ παρακάτω.
παρ. 5, του άρθρου 48, του Ν. 4485/2017
6
παρ. 6, του άρθρου 48, του Ν. 4485/2017. Ισχύει και για τις περιπτώσεις β΄ έως ι΄ παρακάτω.
5
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ζ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων
που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του
η) Εισηγείται στη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, την επιλογή
του/της Διευθυντή/Διευθύντριας Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
θ) Υπογράφει τα απονεμόμενα από το Κέντρο πιστοποιητικά μη τυπικής
εκπαίδευσης, σύμφωνα με την έννοια της περίπτωσης 4 του άρθρου 2 του ν.
3879/2010(Α΄ 163)
ι) Συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κέντρου, η οποία
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και στη συνέχεια κοινοποιείται στον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
7.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Το Συμβούλιο του Κέντρου αποτελείται από:
α) τον/την Πρόεδρο του Κέντρου 7,
β) έναν/μία εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Ιδρύματος, που ορίζεται ύστερα από
πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής,
γ) τον/την Διευθυντή/τρια Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, χωρίς δικαίωμα
ψήφου
8.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται
από τον Κανονισμό του Κέντρου:
α) Διαμορφώνει, στο πλαίσιο αποφάσεων της Συγκλήτου, την πολιτική του
Κέντρου για την ανάπτυξη των έργων και των προγραμμάτων επιμόρφωσης,
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης 8
β) Εποπτεύει τη λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης,
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης
γ) Εισηγείται προς το Πρυτανικό Συμβούλιο τα προς έγκριση έργα και
εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου, τα οποία μετά την έγκρισή τους
κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
δ) Αναθέτει την υλοποίηση των έργων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του
Κέντρου στους/στις επιστημονικά υπευθύνους
ε) Συνεργάζεται με τις Κοσμητείες των Σχολών για την υποστήριξη της
υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου
στ) Καθορίζει τον τύπο των πιστοποιητικών που απονέμει το Κέντρο
ζ) Διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον τετραετή αναπτυξιακό
προγραμματισμό του Κέντρου
η) Διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον Κανονισμό και την οργανωτική
δομή των υπηρεσιών του Κέντρου
θ) Ορίζει ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων του Κέντρου

7
8

παρ. 7, του άρθρου 48, του Ν. 4485/2017. Ισχύει και για τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ παρακάτω.
παρ. 8, του άρθρου 48, του Ν. 4485/2017. Ισχύει και για τις περιπτώσεις β΄ έως ιβ΄ παρακάτω.
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ι) Ορίζει το ύψος των τελών για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου και το
ποσοστό παρακράτησης από τα τέλη αυτά ως πόρο κάλυψης των γενικών εξόδων
του Κέντρου, τα οποία υποβάλλει προς έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο,
προκειμένου να αποφασίσει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 10 του
άρθρου 48 του Ν.4485/2017
ια) Εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. για τη σύναψη συμβάσεων
προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο για τις
εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες
ιβ) Διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για την επιλογή του/της
Διευθυντή/Διευθύντριας του Κέντρου.
9.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

9.α. Η Σύγκλητος επιλέγει Διευθυντή/ντρια του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια
Βίου Μάθησης (εφεξής Διευθυντή/τρια Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ή
Διευθυντή/Διευθύντρια) κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 9.
9.β. Ο/Η Διευθυντής/ντρια Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης προΐσταται και
εποπτεύει την ομαλή λειτουργία της μονάδας.
9.γ. Με την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας. Έρευνας και
Θρησκευμάτων για την ίδρυση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και μέχρι την μετάπτωση των
προβλεπόμενων από την παρ. 3 του Άρθρου 48 του Ν.4485/2017 προγραμμάτων
του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. συνδυαστικά με την απόκτηση
ιδίων εσόδων, Διευθυντής/Διευθύντρια του Κέντρου ορίζεται από τη Σύγκλητο,
προσωρινά, στη θέση του Διευθυντή/Διευθύντριας του Κέντρου μέλος ΔΕΠ ή
μέλος ΕΔΙΠ/ΕΕΠ/ΕΤΕΠ κάτοχος/η διδακτορικού διπλώματος, αμισθί.
10. ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ/ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Ο/Η Διευθυντής/ντρια Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης παρακολουθεί την
εφαρμογή του αναπτυξιακού προγράμματος του Κέντρου, συντονίζει την
υλοποίηση των έργων και των προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης,
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει δια βίου μάθησης και επιμελείται την
ποιοτική αναβάθμισή τους. Παρακολουθεί και υποστηρίζει την υλοποίηση των
αποφάσεων του Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος/η του μητρώου εκπαιδευτών 10.
11. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Οι επιστημονικά υπεύθυνοι/ες των προγραμμάτων του Κέντρου ορίζονται με
απόφαση του Συμβουλίου του. Υποβάλλουν προς έγκριση στο Συμβούλιο του
Κέντρου τα σχέδια σπουδών, τις οργανωτικές λεπτομέρειες, τον προϋπολογισμό
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και το ύψος των τελών και πιστοποιούν την
άρτια διεξαγωγή του προγράμματος 11.

9

εδάφιο ιβ, παρ. 8, του άρθρου 48, του Ν. 4485/2017
παρ. 9, του άρθρου 48, του Ν. 4485/2017
11
παρ. 10, του άρθρου 48, του Ν. 4485/2017. Ισχύει και για την επόμενη παράγραφο.
10
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Η απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
αποστέλλεται προς έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο και θεωρείται ότι έχει
εγκριθεί μετά την άπρακτη πάροδο δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
12.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Πόροι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι οι ακόλουθοι:
α) Χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προγράμματα που
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 12
β) Χρηματοδοτήσεις από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και δωρεές και
χορηγίες προς το Κέντρο
γ) Έσοδα από εκπαιδευομένους, σε περίπτωση που το πρόγραμμα δεν
χρηματοδοτείται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄
δ) Έσοδα από την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού και άλλου
υλικού, από την εκπόνηση μελετών, από την παροχή υπηρεσιών και από την
εκτέλεση επιμορφωτικών έργων που αφορούν στη δια βίου μάθηση
ε) Ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να διατίθενται πόροι του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και πρόσοδοι από περιουσιακά
στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Κέντρου
στ) κάθε άλλο νόμιμο, για δημόσιο φορέα, έσοδο.
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιδρύματος διαχειρίζεται τους πόρους του
Κέντρου. Για το σκοπό αυτό, παρακρατεί πόρους έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί
των εσόδων των έργων του Κέντρου 13.
Επιπλέον, ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των χρηματοδοτήσεων των
έργων και των εσόδων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου,
κατατίθενται σε ειδικό κωδικό για την κάλυψη των γενικών εξόδων λειτουργίας
του Κέντρου.
Το ακριβές ποσοστό της ως άνω παρακράτησης υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε. και υπέρ του Κέντρου
για κάθε τύπου έργου, καθορίζεται από τη Σύγκλητο. Οι δραστηριότητες του
Κέντρου διαχειρίζονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. με τη μορφή ερευνητικών και
αναπτυξιακών έργων.
13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία θα εκδοθεί μετά τη συγκρότηση του
Συμβουλίου του Κέντρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.7 του άρθρου 48, του
Ν.4485/2017, και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στην
παρ.13 του ιδίου άρθρου, εγκρίνεται και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της
12

παρ. 11, του άρθρου 48, του Ν. 4485/2017. Ισχύει και για τις περιπτώσεις β΄ έως ε΄ παρακάτω.
εδάφιο 2, περ. ε΄, παρ. 11, του άρθρου 48, του Ν. 4485/2017. Ισχύει και για τις δύο επόμενες
παραγράφους.
13
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Κυβερνήσεως ο Κανονισμός του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τον
οποίο ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση, λειτουργία και
διοίκηση του Κέντρου και δεν ορίζονται από τον Ν.4485/2017 14.
14. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους το Συμβούλιο συντάσσει απολογισμό
δραστηριοτήτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., τον οποίο κοινοποιεί αμελλητί στη Σύγκλητο,
στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υπόκειται ανά διετία, σε διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης
διασφάλισης της ποιότητας που καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
14 του Ν. 4009/2011 15.
Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών ή
επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., πραγματοποιείται από την
Α.ΔΙ.Π. σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 66 του Ν. 4009/2011.
15. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Αιγαίου περιλαμβάνει στους στόχους του την
οργάνωση προγραμμάτων δια βίου μάθησης και με μεθόδους εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.
Επιπλέον, δραστηριοποιείται σχετικά λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ατόμων με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εξασφαλίζοντας ηλεκτρονική
προσβασιμότητα των προγραμμάτων με ανάλογες ειδικές εφαρμογές 16.
16. ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Υπό την εποπτεία των Προέδρων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και του Ε.Λ.Κ.Ε.
Πανεπιστημίου Αιγαίου, με πρότερη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου για κάθε
πρόγραμμα, πραγματοποιείται, το αργότερο μέχρι την 31.12.2017, η διαχειριστική
μετάπτωση
των
υφιστάμενων
επιμορφωτικών
προγραμμάτων
του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. πλην όσων ο Ν.4485/2017 σαφώς
εξαιρεί.

14

παρ. 7 και 13, του άρθρου 48, του Ν. 4485/2017
παρ. 12, του άρθρου 48, του Ν. 4485/2017. Ισχύει και για την επόμενη παράγραφο.
16
παρ. 14, του άρθρου 48, του Ν. 4485/2017
15
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