
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/41884/1638 
   Έγκριση Κανονισμού Κέντρου Επιμόρφωσης και 

Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Δ.Π.Θ. 

 (Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
(Συνεδρίαση 12/11/28η Μαρτίου 2019 )

 Αφού έ λαβε υπόψη:
1. Το με αριθμ. ΔΠΘ/ΚΕκΔΒΜ/40825/7/27-3-2019 

(ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/41884/1638/27-3-2019) έγγραφο της Αντι-
πρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης και Προ-
έδρου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθη-
σης του Δ.Π.Θ., Καθηγήτριας Μαρίας Μιχαλοπούλου, 
που αφορά στην έγκριση του Κανονισμού λειτουργί-
ας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης 
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Δ.Π.Θ.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 «Κέντρο Επιμόρφωσης 
και Διά Βίου Μάθησης» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως 
αυτός ισχύει.

3. Την 63396/Ζ1/23.04.2018 (αριθμ. 1600/9-5-2018 
ΦΕΚ, τ.Β') υπουργική απόφαση για την ίδρυση του Κέ-
ντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης στο Δημο-
κρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

4. Την ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44810/2380/29-06-2018 (αριθμ. 83/ 
59/21-6-2018) απόφαση της Συγκλήτου, που αφορά στη 
συγκρότηση του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης 
και Διά Βίου Μάθησης του Δ.Π.Θ.

5. Την ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/21335/878/18-12-2018 (αριθμ. 26/7/ 
6-12-2018) απόφαση της Συγκλήτου, που αφορά στην 
αντικατάσταση εκπροσώπου της Νομικής Σχολής στο 
Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μά-
θησης του Δ.Π.Θ.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 
112/13-7-2010) - Ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο-
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη-
τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4210/2013, 
καθώς και την κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα 

ΥΠΟΙΚ.Δ6.1127865/ΕΞ2010/30-9-2010 απόφαση και 
την αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40/3404/2-6-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΥΚΧ-3ΦΔ) 
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 κδ) του ν. 3469/ 
2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/28-6-2006, τ.Α').

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφάσισε να εγκρίνει τον Κανονισμό 
λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μά-
θησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, ως εξής:

Άρθρο 1 
Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας

Με την 77/52/21.12.2017 απόφαση της Συγκλήτου του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης εγκρίθηκε η ίδρυ-
ση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (στο εξής Κ.Ε.ΔΙ.
ΒΙ.Μ.- Δ.Π.Θ.) ως Ανεξάρτητη Ακαδημαϊκή Μονάδα με 
βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη 
Διά Βίου Μάθηση. Η 63396/Ζ1/23.04.2018 υπουργική 
απόφαση περί Ίδρυσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.- Δ.Π.Θ. δημο-
σιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος 
Β'1600/09.05.2018.

Το περιεχόμενο του παρόντος Κανονισμού εναρ-
μονίζεται και εξειδικεύει τις διατάξεις του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα του άρθρου 48 του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

Συγκεκριμένα, ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας, κα-
θορίζει τους σκοπούς, την οργάνωση και τη λειτουργία 
του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.- Δ.Π.Θ. και τις διαδικασίες συντονισμού 
και διαχείρισης Προγραμμάτων επιμόρφωσης, αρχικής 
και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαί-
δευσης ενηλίκων και γενικότερα όλων των Προγραμμά-
των Σπουδών Διά Βίου Μάθησης, τα οποία οδηγούν στην 
απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών/ βεβαιώσεων μη 
τυπικής εκπαίδευσης. Ο Κανονισμός λειτουργεί συμπλη-
ρωματικά με τις ισχύουσες διαδικασίες οικονομικής και 
διοικητικής διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. -Δ.Π.Θ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Άρθρο 2
Βασικοί σκοποί και στρατηγικοί στόχοι του 
Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

1. Σκοποί του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.- Δ.Π.Θ. είναι οι κάτωθι:
i. Η συμβολή του Δ.Π.Θ. στον γενικότερο εκσυγχρο-

νισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, στην ενίσχυση 
της Διά Βίου Μάθησης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
και τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαί-
δευση.

ii. Η ενίσχυση και η ποιοτική αναβάθμιση των συστη-
μάτων και των υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής εκ-
παίδευσης και κατάρτισης.

iii. H επιτάχυνση της μετάβασης στην κοινωνία και σε 
νέες γνώσεις με την ενίσχυση της έρευνας και της καινο-
τομίας και την αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου 
της χώρας μας.

iν. Η βελτίωση της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την 
αναπτυξιακή ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού 
της χώρας.

ν. Η ενίσχυση των δεσμών του Δ.Π.Θ. με την κοινωνία.
vi. Το άνοιγμα του Δ.Π.Θ. στον διεθνή χώρο της εκπαί-

δευσης και της κατάρτισης με την οργάνωση προγραμ-
μάτων που απευθύνονται σε αλλοδαπούς.

2. Στρατηγικοί στόχοι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.- Δ.Π.Θ. είναι οι 
κάτωθι:

i. Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προ-
ώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

ii. Αναβάθμιση της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγ-
γελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και σύνδεση της εκπαίδευσης με τον παραγωγικό ιστό 
της χώρας.

iii. Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων.
iν. Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προα-

γωγή της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της καινοτομίας.
ν. Επαγγελματική ανάπτυξη, αναβάθμιση ή/και επικαι-

ροποίηση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 
του Δ.Π.Θ. αλλά και άλλων φορέων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

Οι προαναφερθέντες σκοποί και στρατηγικοί στόχοι 
του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.-Δ.Π.Θ. υλοποιούνται μέσω δράσεων που 
επιτυγχάνουν τη διασύνδεση της θεωρητικής γνώσης με 
την πρακτική εφαρμογή και εξειδίκευση, όπως:

i. Επιμόρφωση αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης σε 
τομείς επιστημονικής αιχμής, διεπιστημονικού ενδιαφέ-
ροντος, εξειδίκευσης, πρακτικής άσκησης και τεχνολο-
γικής καινοτομίας.

ii. Επιμόρφωση επαγγελματιών, έτσι ώστε να επικαιρο-
ποιούνται και να πιστοποιούνται οι γνώσεις και οι δεξι-
ότητες των καταρτιζομένων σύμφωνα με τις υπαρκτές 
ανάγκες της κοινωνίας.

iii. Θερινά σχολεία και σεμινάρια σε θεματικές και αντι-
κείμενα που προάγουν την επιστήμη, την έρευνα, την τε-
χνολογία, την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση, τη διάχυση 
του ελληνικού πολιτισμού και των ελληνικών γραμμάτων, 
τη συνεργασία μεταξύ πολιτισμών, την προώθηση της 
εγχώριας οικονομίας και την ενίσχυση των δεσμών του 
ΔΠΘ με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία.

iν. Διαλέξεις και σεμινάρια σε τομείς γενικού ενδιαφέ-
ροντος, προκειμένου να δοθούν κίνητρα στους ενήλι-
κους πολίτες για συμμετοχή στη Διά Βίου Μάθηση.

ν. Επιμορφωτικές δράσεις απευθυνόμενες σε ευάλω-
τες κοινωνικές ομάδες, άτομα με αναπηρία, πρόσφυγες, 
μετανάστες, μειονοτικούς πληθυσμούς, κ.ά.

vi. Επιμορφωτικές δράσεις και δράσεις συμβουλευτι-
κής με στόχο την καταπολέμηση των διαφόρων τύπων 
του σύγχρονου αναλφαβητισμού, π.χ. ψηφιακός, περι-
βαλλοντικός, οικονομικός αναλφαβητισμός, κ.ά.

vii. Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και 
διεξαγωγή έρευνας σε σχέση με την εκπαίδευση και κα-
τάρτιση ενηλίκων.

viii. Σύναψη Προγραμματικών Συμφωνιών με Περι-
φέρειες και Δήμους, εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς, 
κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, κοινωφελή 
ιδρύματα, καθώς και άλλους δημόσιους και μη κρατικούς 
φορείς (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ).

ix. Προγράμματα εσωτερικής επιμόρφωσης, κατάρτι-
σης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εργαζομένων 
και μελών ΔΕΠ του Δ.Π.Θ., τα οποία παρέχονται ατελώς 
στο προσωπικό του Δ.Π.Θ.

x. Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα 
(ε ρευνητικά, εκπαιδευτικά, κ.λπ.) με ιδιαίτερη έμφαση 
στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα της συνεχιζόμε-
νης επαγγελματικής εκπαίδευσης από κοινοτικούς και 
άλλους πόρους.

Άρθρο 3
Όργανα Διοίκησης και Αρμοδιότητες

Το σχήμα οργάνωσης και λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.- 
Δ.Π.Θ. απαρτίζεται από τα εξής όργανα διοίκησης:

Α) Τον Πρόεδρο
Β) Το Συμβούλιο
Γ) Τους Επιστημονικά Υπευθύνους (Ε.Υ.) των έργων
Α) Ο Πρόεδρος του Κέντρου είναι ο Αντιπρύτανης στον 

οποίο ανατίθεται η σχετική αρμοδιότητα ύστερα από 
πρόταση του Πρύτανη και έγκριση της Συγκλήτου.

Στη διάρκεια της θητείας του ο Πρόεδρος του Κέντρου 
δεν μπορεί να συμμετέχει ως Επιστημονικά Υπεύθυνος 
(ΕΥ) σε Προγράμματα Σπουδών Διά Βίου Μάθησης 
(ΠΣΔΒΜ).

Ο Πρόεδρος του Κέντρου έχει τις ακόλουθες αρμο-
διότητες:

i. Συγκαλεί το Συμβούλιο του Κέντρου, καταρτίζει την 
ημερήσια διάταξη, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, 
εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή ορίζει 
εισηγητές θεμάτων μεταξύ των μελών του Συμβουλίου.

ii. Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του 
Συμβουλίου του Κέντρου.

iii. Επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής του Κέντρου.
iν. Ελέγχει την τήρηση του Κανονισμού του Κέντρου.
ν. Προΐσταται των υπηρεσιών του Κέντρου.
vi. Έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης του 

Κέντρου, υπογράφει ως Επιστημονικά Υπεύθυνος του 
αντίστοιχου έργου τις συμβάσεις προσωπικού, προμη-
θειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο για την 
κάλυψη των γενικών και ειδικών αναγκών του, καθώς 
και τις αντίστοιχες εντολές πληρωμής.
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vii. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του 
Ιδρύματος τις συμβάσεις προσωπικού, τις συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο 
για τις γενικές του ανάγκες.

viii. Υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις γενικές 
δαπάνες του Κέντρου. Ειδικά για τις εντολές πληρωμής 
του εκπαιδευτικού προσωπικού, απαιτείται η προηγού-
μενη πιστοποίηση άρτιας διεξαγωγής του ΠΣΔΒΜ από 
τον ΕΥ.

ix. Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπε-
ραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες του.

x. Εισηγείται στη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του 
Συμβουλίου του Κέντρου, την επιλογή του Διευθυντή 
Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης.

xi. Υπογράφει τα απονεμόμενα από το Κέντρο Πιστο-
ποιητικά μη τυπικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την έν-
νοια της περίπτωσης 4 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010 
(Α΄163).

xii. Συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου 
του Κέντρου, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και 
κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων μετά την έγκρισή της.

xiii. Εκπροσωπεί το Κέντρο εντός και εκτός του Ιδρύ-
ματος.

xiv. Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και τροποποίηση 
του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου, 
τον οποίο εισηγείται προς έγκριση στη Σύγκλητο του 
Ιδρύματος, μετά από γνώμη του Συμβουλίου.

xν. Εισηγείται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος συνεργα-
σίες με εξωτερικούς φορείς.

xvi. Εισηγείται στη Σύγκλητο τον τετραετή αναπτυ-
ξιακό προγραμματισμό, καθώς και το ετήσιο πρόγραμ-
μα των δραστηριοτήτων του Κέντρου με τη σύμφωνη 
γνώμη του Συμβουλίου.

xνii. Εισηγείται στο Συμβούλιο τον ετήσιο προϋπολο-
γισμό των δραστηριοτήτων του Κέντρου και μεριμνά για 
την έγκριση του από τη Σύγκλητο.

xviii. Εισηγείται στον Πρύτανη και τη Σύγκλητο τη 
διαμόρφωση της στρατηγικής του Ιδρύματος και κάθε 
σχετικό θέμα για την ανάπτυξη των Σπουδών Διά Βίου 
Μάθησης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου.

Β) Το Συμβούλιο του Κέντρου, το οποίο συγκροτείται 
με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, αποτελείται 
από:

1. τον Πρόεδρο.
2. Έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Ιδρύματος, 

ο οποίος ορίζεται ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας 
της οικείας Σχολής με διετή θητεία, και

3. Τον Διευθυντή Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, 
ο οποίος δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Το Συμβούλιο του Κέντρου έχει τις ακόλουθες αρμο-
διότητες:

Ι. Διαμορφώνει, στο πλαίσιο των αποφάσεων της Συ-
γκλήτου, την πολιτική του Κέντρου για την ανάπτυξη 
των έργων και των Προγραμμάτων επιμόρφωσης, συ-
νεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά 
βίου μάθησης.

II. Εποπτεύει τη λειτουργία των εκπαιδευτικών Προ-
γραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και εν γένει Διά βίου μάθησης.

III. Εισηγείται στο Πρυτανικό Συμβούλιο τα προς έγκρι-
ση έργα και εκπαιδευτικά Προγράμματα του Κέντρου, τα 
οποία μετά την έγκριση τους κοινοποιούνται στο Υπουρ-
γείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

IV. Αναθέτει, την υλοποίηση των έργων και των εκπαι-
δευτικών Προγραμμάτων του Κέντρου στους Επιστημο-
νικά Υπευθύνους τους.

V. Συνεργάζεται με τις Κοσμητείες των Σχολών για την 
υποστήριξη της υλοποίησης των εκπαιδευτικών Προ-
γραμμάτων του Κέντρου.

VI. Καθορίζει τους τρόπους πιστοποίησης των προσό-
ντων των εκπαιδευτών σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων.

VII. Καθορίζει τον τύπο των πιστοποιητικών/ βεβαιώ-
σεων που απονέμει το Κέντρο.

VIII. Διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον τε-
τραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Κέντρου.

IX. Διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον Κα-
νονισμό και την οργανωτική δομή των υπηρεσιών του 
Κέντρου.

Χ. Ορίζει ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Κέντρου.

XI. Ορίζει το ύψος των τελών για κάθε εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα του Κέντρου και το ποσοστό παρακράτη-
σης από τα τέλη αυτά ως πόρο κάλυψης των γενικών 
εξόδων του Κέντρου, τα οποία υποβάλλει προς έγκριση 
στο Πρυτανικό Συμβούλιο, προκειμένου εκείνο να απο-
φασίσει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 10 
του άρθρου 48 του ν.4485/2017. Ο ορισμός των τελών 
γίνεται μετά από πρόταση του ΕΥ.

XII. Εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. 
τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και 
υπηρεσιών, τις οποίες το Κέντρο συνάπτει για τις εκπαι-
δευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες.

XIII. Διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για την επι-
λογή του Διευθυντή του Κέντρου.

XIV. Αποδίδει Πιστωτικές Μονάδες σε κάθε εκπαιδευ-
τική δραστηριότητα των Προγραμμάτων Σπουδών Διά 
Βίου Μάθησης μετά από εισήγηση του αντίστοιχου Επι-
στημονικά Υπευθύνου.

XV. Αποφασίζει σχετικά με άλλες εκδηλώσεις και δρα-
στηριότητες για την επίτευξη των σκοπών του Κέντρου 
(συνέδρια, σεμινάρια, μελέτες, εκδόσεις), μετά από εισή-
γηση του Προέδρου ή μέλους του Κέντρου.

XVI. Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της εκάστοτε 
εκπαιδευτικής δράσης, εφόσον απαιτείται, ύστερα από 
εισήγηση του αντίστοιχου Επιστημονικά Υπευθύνου.

XVII. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που δεν ανατίθε-
νται ρητά σε άλλα όργανα σύμφωνα με το ισχύον θεσμι-
κό και νομικό πλαίσιο.

Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης 
του Κέντρου μπορεί να είναι μέλος του εκπαιδευτικού 
προσωπικού του Δ.Π.Θ. και ορίζεται από τη Σύγκλητο 
του Ιδρύματος μετά από εισήγηση του Προέδρου του 
Κέντρου η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη του 
Συμβουλίου του Κέντρου.
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Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής, δυνατότητα 
ανανέωσης, μετά από αξιολόγηση του έργου του από 
το Συμβούλιο του Κέντρου.

Στη διάρκεια της θητείας του ο Διευθυντής Επιμόρ-
φωσης και Διά Βίου Μάθησης δεν μπορεί να συμμετέχει 
ως Επιστημονικά Υπεύθυνος σε Προγράμματα Σπουδών 
Διά Βίου Μάθησης.

Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης 
έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

i. Παρακολουθεί την εφαρμογή του αναπτυξιακού 
Προγράμματος του Κέντρου.

ii. Συντονίζει την υλοποίηση των έργων και των Προ-
γραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης και εν γένει Διά Βίου Μάθησης και επιμε-
λείται την ποιοτική αναβάθμιση τους.

iii. Παρακολουθεί και υποστηρίζει την υλοποίηση των 
αποφάσεων του Συμβουλίου.

iν. Είναι υπεύθυνος του Μητρώου Εκπαιδευτών του 
Κέντρου.

ν. Εισηγείται στον Πρόεδρο τον ετήσιο προϋπολογισμό 
των δραστηριοτήτων του Κέντρου.

vi.Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενη-
μέρωση του Προέδρου του Κέντρου, καθώς και για την 
τήρηση αρχείου με όλα τα στοιχεία της λειτουργίας του.

vii. Έχει την ευθύνη για την επικοινωνία και την απο-
στολή στοιχείων και πληροφοριών στη Μονάδα Δια-
σφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος για το σύνολο των 
δραστηριοτήτων του Κέντρου.

viii. Έχει την ευθύνη για την οργάνωση και καλή λει-
τουργία του δικτυακού τόπου και των διαδικασιών εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης και παροχής διαδικτυακών 
υπηρεσιών του Κέντρου.

ix.Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή όλων των προ-
βλέψεων του θεσμικού πλαισίου που αφορούν την εκ-
παίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες.

x. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου του 
Κέντρου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

xi. Συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου 
του και την υποβάλλει στο Συμβούλιο του Κέντρου.

xii. Ασκεί ελέγχους για τη διαπίστωση της πραγματο-
ποίησης του προγραμματισμένου εκπαιδευτικού έργου 
και της παροχής διοικητικών και βοηθητικών υπηρεσιών.

xiii. Ελέγχει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αξιολό-
γησης για κάθε εκτελούμενο Πρόγραμμα ή άλλη δρα-
στηριότητα.

xiv. Ο αντικαταστάτης του ορίζεται, μετά από εισήγηση 
του Προέδρου του Κέντρου, από το Πρυτανικό Συμβού-
λιο για αντίστοιχης διάρκειας θητεία.

Γ) Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των Προγραμμάτων 
Σπουδών Διά Βίου Μάθησης ορίζονται με απόφαση του 
Συμβουλίου του Κέντρου.

Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των Προγραμμάτων εκ-
παίδευσης είναι μέλη ΔΕΠ του Δ.Π.θ., συμπεριλαμβανο-
μένων των αφυπηρετησάντων. Επιστημονικά Υπεύθυνοι 
προγραμμάτων εκπαίδευσης μπορούν να είναι και μέλη 
ΕΕΠ και ΕΔΙΠ, κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών 
μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου οργάνου.

Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι υποβάλλουν προς έγκρι-
ση στο Συμβούλιο τον τίτλο προγράμματος, τον σκοπό, 
την ομάδα στόχο, τα σχέδια σπουδών (οδηγούς σπου-
δών), τους εκπαιδευτές, την αναλυτική παρουσίαση των 
διδακτικών ενοτήτων, τους τρόπους αξιολόγησης των 
εκπαιδευομένων και τον αριθμό τους, τα απαιτούμενα 
τυπικά προσόντα και τους όρους συμμετοχής, τις οργα-
νωτικές λεπτομέρειες, τη συνολική διάρκεια, τη μέθοδο 
υλοποίησης και τις διαδικασίες παρακολούθησης, τους 
συνεργαζόμενους φορείς -όπου συναντώνται- και το 
σχέδιο σχετικού συμφωνητικού, τις σχετικές άδειες για 
τη χρήση αιθουσών και εξοπλισμού, τον προϋπολογι-
σμό των εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, το ύψος των 
τελών συμμετοχής, τον αναλυτικό προϋπολογισμό του 
Προγράμματος, τα στοιχεία επικοινωνίας, τον ειδικό Κα-
νονισμό Λειτουργίας, εφόσον απαιτείται, τον τύπο του 
χορηγούμενου πιστοποιητικού/ βεβαίωσης, τις πιστω-
τικές μονάδες, τις ιδιότητες και τα προσόντα των εκπαι-
δευτών και πιστοποιούν την άρτια διεξαγωγή του προ-
γράμματος. Η απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου 
αποστέλλεται προς έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο. 
Η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί μετά την άπρακτη 
πάροδο είκοσι (20) εργάσιμων ημερών.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος εποπτεύει και ελέγχει όλους 
τους συνεργαζόμενους για την υλοποίηση του Προγράμ-
ματος εκπαίδευσης ή των λοιπών δραστηριοτήτων. 
Ειδικότερα:

i. Ελέγχει την ακρίβεια της παρουσίας των εκπαιδευτών 
και των εκπαιδευομένων, κάθε ημέρα εκπαίδευσης, τόσο 
για την προσέλευση όσο και για την αποχώρησή τους.

ii. Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων των λοιπών 
συντελεστών του Προγράμματος.

iii. Ελέγχει την πληρότητα του σχεδίου διδασκαλίας 
του εκπαιδευτή για κάθε ώρα εκπαίδευσης.

iν. Ελέγχει την καταλληλόλητα των προτεινόμενων 
εκπαιδευτικών μέσων και βοηθημάτων.

ν. Ελέγχει τη διανομή του προβλεπόμενου υλικού ως 
προς την ποσότητα και τις προδιαγραφές.

vi. Συγκαλεί την ομάδα διδασκόντων του εκάστοτε 
Προγράμματος, προεδρεύει των εργασιών της και ειση-
γείται για τα θέματα των αρμοδιοτήτων της.

vii. Έχει την ευθύνη και μεριμνά για την εφαρμογή των 
εκπαιδευτικών και λοιπών δραστηριοτήτων του Προ-
γράμματος.

viii. Εισηγείται στο Συμβούλιο τις πιστωτικές μονάδες 
σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του εκάστοτε Προ-
γράμματος Σπουδών Διά Βίου Μάθησης.

ix. Αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψήφιων εκπαιδευο-
μένων σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων.

x. Έχει καθήκοντα Επιστημονικά Υπεύθυνου του υπο-
έργου που αντιστοιχεί στο Πρόγραμμα Σπουδών Διά 
Βίου Μάθησης, με τις ανάλογες υποχρεώσεις και ευθύνες 
όπως αυτές προκύπτουν από τον Οδηγό Διαχείρισης και 
Χρηματοδότησης Έργων του Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ.

xi. Έχει την ευθύνη για την επικοινωνία και την παροχή 
αξιόπιστων στοιχείων και πληροφοριών προς τον Διευ-
θυντή του Κέντρου και τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιό-
τητας του Ιδρύματος σχετικά με το Πρόγραμμα.
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xii. Συντάσσει έκθεση δραστηριοτήτων του Προγράμ-
ματος και τη διαβιβάζει στο Συμβούλιο για έγκριση 
μετά την ολοκλήρωσή του. Στην έκθεση θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται οι σχετικές αναφορές αξιολόγησης, 
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με πρότυπα 
διασφάλισης της ποιότητας που εφαρμόζονται από το 
Κέντρου.

Άρθρο 4
Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη του 
Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

1. Για την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη 
του Κέντρου του Ιδρύματος μπορούν να τοποθετού-
νται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προσωπικό 
του Δ.Π.Θ.-ή να απασχολούνται εξωτερικοί συνεργάτες. 
Η στελέχωση του Κέντρου με το αναγκαίο προσωπικό 
γίνεται είτε από το υπάρχον προσωπικό του Ιδρύματος, 
με πράξη του Πρύτανη, είτε προσλαμβάνεται με απόφα-
ση του Συμβουλίου του Κέντρου ύστερα από προκήρυξη 
και αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από το Συμβούλιο.

Η δομή του Κέντρου περιλαμβάνει τη Γραμματεία και 
δύο Γραφεία υποστήριξης των λειτουργιών του, ως εξής:

- Γραμματεία -Διοικητική Υποστήριξη
- Γραφείο διαδικασιών και διασφάλισης ποιότητας
- Γραφείο υποστήριξης ηλεκτρονικής μάθησης και 

ψηφιακής τεχνολογίας
Οι βασικές αρμοδιότητες και λειτουργίες κάθε μίας εκ 

των ανωτέρω Μονάδων είναι:

Γραμματεία - Διοικητική Υποστήριξη
Η Γραμματεία παρέχει υποστήριξη στις διαδικασίες 

ένταξης και υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων και άλλων έργων του Κέντρου. Συνεργάζεται με 
τους Επιστημονικούς και Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους για 
θέματα που σχετίζονται με τα αντικείμενα και τις διαδι-
κασίες του Κέντρου. Τηρεί αρχείο με τα υλοποιούμενα 
προγράμματα, τα χορηγούμενα πιστοποιητικά, τα πρό-
τυπα υποδείγματα εγγράφων, το/α μητρώο/α εκπαιδευ-
τών κλπ. Είναι υπεύθυνη για την παροχή πληροφοριών 
σχετικά με τις δραστηριότητες του Κέντρου, καθώς και 
την επικοινωνία με νομικά και φυσικά πρόσωπα και υπο-
στηρίζει τις δράσεις δημοσιότητας και προβολής του.

Συνεπικουρεί το Συμβούλιο στην ενημέρωση και ευ-
αισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής κοινότητας για 
τη συμμετοχή της στις δραστηριότητες του Κέντρου με 
προτάσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα. Αναλαμβάνει 
τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Συμ-
βουλίου και γενικά επικουρεί τον Πρόεδρο στην άσκηση 
των καθηκόντων του.

Οι αρμοδιότητες του προσωπικού που αναλαμβάνει 
την Μονάδα της Γραμματείας -διοικητικής υποστήριξης 
του Κέντρου είναι οι εξής:

α) Η γραμματειακή υποστήριξη του Κέντρου του Ιδρύ-
ματος και η διεκπεραίωση κάθε άλλου θέματος που αφο-
ρά τη λειτουργία της.

β) Η επικοινωνία και συνεργασία με τους Επιστημονι-
κά Υπευθύνους των Προγραμμάτων Σπουδών Διά Βίου 
Μάθησης.

γ) Η δημοσιοποίηση, διαχείριση και υποστήριξη των 
δράσεων του Κέντρου.

δ) Ο έλεγχος της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων 
των Προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στο πλαί-
σιο του Συμβουλίου.

ε) Η τήρηση Μητρώου Εκπαιδευτών και Αξιολογητών 
των δράσεων Διά Βίου Μάθησης.

στ) Η καλή λειτουργία και υλοποίηση των Προγραμ-
μάτων εκπαίδευσης ή των άλλων δραστηριοτήτων του 
Κέντρου σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τον προγραμ-
ματισμό τους.

ζ) Η τήρηση πρακτικών στις συνεδριάσεις του Συμ-
βουλίου και η επικουρία του Προέδρου στην άσκηση 
των καθηκόντων του.

Ως Προϊστάμενος της Γραμματείας του Κέντρου Επι-
μόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης ορίζεται μόνιμος 
υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή TE (όλων των κλάδων) ή 
υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί-
στου Χρόνου κατηγορίας ΠΕ ή TE (όλων των κλάδων).

Γραφείο διαδικασιών και διασφάλισης ποιότητας
Το Γραφείο υποστηρίζει την εφαρμογή των αποφάσε-

ων του Συμβουλίου που σχετίζονται με τη διασφάλιση 
της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων. Συμβάλει στη διαμόρφωση ενιαίων ερω-
τηματολογίων αξιολόγησης και γενικότερα στην αξιο-
λόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του Κέντρου.

Συνεπικουρεί τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο στη σύ-
νταξη της ετήσιας έκθεσης απολογισμού και της εσωτε-
ρικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και εν γένει των 
παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου. Έχει την ευθύνη 
της πιστοποίησης των διαδικασιών του Κέντρου κατά 
ISO, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβου-
λίου.

Γραφείο υποστήριξης ηλεκτρονικής μάθησης και Ψη-
φιακής Τεχνολογίας

Το Γραφείο υποστηρίζει την ύπαρξη συστήματος 
ηλεκτρονικής τάξης το οποίο μπορεί να χρησιμοποι-
είται από όλα τα προγράμματα που εκτελεί το Κέντρο. 
Εξασφαλίζει την ύπαρξη και χρήση πλατφόρμας για τα 
εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα. Υποστη-
ρίζει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την ηλεκτρονική 
διακίνηση εγγράφων, την ανάπτυξη και διαχείριση των 
βάσεων δεδομένων και εν γένει των Πληροφοριακών 
Συστημάτων του Κέντρου. Αναπτύσσει, υποστηρίζει και 
συντηρεί την κεντρική ιστοσελίδα, η οποία λειτουργεί και 
ως πύλη προκειμένου να μπορεί να γίνει αναδρομολό-
γηση στην εκάστοτε ειδική ιστοσελίδα κάθε προγράμ-
ματος. Η τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού ο οποίος 
χρησιμοποιείται στο Κέντρο αποτελεί επίσης μέρος των 
αρμοδιοτήτων του Γραφείου.

Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Προέδρου, δύ-
ναται να ορίζει Υπευθύνους σε εξειδικευμένα αντικείμε-
να όπως Υπεύθυνο Αξιολόγησης των Προγραμμάτων, 
Υπεύθυνο Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Ευπαθών 
Κοινωνικά Ομάδων, Υπεύθυνο Ηλεκτρονικής Μάθησης 
και Ψηφιακής Τεχνολογίας.

Η διοικητική δομή και στελέχωση του Κέντρου σύμ-
φωνα με την εισήγηση του Συμβουλίου και την απόφαση 
της Συγκλήτου του ΔΠΘ είναι η ακόλουθη:
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Κατηγορία/
Κλάδος

Κομοτηνή Ξάνθη Αλεξ/πολη Ορεστιάδα 

ΠΕ Διοικητικού 
Οικονομικού ή  
TE Διοικητικού  
Λογιστικού ή  
ΔΕ Διοικητικού 

2 1 1 1

ΠΕ Πληροφο-
ρικής  ή 
TE Μηχανικών

2 1 1 1

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΤΟΜΩΝ

4 2 2 2

Άρθρο 5 
Συνεδριάσεις του Συμβουλίου του 
Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

1. Το Συμβούλιο του Κέντρου συνεδριάζει μετά από 
πρόσκληση που απευθύνει στα μέλη του ο Πρόεδρός 
του.

2. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον 
τόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων και καλεί τα μέλη 
να συμμετέχουν. Συντάσσει την ημερήσια διάταξη, λαμ-
βάνοντας υπόψη και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται 
από τα μέλη.

3. Η σύγκληση του Συμβουλίου είναι επίσης υποχρε-
ωτική, εάν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνόλου 
των μελών του το έχει ζητήσει εγγράφως και έχει προσ-
διορίσει και τα προς συζήτηση θέματα.

4. Το Συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως, όταν στη σύνθε-
ση του μετέχουν, με φυσική παρουσία είτε μέσω εφαρ-
μογών τηλεδιάσκεψης, περισσότερα από τα μισά τακτικά 
μέλη. Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια 
της συνεδρίασης. Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δια-
πιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου 
σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται μετά την πα-
ρέλευση είκοσι τεσσάρων (24) ωρών στον ίδιο τόπο, με 
την ίδια ημερήσια διάταξη, με όσα μέλη είναι παρόντα 
και πάντως με περισσότερα από τρία (3).

5. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειο-
ψηφία των παρόντων μελών, στην περίπτωση δε της 
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

6. Στις συνεδριάσεις μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου 
ο Διευθυντής Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, κα-
θώς και ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Κέντρου 
που τηρεί τα πρακτικά υπό την εποπτεία του Προέδρου 
του Κέντρου.

7. Ο Πρόεδρος μπορεί να καλέσει, διά ζώσης ή ηλε-
κτρονικά, προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή 
στοιχείων, υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα, τα οποία και 
αποχωρούν από τη συνέχεια της συζήτησης του θέματος 
για το οποίο κλήθηκαν, όταν δεν μπορούν να προσφέ-
ρουν επιπρόσθετα στοιχεία.

8. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των 
συνεδριάσεων του Συμβουλίου του Κέντρου.

9. Το Συμβούλιο είναι δυνατόν να συνεδριάζει και 
με τη χρήση, εν ολω ή εν μέρει, ηλεκτρονικών μέσων 
(τηλεδιάσκεψη). Στις περιπτώσεις αυτές, καθορίζονται με 
την αντίστοιχη πρόσκληση ο τρόπος της συνεδρίασης, 

ο τρόπος διαπίστωσης της απαρτίας και ο τρόπος τήρη-
σης των πρακτικών.

10. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται, σε περίπτωση κωλύ-
ματος, από το αρχαιότερο μέλος που μετέχει στη σύνθε-
ση του Συμβουλίου.

11. Τηρείται βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του 
Συμβουλίου. Στο πρακτικό της κάθε συνεδρίασης μνη-
μονεύονται τα ονόματα και οι ιδιότητες των παριστάμε-
νων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα 
θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική 
αναφορά στο περιεχόμενο τους, τα αποτελέσματα της 
ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που ελήφθησαν. Κατα-
χωρίζονται ονομαστικά οι γνώμες όλων των μελών. 
Το πρακτικό συντάσσεται από τον Προϊστάμενο της 
Γραμματείας του Κέντρου και επικυρώνεται από τον 
Πρόεδρο.

12. Η υπογραφή του Προέδρου αρκεί για τη νόμιμη 
υπόσταση κάθε πράξης του Κέντρου.

13. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου του Κέντρου αναρ-
τώνται στην Ιστοσελίδα του Κέντρου, η οποία αποτελεί 
οργανικό τμήμα της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου.

14. Όλη η αλληλογραφία που διακινείται ανάμεσα στο 
Κέντρου και σε άλλες υπηρεσίες εντός και εκτός του 
Ιδρύματος υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Κέντρου 
και φέρει το λογότυπο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Δ.Π.Θ., το οποίο 
καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου.

Άρθρο 6
Όργανα Διαχείρισης

1. Οικονομική Διαχείριση
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του 

Ιδρύματος διαχειρίζεται τους πόρους του Κέντρου. 
Οι δαπάνες είναι άμεσες και έμμεσες. Οι άμεσες δαπάνες 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά αμοιβές Επιστημονικά Υπευ-
θύνων, εκπαιδευτών και λοιπού προσωπικού, δαπάνες 
μετακινήσεων, προβολής και δημοσιότητας, προμήθειας 
εξοπλισμού και αναλώσιμων, κ.λπ. Στην κατηγορία αυτή 
μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται δαπάνες χρήσης 
εξοπλισμού, χρήσης εργαστηρίων ή ειδικά εξοπλισμένων 
αιθουσών, καθώς και λειτουργικές δαπάνες (π.χ. καθα-
ριότητας, φύλαξης, θέρμανσης), όταν το Πρόγραμμα 
Σπουδών Διά Βίου Μάθησης υλοποιείται εκτός εργάσι-
μων ημερών. Οι αμοιβές των εκπαιδευτών προσδιορίζο-
νται από την ιδιότητα τους και την ισχύουσα νομοθεσία. 
Οι έμμεσες δαπάνες περιλαμβάνουν:

α) παρακράτηση υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε., ύψους δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) ανά Πρόγραμμα, η οποία καλύπτει το κό-
στος οικονομικής διαχείρισης του Προγράμματος,

β) παρακράτηση υπέρ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. -Δ.Π.Θ., ύψους έως 
δέκα τοις εκατό (10%) ανά Πρόγραμμα, η οποία καλύπτει 
οριζόντιες δράσεις (π.χ. έξοδα λειτουργίας του Κέντρου 
επιπλέον των υποχρεωτικών για κάθε Πρόγραμμα, χρη-
ματοδότηση Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, δαπά-
νες δημοσιότητας, χορήγηση υποτροφιών, επέκταση 
υποδομών του Κέντρου, τεχνολογική υποστήριξη, κ.λπ.). 
Η διαχείριση του ποσού αυτού πραγματοποιείται από 
το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ -Δ.Π.Θ. ως ανεξάρτητο έργο του Ε.Λ.Κ.Ε., 
με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Πρόεδρο του Κέντρου. 
Το ακριβές ποσοστό παρακράτησης υπέρ του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ -
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Δ.Π.Θ. καθορίζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο μετά 
από σχετική εισήγηση του Συμβουλίου του Κέντρου.

2. Εκπροσώπηση και δικαίωμα υπογραφής
Οι βεβαιώσεις και τα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης που 

χορηγεί το Κέντρο, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του 
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ- Δ.Π.Θ. και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του 
Προγράμματος Εκπαίδευσης.

Άρθρο 7
Κυρώσεις

Σε περίπτωση που το Συμβούλιο διαπιστώσει τη μη τή-
ρηση των όρων υλοποίησης της δράσης προς το Δ.Π.Θ. 
ή προς τρίτους ή κάποια άλλη ενέργεια ή παράλειψη εκ 
μέρους του Επιστημονικά Υπεύθυνου, που δημιουργεί 
σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση της δράσης, σύμ-
φωνα με την εγκεκριμένη πρόταση και τον κανονισμό 
λειτουργίας, έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε:

- Διακοπή της λειτουργίας του προγράμματος.
- Αποκλεισμό του Επιστημονικά Υπεύθυνου από τη 

συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης ή άλλες δρα-
στηριότητες του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ -Δ.Π.Θ., μέχρι δύο έτη.

- Τις κυρώσεις επιβάλει το Συμβούλιο με απόλυτη πλειο-
ψηφία των παρόντων μελών του.

Άρθρο 8
Πόροι του Κέντρου Επιμόρφωσης 
και Διά Βίου Μάθησης

Οι πόροι του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μά-
θησης μπορεί να προέρχονται από:

α) χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα Προ-
γράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση,

β) χρηματοδοτήσεις από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτι-
κού τομέα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διε-
θνείς οργανισμούς, καθώς και από δωρεές και χορηγίες 
προς το Κέντρο,

γ) έσοδα από εκπαιδευόμενους, παροχή υπηρεσιών 
επιμόρφωσης και διά βίου κατάρτισης προς φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα,

δ) έσοδα από την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίη-
ση εκπαιδευτικού και άλλου υλικού, από την εκπόνηση 
μελετών, από την παροχή υπηρεσιών και από την εκτέ-
λεση επιμορφωτικών έργων που αφορούν τη Διά Βίου 
Μάθηση,

ε) ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, είναι δυνατό 
να διατίθενται πόροι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και πρόσοδοι από περιουσιακά 
στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Κέντρου,

στ) δωρεές ή χορηγίες.

Άρθρο 9
Αξιολόγηση του Κέντρου Επιμόρφωσης 
και Διά Βίου Μάθησης

Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους το Συμβούλιο συ-
ντάσσει απολογισμό δραστηριοτήτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - 
Δ.Π.Θ., μετά από σχετική εισήγηση του Διευθυντή Επι-
μόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, τον οποίο κοινοποιεί 
αμελλητί στη Σύγκλητο, στη ΜΟΔΙΠ και στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

1. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.- Δ.Π.Θ. υπόκειται ανά διετία σε 
διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης διασφάλισης της 
ποιότητας από την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 48 του 
ν. 4485/2017, όπως αυτός ισχύει σε συνδυασμό με την 
παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4009/2011.

 2. Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιό-
τητας των εκπαιδευτικών /επιμορφωτικών προγραμμά-
των του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Δ.Π.Θ. πραγματοποιείται από την 
ΑΔΙΠ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 17 του παρόντος 
και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του 
άρθρου 48 του ν. 4485/2017 και τη διάταξη της υποπε-
ρίπτωσης ββ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 66 του ν. 4009/ 2011 όπως ισχύει.

3. Σε κάθε περίπτωση, το πόρισμα τόσο της εσωτερι-
κής όσο και της εξωτερικής αξιολόγησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ -
Δ.Π.Θ. ανακοινώνεται σε συνεδρίαση του Συμβουλίου 
και αναρτάται στον δικτυακό τόπο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.-Δ.Π.Θ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΟΡΓΑΝΩΣΗ - 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Άρθρο 10
Προγράμματα Σπουδών του 
Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

1. Τα Προγράμματα Σπουδών του Κέντρου Επιμόρ-
φωσης και Διά Βίου Μάθησης αποσκοπούν στην προ-
αγωγή της γνώσης, την επιστημονική κατάρτιση και 
την ικανοποίηση των γενικότερων εκπαιδευτικών και 
αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Τα Προγράμματα 
Σπουδών του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθη-
σης διέπονται από επιστημονική συνοχή, αναφέρονται 
σε ειδικότητες συγγενείς προς τα επιστημονικά πεδία 
των λοιπών Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος και 
πληρούν προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

2. Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Κέντρου Επιμόρφω-
σης και Διά Βίου Μάθησης αναφέρονται αναλυτικά οι τίτ-
λοι των υποχρεωτικών, των κατ' επιλογή υποχρεωτικών 
και των προαιρετικών κύκλων μάθησης, το περιεχόμενο 
τους, η μέθοδος διδασκαλίας (εξ αποστάσεως, διά ζώσης 
ή μικτή), οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους και η 
χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των διδακτικών 
ενοτήτων. Αναφέρονται, επίσης, τα προσόντα και οι 
ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού που απαι-
τούνται για την εφαρμογή του και οι προϋποθέσεις και 
τα κριτήρια επιλογής των υποψήφιων εκπαιδευομένων.

3. Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Κέντρου Επιμόρφω-
σης και Διά Βίου Μάθησης προσδιορίζονται οι μαθησιακοί 
στόχοι σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων/ 
συμπεριφορών, οι πιστωτικές μονάδες για κάθε εκπαι-
δευτική δραστηριότητα, το σύνολο των απαραίτητων 
πιστωτικών μονάδων για την απονομή Πιστοποιητικών 
Σπουδών, καθώς και τα αποκτώμενα προσόντα σε αντι-
στοίχιση με εκείνα των εκάστοτε ισχυόντων Πλαισίων 
Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
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4. Αρμόδιο όργανο για την απόδοση πιστωτικών μο-
νάδων σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του Προ-
γράμματος Σπουδών του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά 
Βίου Μάθησης είναι το Συμβούλιο του Κέντρου, μετά 
από εισήγηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Προ-
γράμματος.

5. Για την ίδρυση ενός Προγράμματος Σπουδών του 
Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης απαιτεί-
ται απόφαση του Συμβουλίου, μετά από την κατάθεση 
πρότασης από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προ-
γράμματος. Στην πρόταση αναφέρονται τα στοιχεία της 
ενότητας 3α. του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού.

6. Η εισαγωγή των εκπαιδευομένων σε Πρόγραμμα 
Σπουδών του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μά-
θησης γίνεται μετά από δημόσια πρόσκληση του Κ.Ε.ΔΙ.
ΒΙ.Μ. -Δ.Π.Θ., στην οποία ορίζονται και τα κριτήρια επι-
λογής τους.

7. Τα Προγράμματα Σπουδών του Κέντρου Επιμόρφω-
σης και Διά Βίου Μάθησης μπορούν να οργανώνονται 
καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και σε θερινά τμήματα, 
να υλοποιούνται εν όλω ή εν μέρει με τη χρήση μεθό-
δων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Διά ζώσης, Εξ 
αποστάσεως, Μικτή).

8. Η γλώσσα διδασκαλίας στην οποία υλοποιούνται 
κατά κανόνα τα προγράμματα είναι η Ελληνική, ενώ μετά 
από σχετική αίτηση είναι δυνατό να υλοποιούνται προ-
γράμματα αμιγώς στην Αγγλική ή και σε άλλη γλώσσα. 
Επιπλέον, το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, παρουσι-
άσεις, κ.λπ.) αναπτύσσεται στην Ελληνική ή στη γλώσσα 
υλοποίησης.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται η γλώσ-
σα υλοποίησης στην περιγραφή κάθε προγράμματος, 
καθώς και στα προσόντα κάθε υποψήφιου εκπαιδευ-
ομένου.

9. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική, και το όριο απουσιών 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% των προβλεπόμενων 
ωρών εκπαίδευσης για τη χορήγηση του προβλεπόμε-
νου πιστοποιητικού.

10. Τα μαθήματα είναι πλήρως ενταγμένα στο σύστημα 
μονάδων ECTS, των οποίων ο υπολογισμός δηλώνεται με 
σαφήνεια και αναλυτικά για κάθε μάθημα στον φάκελο 
του Προγράμματος. Επιπλέον, προβλέπεται αντιστοίχι-
ση των μονάδων ECTS με τις μονάδες του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση (European Credit System 
for Vocational Education and Training - ECVET) για κάθε 
μάθημα ή άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική 
άσκηση στο πλαίσιο του Προγράμματος.

11. Κάθε Πιστοποιητικό/ Βεβαίωση Σπουδών μπο-
ρεί να συνοδεύεται από Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού 
Europass, το οποίο περιγράφει αναλυτικά το Πρόγραμμα 
επιμόρφωσης. Το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass 
ενισχύει το κύρος και την αξιοποίηση του χορηγούμενου 
τίτλου σπουδών στην αγορά εργασίας και αλλού.

12. Όλα τα θέματα εκπαίδευσης (αριθμός εισακτέων, 
χρονική διάρκεια, παράταση χρόνου φοίτησης, όροι 
διαγραφής από το Πρόγραμμα, κ.λπ.) ρυθμίζονται με 
τη δημόσια πρόσκληση του κάθε ενός Προγράμματος 
Σπουδών του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μά-
θησης.

Άρθρο 11
Άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του 
Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

1. Μέρη ενός Προγράμματος Σπουδών του Κέντρου 
Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης ή και ολόκληρο 
το Πρόγραμμα μπορεί να παρέχεται από απόσταση και 
εκτός της έδρας του Δ.Π.Θ., με απόφαση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - 
Δ.Π.Θ. που εκδίδεται κατά περίπτωση. Στην απόφαση 
πρέπει να κατοχυρώνονται όλες οι προϋποθέσεις για τη 
σωστή εκπαίδευση, την απρόσκοπτη επικοινωνία εκπαι-
δευτών και εκπαιδευομένων και τον τρόπο πιστοποίησης 
των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.

2. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. -Δ.Π.Θ. μπορεί να αναλαμβάνει τη 
διοργάνωση Προγραμμάτων εκπαίδευσης σε συνεργα-
σία με άλλους επιστημονικούς, επαγγελματικούς, ερευ-
νητικούς ή εκπαιδευτικούς φορείς της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής μετά από τη σύναψη σχετικού πρωτοκόλλου 
συνεργασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.- 
Δ.Π.Θ. δύναται να ορίζει τον Επιστημονικά Υπεύθυνο 
του Προγράμματος και τα στοιχεία της ενότητας 3 του 
άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού. Με απόφαση του 
Συμβουλίου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής και υλοποίησης του εν λόγω Προγράμμα-
τος Σπουδών του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου 
Μάθησης, καθώς και το κόστος.

3. Επιπλέον, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Δ.Π.Θ. μπορεί να παρέχει 
υπηρεσίες, όπως εκπόνηση μελετών, ανάπτυξη καινοτό-
μου εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται με τη Διά Βίου 
Μάθηση, καθώς και ανάληψη σχετικού ερευνητικού έρ-
γου. Με απόφαση του Συμβουλίου καθορίζονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις παροχής τέτοιου είδους υπηρεσιών, 
όπως και τα αντίστοιχα κόστη.

4. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Δ.Π.Θ. μπορεί να διοργανώνει Συνέ-
δρια/ Ημερίδες και άλλες επιστημονικές δράσεις, όπως 
η έκδοση επιστημονικών περιοδικών.

Άρθρο 12
Οργάνωση Προγράμματος Σπουδών 
Διά Βίου Μάθησης

Το Πρόγραμμα Σπουδών Διά Βίου Μάθησης οργανώ-
νεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, του οποίου οι 
αρμοδιότητες αναπτύχθηκαν στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού.

Α) Ανακοίνωση Προγράμματος Σπουδών Διά Βίου 
Μάθησης.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Δ.Π.Θ. υποχρεούται να ανακοινώνει την 
πρόθεση υλοποίησης του Προγράμματος Σπουδών Διά 
Βίου Μάθησης εντός προθεσμίας τριάντα (30) έως εξή-
ντα (60) ημερών πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται υποχρεωτικά στον δικτυ-
ακό τόπο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ - Δ.Π.Θ. και σε δύο (2) τουλά-
χιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία ηλεκτρονικά ή έντυπα 
MME και προαιρετικά με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. 
Στην ανακοίνωση αναφέρονται κατ' ελάχιστο τα στοιχεία 
του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών Διά Βίου 
Μάθησης, και ειδικότερα:

Ι. Ο τίτλος του Προγράμματος Σπουδών Διά Βίου 
Μάθησης.

II. Οι θεματικές του ενότητες.
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III. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος, η μέθοδος 
και οι ώρες διδασκαλίας.

IV. Ο τύπος του πιστοποιητικού που θα χορηγηθεί από 
τον φορέα μετά το πέρας των σπουδών.

V. Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων και ο αριθμός 
εισακτέων ανά κοινωνική κατηγορία, σύμφωνα με τα 
κοινωνικά κριτήρια που ορίζονται στην ενότητα Γ του 
παρόντος άρθρου.

VI. Τα επιμέρους κριτήρια και προϋποθέσεις επιλογής 
των υποψηφίων που μπορεί να ισχύουν για το συγκεκρι-
μένο Πρόγραμμα Σπουδών Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα 
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και τις θεματικές του 
ενότητες, όπως π.χ. γνώσεις ξένων γλωσσών, χρήσης Η/Υ, 
εργασιακή εμπειρία, κ.ά.

Β) Κατάθεση Αιτήσεων
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβά-

λει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα 
αναφέρονται στην αντίστοιχη δημόσια πρόσκληση και 
κατ' ελάχιστο είναι:

Ι. Αίτηση, στην οποία θα αναγράφει τα προσωπικά του 
στοιχεία και θα αναφέρει ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο 
Πρόγραμμα.

II. Τυχόν προαπαιτούμενοι τίτλοι σπουδών.
III. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του 

άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει 
ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του 
Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια 
πρόσκλησή του.

IV. Τα πιστοποιητικά που απαιτούνται σε περίπτωση 
που τίθενται επιμέρους κριτήρια επιλογής υποψηφίων, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών 
Διά Βίου Μάθησης.

V. Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι ο υποψή-
φιος ανήκει σε κάποια από τις κατηγορίες για τις οποίες 
τίθενται κοινωνικά κριτήρια.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί με ευθύνη του Επιστημονικά Υπεύθυνου 
εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του χρόνου υπο-
βολής των σχετικών αιτήσεων, ενώ προβλέπεται διά-
στημα 5 ημερών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων. 
Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή επιτροπή, η οποία 
ορίζεται με διετή θητεία από το Συμβούλιο του Κέντρου 
και απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ και τους αναπληρωτές 
αυτών.

Γ) Κριτήρια Εισαγωγής
Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή των υπο-

ψηφίων γίνεται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στη σχετική πρόσκληση και τηρούνται τα εξής κριτήρια:

1. Γενικά κριτήρια:
Ι. Ο τίτλος σπουδών (όπου απαιτείται) σύμφωνα με 

την πρόσκληση.
II. Τα επιμέρους κριτήρια επιλογής υποψηφίων, σύμ-

φωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Προγράμ-
ματος Σπουδών Διά Βίου Μάθησης, όπως π.χ. γνώσεις 
ξένων γλωσσών, χρήσης Η/Υ, εργασιακή εμπειρία, κ.ά.

2. Κοινωνικά Κριτήρια:
Με κοινωνικά κριτήρια επιλέγονται υποψήφιοι οι οποί-

οι είναι άνεργοι, πολύτεκνοι, τέκνα πολυτέκνων, γονείς ή 
τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά, μέλη μονογονεϊκών οι-
κογενειών και άτομα με αναπηρία σε ποσοστό έως 10%.

Δ) Διαδικασία Επιλογής
1. Η αξιολόγηση γίνεται με ευθύνη του Επιστημονικά 

Υπεύθυνου του Προγράμματος Σπουδών Διά Βίου Μά-
θησης, ο οποίος συντάσσει και καταθέτει προς το Κέντρο 
σχετική εισήγηση η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. -Δ.Π.Θ.

2. Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος υποψήφιος υπο-
βάλει ένσταση επί της τελικής απόφασης επιλογής, ο Επι-
στημονικά Υπεύθυνος είναι υποχρεωμένος να απαντήσει 
στον ενδιαφερόμενο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

3. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων και 
την επιλογή των υποψηφίων καθορίζονται από την πρό-
σκληση του εκάστοτε Προγράμματος Σπουδών Διά Βίου 
Μάθησης.

4. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος καταρτίζει πίνακα επιλο-
γής υποψηφίων που πληρούν τα γενικά και τα κοινωνικά 
κριτήρια. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος περι-
λαμβάνεται μεν στους πίνακες εισακτέων, αλλά δεν επι-
θυμεί να παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Σπουδών Διά 
Βίου Μάθησης, και υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση 
ή δεν προσέλθει χωρίς ενημέρωση στα δύο (2) πρώτα 
μαθήματα, η θέση του καταλαμβάνεται αυτομάτως 
από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα του αντίστοιχου 
πίνακα.

5. Με την ολοκλήρωση της επιλογής των εκπαιδευομέ-
νων, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος υποβάλλει στον Ε.Λ.Κ.Ε 
του Δ.Π.Θ.τα σχετικά έντυπα για την έναρξη διαχείρι-
σης του έργου του Προγράμματος Σπουδών Διά Βίου 
Μάθησης.

Άρθρο 13
Προσωπικό

1. Για τη διοικητική υποστήριξη κάθε Προγράμματος 
Σπουδών Διά Βίου Μάθησης, μπορεί να προσληφθεί 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με ευθύνη του 
Επιστημονικά Υπεύθυνου, ένας ή περισσότεροι εξωτερι-
κοί συνεργάτες του Έργου οι οποίοι είναι αρμόδιοι κατ' 
ελάχιστον για τα ακόλουθα:

Ι. Τήρηση αρχείου φοιτούντων, αποφοιτησάντων και 
διαγραφέντων.

II. Τήρηση αρχείου πληρωμών.
III. Έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών/ βεβαιώσεων.
IV. Συνεργασία με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Δ.Π.Θ.
V. Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήσεων των υπο-

ψηφίων προς φοίτηση.
VI. Τήρηση αρχείων.
2. Στο πλαίσιο των διδακτικών αναγκών ενός Προ-

γράμματος Σπουδών Διά Βίου Μάθησης συγκροτείται 
με απόφαση του Συμβουλίου μετά από εισήγηση του 
Επιστημονικά Υπευθύνου η ομάδα διδασκόντων του 
Προγράμματος Σπουδών Διά Βίου Μάθησης, η οποία 
αποτελείται από τους διδάσκοντες στην εκάστοτε εκ-
παιδευτική δράση, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπου-
δών της. Οι διδάσκοντες μπορούν να είναι μέλη όλων 
των κατηγοριών εκπαιδευτικού προσωπικού του Δ.Π.Θ., 
άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής και άλλοι συ-
νεργαζόμενοι επιστήμονες, καθώς και εμπειρογνώμονες 
και άτομα με σημαντική συνεισφορά στο θεματικό πεδίο 
της εκάστοτε επιμορφωτικής - εκπαιδευτικής δράσης.
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Οι αρμοδιότητες της ομάδας διδασκόντων μεταξύ 
άλλων είναι οι ακόλουθες:

Ι. Υλοποίηση του εκάστοτε Προγράμματος και όλων 
των δράσεων που περιλαμβάνει.

II. Μέριμνα για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων 
και αποτελεσμάτων του Προγράμματος Σπουδών Διά 
Βίου Μάθησης.

3. Υπεύθυνος για την τήρηση αρχείου όλων των παρα-
πάνω και τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά, σύμφωνα 
με τον γενικό κανονισμό για την προστασία προσωπι-
κών δεδομένων, είναι ο Επιστημονικά Υπεύθυνος, ακόμη 
και μετά τη λήξη του Προγράμματος Σπουδών Διά Βίου 
Μάθησης.

Άρθρο 14
Υλικοτεχνική Υποδομή

1. Οι ανάγκες λειτουργίας ενός Προγράμματος Σπου-
δών Διά Βίου Μάθησης καλύπτονται από την εκάστοτε 
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Δ.Π.Θ. Για τη 
διάθεση αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων και του 
λοιπού εξοπλισμού που μπορεί να θεωρηθεί απαραί-
τητος για την υλοποίηση αποφασίζει η εκπαιδευτική 
ή διοικητική μονάδα, στην οποία ανήκει ο χώρος ή ο 
εξοπλισμός που κρίνεται απαραίτητος προς χρήση από 
τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος Σπου-
δών Διά Βίου Μάθησης. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του 
εκάστοτε Προγράμματος είναι υπεύθυνος μαζί με τους 
αντίστοιχους διδάσκοντες για την ορθή χρήση των χώ-
ρων και του εξοπλισμού.

2. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Δ.Π.Θ. συνεργάζεται με το Υπολογι-
στικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του Δ.Π.Θ., 
προκειμένου να προσφέρει μια σειρά από υποστηρικτι-
κές υπηρεσίες, όπως:

α. Προώθηση και υποστήριξη της λειτουργίας των 
Προγραμμάτων Σπουδών Διά Βίου Μάθησης και της δη-
μοσιότητας τους. Για τον λόγο αυτό, με μέριμνα του Κέ-
ντρου συντηρείται κεντρικός δικτυακός τόπος (website) 
όπου περιέχονται πληροφορίες για τα Προγράμματα 
Σπουδών Διά Βίου Μάθησης, σύνδεσμοι για τις αντί-
στοιχες ιστοσελίδες των Προγραμμάτων, κανονισμοί 
λειτουργίας, συνδέσεις με κοινωνικά δίκτυα, οδηγίες 
προς τους χρήστες, ανακοινώσεις, νέα, κ.λπ.

β. Ενίσχυση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού που βα-
σίζεται στην ανοικτή και εξ αποστάσεως ηλεκτρονική 
μάθηση και υποστήριξη της διδασκαλίας μέσω πλατ-
φόρμας σύγχρονης ή/και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 
Η τεχνογνωσία και οι απαραίτητες πληροφοριακές υπο-
δομές για την επιτυχή υποστήριξη ενός Προγράμματος 
Σπουδών Διά Βίου Μάθησης, όπως και η τεχνική υπο-
στήριξη των εκπαιδευομένων, δύνανται να παρέχονται 
μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου ενός 
Προγράμματος.

γ. Διαχείριση Προγράμματος Σπουδών Διά Βίου Μάθη-
σης με λειτουργίες όπως ηλεκτρονικές αιτήσεις, εφαρ-
μογή φοιτητολογίου, εγγραφή των εκπαιδευομένων, 
αρχειοθέτηση των τίτλων που απονέμονται σε εκπαι-
δευόμενους για διατήρηση ιστορικού κ.λπ.

δ. Δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδας και εικονικής 
τάξης για κάθε Πρόγραμμα Σπουδών Διά Βίου Μάθησης.

Άρθρο 15
Έγκριση Προγράμματος Σπουδών 
Διά Βίου Μάθησης

1. Δικαίωμα υλοποίησης Προγράμματος Σπουδών Διά 
Βίου Μάθησης στο πλαίσιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Δ.Π.Θ. έχουν 
οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι, όπως ορίζονται στο άρθρο 
3 του παρόντος Κανονισμού, είτε μεμονωμένα είτε σε 
συνεργασία μεταξύ τους ή με άλλους φορείς.

2. Τα Προγράμματα αυτά μπορούν να οργανώνονται 
στην Ελληνική αλλά και σε άλλες γλώσσες.

3. Η διάρκεια των Προγραμμάτων Σπουδών Διά Βίου 
Μάθησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ώρες 
διδασκαλίας ή άλλου είδους εκπαιδευτικής δράσης.

4. Η πρόταση για ένα Πρόγραμμα Σπουδών Διά Βίου 
Μάθησης υποβάλλεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο 
στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Δ.Π.Θ

5. Η πρόταση για το Πρόγραμμα Σπουδών Διά Βίου 
Μάθησης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής 
στοιχεία:

i. Τον τίτλο, το αντικείμενο, τον σκοπό και πιθανές κα-
τευθύνσεις του Προγράμματος.

ii. Το είδος των πιστοποιητικών /βεβαιώσεων σπουδών 
που απονέμονται.

iii. Τον μέγιστο αριθμό και τις κατηγορίες των εκπαι-
δευόμενων που θα μετέχουν στο Πρόγραμμα, καθώς και 
τον τρόπο επιλογής τους.

iv. To επιστημονικό πεδίο, τους μαθησιακούς στόχους 
και τα μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος.

ν. Τα μαθήματα και τις λοιπές εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες, καθώς και τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες 
και τη γλώσσα διδασκαλίας.

vi. Τις μεθόδους υλοποίησης. Ειδικά για την περίπτωση 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι μέθοδοι και οι διαδικα-
σίες πρέπει να καθορίζονται αναλυτικά.

vii. Τα στοιχεία και σύντομα βιογραφικά των διδασκό-
ντων του Προγράμματος.

viii. Τη διάρκεια του Προγράμματος.
ix. Tov αναλυτικό προϋπολογισμό και τις πηγές χρη-

ματοδότησης του Προγράμματος.
x. Την υποδομή και τον εξοπλισμό του Τμήματος, τον 

οποίο πρόκειται να χρησιμοποιήσει και τον τρόπο δια-
σφάλισης τους.

xi. Την απόφαση έγκρισης της απασχόλησης του εκ-
παιδευτικού προσωπικού του Τμήματος.

xii. Τις επιπρόσθετες ανάγκες του Προγράμματος σε 
προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για τη λειτουργία 
του.

xiii. Τους όρους της συνεργασίας με άλλους φορείς, σε 
περίπτωση που υφίσταται.

6. Η Πρόταση για Πρόγραμμα Σπουδών Διά Βίου 
Μάθησης αναπτύσσεται σε ειδικό έντυπο/φόρμα που 
βρίσκεται στο Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού.

7. Όλα όσα θα αναφέρονται στην πρόταση για Πρό-
γραμμα Σπουδών Διά Βίου Μάθησης υπόκεινται στο 
πλαίσιο που θέτει ο παρών Κανονισμός. Η μη συμμόρ-
φωση ενός προτεινόμενου Προγράμματος Σπουδών Διά 
Βίου Μάθησης με τον παρόντα Κανονισμό αποτελεί λόγο 
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για απόρριψή του από το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - 
Δ.Π.Θ. Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Δ.Π.Θ. μπορεί να 
ζητήσει βελτιώσεις ή διορθώσεις σε σχέση με τα κριτήρια 
που αναφέρονται στον Κανονισμό.

8. Για την απόφαση έγκρισης ενός Προγράμματος 
Σπουδών Διά Βίου Μάθησης από το Συμβούλιο του Κέ-
ντρου, λαμβάνονται υπόψη, πέραν των προαναφερόμε-
νων τυπικών στοιχείων, και τα στοιχεία που τεκμηριώ-
νουν την αναγκαιότητα υλοποίησης και την ποιότητα 
του Προγράμματος. Τέτοια στοιχεία είναι τα ακόλουθα:

i. O καινοτόμος χαρακτήρας του Προγράμματος.
ii. H ανταπόκρισή του στις τρέχουσες κοινωνικές, τε-

χνολογικές και οικονομικές ανάγκες του χώρου εργασίας.
iii. H καταλληλότητα και επάρκεια του προτεινόμενου 

εκπαιδευτικού πλαισίου.
iν. Η επάρκεια και η καταλληλότητα των προτεινόμε-

νων εκπαιδευτικών υποδομών.
9. Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Δ.Π.Θ. εισηγείται 

στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Δ.Π.Θ. την έγκριση του 
Προγράμματος.

10. Σε περίπτωση μη έγκρισης ενός Προγράμματος 
Σπουδών Διά Βίου Μάθησης από το Συμβούλιο του Κέ-
ντρου, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος έχει δικαίωμα ένστα-
σης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (του κώδικα 
διοικητικής διαδικασίας).

11. Η διαδικασία έγκρισης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Δ.Π.Θ. 
χρηματοδοτούμενου Προγράμματος του ευρύτερου δη-
μόσιου τομέα ή μη κερδοσκοπικών φορέων προτείνεται 
να προηγείται της υποβολής της αντίστοιχης πρότασης 
προς τον φορέα χρηματοδότησης και αξιολογείται ως 
προς τα ακόλουθα:

Ι. Το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος.
II. Τη δυνατότητα του Δ.Π.Θ. να ανταποκριθεί στις απαι-

τήσεις της προτεινόμενης δράσης.
III. Την οικονομική κάλυψη για τη χρήση των διατιθέ-

μενων από το Δ.Π.Θ. πόρων.
IV. Τη συμφωνία με τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία 

του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. -Δ.Π.Θ. στο Δ.Π.Θ.

Άρθρο 16
Υλοποίηση Προγράμματος Σπουδών 
Διά Βίου Μάθησης

1. Μετά την έγκριση του Προγράμματος Σπουδών Διά 
Βίου Μάθησης από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Δ.Π.Θ., 
η αρμοδιότητα και ευθύνη υλοποίησης του Προγράμμα-
τος ανήκει στον Επιστημονικά Υπεύθυνο σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στον σχετικό Κανονισμό και στις σχετικές 
διατάξεις, ενώ η οικονομική διαχείριση του μεταβιβάζε-
ται εξ ολοκλήρου στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ.

2. Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται η πλήρης συμμόρ-
φωση προς τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνεται ειδική 
μέριμνα για την τήρηση των κανόνων διαφάνειας και 
ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Επιπλέον, αναπτύσσονται 
όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της 
οικονομικής αυτοτέλειας, της ποιότητας και της αποτε-
λεσματικότητας του Προγράμματος Σπουδών Διά Βίου 
Μάθησης.

Τα χορηγούμενα Πιστοποιητικά/ Βεβαιώσεις σπουδών 
πρέπει να αναγράφουν υποχρεωτικά τα στοιχεία του φο-
ρέα χορήγησης, τη χρονολογία χορήγησης και τον τίτλο 
του Προγράμματος.

3. Το χορηγούμενο Πιστοποιητικό / Βεβαίωση σπου-
δών μπορεί να συνοδεύεται από Συμπλήρωμα Πιστοποι-
ητικού (Europass) στο οποίο αναγράφονται τουλάχιστον 
τα εξής:

i. Οι διδακτικές ενότητες του Προγράμματος.
ii. Οι εργασίες που έχουν εκπονηθεί.
iii. O τρόπος αξιολόγησής τους.
iν. Άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες κάθε διδα-

κτικής ενότητας.
ν. Οι επιδόσεις του εκπαιδευομένου σε κάθε διδακτική 

ενότητα.

Άρθρο 17 
Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Προγράμματος 
Σπουδών Διά Βίου Μάθησης

Η αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών Διά Βίου 
Μάθησης γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Δ.Π.Θ. 
Στα βασικά κριτήρια πιστοποίησης περιλαμβάνονται τα 
ακόλουθα:

Ι. Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός 
του Προγράμματος Σπουδών.

II. Τα μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος 
Σπουδών.

III. Η δομή και η οργάνωση του Προγράμματος Σπου-
δών.

IV. Η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του έργου.
V. Η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού 

προσωπικού.
Η παραπάνω διαδικασία πρέπει να τροποποιείται κάθε 

φορά που το επιβάλλουν σχετικές αλλαγές στο ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.

Άρθρο 18
Αναθεώρηση Προγράμματος Σπουδών 
Διά Βίου Μάθησης

Τα Προγράμματα Σπουδών Διά Βίου Μάθησης μπο-
ρούν να αναθεωρούνται μετά από σχετικό αίτημα του 
Επιστημονικά Υπεύθυνου του Προγράμματος προς το 
Συμβούλιο του Κέντρου και μόνο στις περιπτώσεις που 
αφορούν μικρές τροποποιήσεις τεχνικού χαρακτήρα που 
δεν αλλάζουν τη μορφή, τη δομή, τη διάρκεια και τα 
οικονομικά δεδομένα του Προγράμματος.

Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει με τη δημο-
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 2 Απριλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ    
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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