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Απόσπασμα πρακτικών Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της guve5piac της 31-8-2017
(25η συνεδρία ακαδημαϊκού έτους 2016-17)

Θέαα 3ο

Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) σύμφωνα με

τις κείμενες διατάξεις

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Θ.

Σφηκόπουλος παρου^άζει εισήγηση αναφορικά με την ίδρυση Κέντρου

Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΚΠΑ) η οποία παρατίθεται

κατωτέρω:

1. Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Η υποχρέωση παρακολούθησης των εξελίξεων στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης και

ειδικότερα η δραστηριοποίηση του Πανεπιστημίου στην Επιμόρφωση, την Συνεχιζόμενη

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων, προκύπτει

από την ίδια την αποστολή του και συγκεκριμένα από την υποχρέωσή του να συμβάλλει

στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου. Η

συμπληρωματικήανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτωντων αποφοίτων της

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εν γένει του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, καθώς και

η υποστήριξη των Δημόσιων και Ιδιωτικών οργανισμώννα ανταπεξέλθουνκαλύτερα στην

προσαρμογή των διαφόρων τομέων της οικονομίας σης σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες

και τεχνολογίες, συνδέεται άμεσα και με δράσεις του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της Δια

Βίου Μάθησης.

Φυσικά, το ενδιαφέρον του Πανεπιστημίου για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική

Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να

υποκαταστήσουντο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και τον βασικό ρόλο της εκπαίδευσης

την οποία οφείλει να καλλιεργεί και να αναπτύσσει δυναμικά και απαρέγκλιτα.

Ταυτόχρονα, δίπλα σ' αυτή την κορυφαία αποστολή της εκπαίδευσης και στο πλαίσιο ενός

διαρκώς μεταβαλλόμενου παγκόσμιου περιβάλλοντος πρέπει να αντιμετωπιστούν οι

τεχνολογικές, παραγωγικές και επαγγελματικέςμεταβολές που επηρεάζουν τα συστήματα

εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Για το λόγο αυτό, το Πανεπιστήμιο, οφείλει

να συμβάλλει στην επίτευξη μιας «νέας ισορροπίας» ανάμεσα σε υπαρκτές και

πραγματικές ανάγκες για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση και ταυ

τόχρονα να διαμορφώσει τους όρους ανάπτυξης μιας στέρεας ανθρωποκεντρικήςπαιδείας

με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον πολιτισμό, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη γνήσια

δημοκρατία,την κοινωνική ευημερία.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών δραστηριοποιείται στο χώρο της

επιμόρφωσης, της συνεχιζόμενηςεπαγγελματικήςκατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού

και εν γένει στη δια βίου μάθηση από το 2001 με την ίδρυση (πράξη Πρυτανικού
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Συμβουλίου) του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης^ του ΕΚΠΑ, το οποίο πιστοποιήθηκε

κατά την ίδρυσή του σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, από το Εθνικό Κέντρο

Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)· Στη συνέχεια με την ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) του

Υπουργείου Παιδείας, έλαβε πιστοποίηση από τον εν λόγω οργανισμό που αποτελεί

μετεξέλιξη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

ί^έχρι σήμερα το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης έχει δραστηριοποιηθεί συστηματικά,

κυρίως στην υλοποίηση προγραμμάτων Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Απώτερος σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών

και η παροχή των απαραίτητων εφοδίων, σε άτομα που επιθυμούν να εξειδικεύσουν τις

γνώσεις τους και να αναπτύξουν νέα προσόντα και επαγγελματικές δεξιότητες,

βελτιώνοντας έτσι το γνωστικό τους επίπεδο και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους

στην αγορά εργασίας.

Δεδομένου των σημαντικών αλλαγών που δρομολογήθηκαν στο χώρο της δια βίου

μάθησης, μετά και την ψήφιση του νόμου 3879/2010, και ειδικότερα στους δύο βασικούς

πυλώνες αυτής, την Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τη Γενική

Εκπαίδευση Ενηλίκων, το Πρυτανικό Συμβούλιο, με στόχο την ανάπτυξη και

συστηματοποίηση των δράσεων του Πανεπιστημίου στο τομέα αυτό, προέβη στη

συνεδρίαση της 18/04/2011 στην πληρέστερη οργανωτική συγκρότηση του Κέντρου

Επαγγελματικής Κατάρτισης και στην μετονομασία του σε «Κέντρο Συνεχιζόμενης

Εκπαίδευσηςκαι Επιμόρφωσης»του ΕΚΠΑ.

Ι^ε την από 19 Ιουλίου 2016 απόφαση της Συγκλήτου συγκροτήθηκε, ως ανεξάρτητη

ακαδημαϊκή μονάδα, το «Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Ι^άθησης» του

ΕΚΠΑ, στο οποίο και ενσωματώνεται πλήρως η προϋπάρχουσα δομή. Διαμορφώνεται το

σχήμα οργάνωσης και λειτουργίαςτου, με στόχο να προσαρμοστεί καλύτερα:

• στις Ευρωπαϊκές και Εθνικές εξελίξεις στο χώρο της Επιμόρφωσης, της Συνεχιζόμενης

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και εν γένει της Δια Βίου Μάθησης,

• στις βασικές αρχές και το πλαίσιο δραστηριοποίησης του Πανεπιστημίου στον τομέα

αυτό,

• στις περιοχές και τις δράσεις σης οποίες θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το Κέντρο,

• στις σχετικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο και στις τάσεις που

δημιουργούνται.

Ι^ε την παρούσα εισήγηση προτείνεται στη Σύγκλητο η ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και

Δια Βίου (Μάθησης σύμφωνα με το άρθρο 48 του πρόσωατα ωπφισθέντος νόμου

4485/2017. Με την ίδρυση του ως άνω Κέντρου καταρνούνται ταυτόνοονα όλες οι

προαναωεοθείσεουπάογουσεςσνετικές δομέο.

^Με το Ν. 4093/2012 "Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» τα

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης μετονομάστηκαν σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 και 2. Το
Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ λειτουργεί σύμφωνα με το

προαναφερόμενο νόμο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2.
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2. TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ & ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Δια Βίου Μάθηση αποτελεί βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής αλλά και της Εθνικής

πολιτικής. Συμπεριλαμβάνει το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, την αρχική και τη

συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων,

καθώς και όλες τις μορφές μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και άλλοι διεθνείς οργανισμοί (UNESCO) θέτουν ως στόχο

της Δια Βίου Μάθησης όχι μόνο την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τη

σύνδεσή της με την απασχόληση, αλλά και την ανάπτυξη της ιδιότητας του ενεργού

πολίτη, την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Όπως αναφέρεται σε κείμενο της UNESCO η εκπαίδευση ενηλίκων αφορά: «ολόκληρο το

φάσμα των οργανωμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών, οποιουδήποτε περιεχομένου ή επι

πέδου και οποιασδήποτε μεθόδου, είτε αυτές αφορούν αναγνωρισμένες ή ελεύθερες

σπουδές, είτε συνεχίζουν ή αναπληρώνουν την αρχική εκπαίδευση σε σχολεία, κολέγια και

πανεπιστήμια, καθώς και σε σχολές μαθητείας, με τη βοήθεια των οποίων άτομα

θεωρούμενα ως ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν, αναπτύσσουν τις ικα-

νότητές τους, πλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν την τεχνική και επαγγελματική

τους κατάρτιση ή στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις και μεταβάλλουν τις στάσεις και τις

συμπεριφορές τους προς τη διπλή προοπτική της ολοκληρωμένης προσωπικής τους

ανάπτυξης και της συμμετοχής τους σε μια ισορροπημένη και ανεξάρτητη κοινωνική,

οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη».

Επίσης το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop

-European Centre for tfie Deveiopment of Vocatlonai Training) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ορίζει τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ως «εκπαίδευση που αποβλέπει στη

συντήρηση, ανανέωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμότων επαγγελματικώνγνώσεων και

ικανοτήτων». Μ' αυτή την έννοια η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση αποβλέπει στη

διατήρηση, την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό ή/και τον εμπλουτισμό της εργασιακής

ικανότητας ανέργων και εργαζομένων, εξαιτίας των ευρύτερων οικονομικών, κοινωνικών

ή τεχνολογικώναλλαγών, ανακατατάξεωνκαι εκσυγχρονισμών.

Το Ευρωπαϊκό Περιβάλλον

Οι αποφάσεις πολιτικής που λαμβάνονται κατά καιρούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο

διαμορφώνουν το γενικό πλαίσιο και τις κατευθυντήριες γραμμές βάσει των οποίων

κινούνται οι Εθνικές πολιτικές στο συγκεκριμένο τομέα. Βασικοί προσδιοριστικοί

παράγοντες του περιβάλλοντος της δια βίου μάθησης αποτελούν τα έγγραφα και οι

αποφάσεις που αφορούν τα ακόλουθα πεδία πολιτικής:

• Στρατηγική «Ευρώπη 2020»..

• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020».

• Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου.

Ειδικότερα το νέο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της

εκπαίδευσης και της κατάρτισης, με ορίζοντα το 2020, αφορά τέσσερις στρατηγικούς

στόχους:
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Στρατηγίκόο otoyoc 1; Υλοποίηση της Δια Βίου Μάθησης και της κινητικότητας.

Στρατηγικός ot0yoc 2: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της

εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.

Στοατηνικός στόνος 3: Προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού

συμμετοχής στα κοινά.

Στρατηγικός otoyoc 4: Ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας καθώς και του

επιχειρηματικού πνεύματος σε όλα τα επίπεδα.

Κάθε ένας από τους ανωτέρω στρατηγικούς στόχους περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις

που υλοποιούν τα Κράτη μέλη και οι οποίες παρακολουθούνται μέσω της ανοικτής

μεθόδου συντονισμού και μέσω συγκεκριμένων δεικτών. Σημαντικό τμήμα των δράσεων

αυτών ενσωματώνονται στα επιχειρησιακά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού

Ταμείου, αλλά και των άλλων προγραμμάτων που χρηματοδοτεί απευθείας η Ευρωπαϊκή

Ένωση.

Το Εθνικό Περιβάλλον

Η βαρύτητα που δίνει η πολιτεία στη Δια Βίου Μάθηση εκφράστηκε διαχρονικά με τις

παρακάτω θεσμικές παρεμβάσεις:

• Την Ίδρυση και ενίσχυση του ρόλου της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του

Υπουργείου Παιδείας,

• Τη συστηματοποίηση των φορέων και των αρμοδιοτήτων στο τομέα της δια βίου

μάθησης με την ψήφιση το Σεπτέμβριο του 2010 του νόμου 3879 «Ανάπτυξη της Δια

Βίου Μάθησης».

• Την ψήφιση τον Αύγουστο του 2017 του νόμου 4485 «Οργάνωση και λειτουργία της

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο (ν.4485/2017) μία εκ των βασικών αποστολώντων ΑΕΙ

είναι να συμβάλουν στη διά βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας,

περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση, με βάση την επιστημονική και

τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνώς

αναγνωρισμένακριτήρια.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου, ιδρύεται σε κάθε

Α.Ε.Ι. Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Η πρόταση της

Συγκλήτου αναγράφει το ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής και δραστηριοτήτων εντός του

οποίου διοργανώνονται τα εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη

διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης

εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης. 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 το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση κάθε έργου και
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προγράμματος επιμόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει δια

βίου μάθησης είναι ο οικείος επιστημονικός υπεύθυνος κάθε έργου.

Τα υφιστάμενα Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης των Ιδρυμάτων και τα λειτουργούντα

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ιδρυμάτων καταργούνται. Η 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, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 1, και εξαιρουμένων

των προγραμμάτων που οργανώνονται δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.

4250/2014 (Α' 74) παρέχεται αποκλειστικά μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Ι^.. Την ευθύνη τήρησης

της διάταξης των προηγούμενωνεδαφίων φέρει η Σύγκλητοςτου Ιδρύματος.

ί^ε βάση τα παραπάνω δεδομένα, το Πανεπιστήμιο πρέπει, στηριζόμενο στην εμπειρία και

την τεχνογνωσίατων μελών της επιστημονικήςκοινότητας, να χαράζει τη στρατηγική του,

το πλαίσιο και τους επιμέρους στόχους και άξονες δραστηριότητας στο χώρο της

επιμόρφωσης, της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και εν

γένει της δια βίου μάθησης.

3. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙ^ΙΙΟΥΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Adyec και Πλαίσιο

Οι βασικές αρχές και το πλαίσιο στη βάση των οποίων στηρίζεται η στρατηγική και οι

ενέργειες του Πανεπιστημίου στον τομέα της Επιμόρφωσης, της Συνεχιζόμενης

ΕπαγγελματικήςΕκπαίδευσηςκαι Κατάρτισηςκαι εν γένει της Δια Βίου Μάθησης είναι:

• Η αποστολή του Πανεπιστημίου και των μελών του,

• Οι εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,

• Η ανάπτυξη δράσεων οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες και τεχνογνωσία χωρίς να

παρεμβαίνουν στην αγορά και τον ανταγωνισμό.

• Η αυτοχρηματοδότηση των δράσεων, η βιωσιμότητα του Κέντρου και η δημιουργία

εσόδων για το Πανεπιστήμιο,

• Η δημοσιότητα των δράσεων και η δημιουργία κινήτρων για την αύξηση της

συμμετοχής των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στην υλοποίηση προγραμμάτων

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιμόρφωσης και εν γένει δια βίου

μάθησης.

Α) Αποστολή του Πανεπιστημίου, πέραν του κυρίαρχου πυρήνα που είναι να παράγει και

να μεταδίδει τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, αποτελεί και η συμβολή του:

-στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου,

-η αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση και

την ανάπτυξη των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας

-Οι Καθηγητές έχουν επίσης ως έργο και την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο

συναφών με την ειδικότητά τους και τη θέση τους.

Β') Οι ε£ελί£ε^c σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο δείχνουν ότι η επιμόρφωση, η

συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση και εν γένει η δια βίου μάθηση θα αποτελέσει
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σημαντική δραστηριότητα των Πανεπιστημίων. Αυτό προκύπτει τόσο από τις κατευθύνσεις

της Ε.Ε., όσο και από το νέο θεσμικό πλαίσιο της δια βίου μάθησης όπου τίθενται

σημαντικές προτεραιότητας όπως:

-η συγκρότηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο,

-η ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης και πιστοποίησης προσόντων το οποίο

συμπεριλαμβάνει όλες τις μορφές εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικής

εμπειρίας.

Π Η ανάπτυΕπ των δοάσεων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης θα πρέπει

να εδράζεται:

-Στη συμμετοχή του Κέντρου στην ανανέωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των

επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (ανέργων και

εργαζομένων).

-Στην συμμετοχή του Κέντρου σε δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και

επιμόρφωσης εργαζομένων ιδιωτικών επιχειρήσεων, οργανισμών, τραπεζών κλπ,

καθώς και κατάρτισης εργαζομένων των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε διαδικασία

διαρθρωτικής προσαρμογής λόγω των εξελίξεων της στη παραγωγή και την εισαγωγή

καινοτομιών στην διαδικασία παραγωγής και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

-Στη συμμετοχή του Κέντρου σε δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού και

επαναπροσανατολισμού όπου το Πανεπιστήμιο διαθέτει σχετική τεχνογνωσία.

-Στη συμμετοχή του Κέντρου σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που αφορούν σύνολο

δραστηριοτήτων κλαδικού ή γεωγραφικού χαρακτήρα προσφέροντας υπηρεσίες και

τεχνογνωσία σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

-Στη συμμετοχή του Κέντρου σε δράσεις υποστήριξης της ανάπτυξης της κοινωνικής

οικονομίας

-Στην πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενη από τα έσοδα του λειτουργία και τέλος

-Στην ανάπτυξή του σύμφωνα με συγκεκριμένο σχέδιο, ώστε να αποτελεί σημαντική

πηγή εσόδων για το Πανεπιστήμιο.

Βασική αργή που πρέπει να διέπει τη λειτουργία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια

Βίου Μάθησης είναι η εσωτερική δημοσιότητα των δράσεών του με στόχο:

-Τη δημιουργία κινήτρων στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για συμμετοχή στην

ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης

και κατάρτισης, επιμόρφωσης και εν γένει δια βίου μάθησης.

Βασικοί ΆΕονεο Δoάσnc

ί^ε βάση τις προαναφερόμενες αρχές και λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες που

αναδύονται στο περιβάλλον της δια βίου μάθησης, οι βασικοί άξονες δράσεις του Κέντρου

Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ είναι:

1ος Άξονας: ΑνάπτυΕη Προγραμμάτων Επιυόο(ρωσης. Κατάοτισπο και εν γένει Δια Βίου

Μάθπσηο καθώς και Επιυοοωωτικών σεμιναρίων.

Η δραστηριότητα αυτή αφορά σε προγράμματα α) Επιμόρφωσης και κατάρτισης που

οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, β)

.11.
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επικαιροποΐησης και εμβάθυνσης των γνώσεων των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης τους, γ) διεύρυνσης των γνώσεων

αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διαφορετικής της δικής τους επιστήμης

αντικείμενα, κυρίως διεπιστημονικού ενδιαφέροντος, δ) επιμόρφωσης του γενικού

πληθυσμού ενηλίκων και ε) επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ιδιωτικών

επιχειρήσεων και οργανισμών.

2ος Άξονας; Ανάπτυξη Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά α) στην ανάπτυξη υποδομών, διαδικασιών και

μεθόδων αξιολόγησης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, β) στην ανάπτυξη

προγραμμάτων και εξειδικεύσεων που παρουσιάζουν ζήτηση από τους επαγγελματίες,

τους πολίτες και το χώρο των επιχειρήσεων, γ) στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους

φορείς στον τομέα της παροχής προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και

κατάρτισης.

3oc AEovac: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.

Το Κέντρο αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται στα προγράμματα που

υλοποιεί. Επίσης, μπορεί να διαθέτει ή να εκπονεί πρότυπο υλικό για τρίτους φορείς μετά

από έγκριση των αρμοδίων οργάνων.

4ος Άξονας: Σύναψη Προγραμματικών Συμφωνιών με τις Περιφέρειες και τους Δήμους.

Εκπαιδευτικούς και Επαγγελματικούς φορείς. Κοινωφελή Ιδρύματα καθώς και άλλους

Δημόσιους και μη Κρατικούς φορείς.

Οι Συμφωνίες αυτές ενδεικτικά μπορούν να αφορούν: α) Ι^ελέτες διάγνωσης αναγκών

σχετικά με την επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων, β)

Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γ) Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, δ)

Υποστήριξη δομών και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού

προσανατολισμού, ε) Συμβουλευτική οικογένειας, στ) Διαπολιτισμική εκπαίδευση και

υποστήριξη προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.

5oc AEovac: Συυυετονή σε Δράσεις Επιμόρφωσης Προσωπικού Επινειρήσεων και

Διαοθοωτικήε Ποοσαουονήσ.

Αφορά δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των εργαζομένων

επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων οι οποίες εφαρμόζουν επιχειρηματικά σχέδια

αναδιάρθρωσης.

6ος AEovac: ΔράσεΐΓ ΥποστήοιΕπΓ νια τπν ΑνάπτυΕη thc ΚοινωνικήσOiKovouiac.

Συμβουλευτική υποστήριξη, εκπόνηση μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων και

επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας.

7ocAEovac; Πιστοποίπσπ Προσόντων.

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης προσόντων

των εκροώντης μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

.//.
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4. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΔΙΑΡΘΡΩΣΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣΤΟΥ ΕΚΠΑ

Σνήμα Oργάvωσnc και AeitoudvIqc

Το οργανωτικό σχήμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ανταποκρίνεται

σε δύο βασικές ανάγκες:

Α) τα προβλεπόμενα από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Β) τις ανάγκες ανάπτυξηςτου Κέντρου ως ακαδημαϊκή δομή.

Κάθε δράση του Πανεπιστημίου και των μελών του, η οποία αφορά στην επιμόρφωση, στη

συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση, και εν γένει στη Δια Βίου Μάθηση θα

πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

του ΕΚΠΑ και θα διέπεται από τους κανόνες που θέτει το Κέντρο και η Σύγκλητος.

Το Κέντρο μπορεί να οργανώνει και να παρέχει προγράμματα σπουδών δια βίου μάθησης,

τα οποία οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης

σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

Όονανα διοΐκπσηοτου Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης είναι:

α) ο Πρόεδρος του Κέντρου

β) το Συμβούλιο του Κέντρου,

Το Συμβούλιο αποτελείται από:

1. Τον Πρόεδρο του Κέντρου,

2. Έναν (1) εκπρόσωπο κάθε Σχολής του Ιδρύματος ο οποίος ορίζεται μετά από σχετική

πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής.

3. Τον Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Το Συμβούλιο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να ενημερώνεται για

τη λειτουργία του Κέντρου, να εισηγείται την έγκριση των προγραμμάτων που

υποβάλλονται από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους και να διασφαλίζει την έγκαιρη

αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου

πραγματοποιούνται ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου στα μέλη του

Συμβουλίου και απαιτείται πλειοψηφία των μελών για τη λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση

ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.

Πρόεδρος του Συμβουλίου του Κέντοου είναι ο Αντιπρύτανης στον οποίο έχει ανατεθεί η

σχετική αρμοδιότητα. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου:

1. Συγκαλεί το Συμβούλιο του Κέντρου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως

εισηγητή των θεμάτων μέλος του Συμβουλίου, προεδρεύει των εργασιών του και

εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος του

Συμβουλίου.

2. Επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής και την τήρηση του Κανονισμού του Κέντρου.

3. Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου.

4. Μετά από γνώμη του Συμβουλίου, εισηγείται για την επιλογή του Διευθυντή του

Κέντρου στη Σύγκλητο.
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5. Προΐσταται των υπηρεσιών του Κέντρου και συνυπογράφει τις συμβάσεις προσωπικού,

προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο για τις ανάγκες του.

6. Υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις γενικές δαπάνες του Κέντρου και του

προσωπικού του.

7. Συγκροτεί, μετά από γνώμη του Συμβουλίου, τις επιτροπές επιλογής εκπαιδευομένων,

όπου απαιτείται, πχ περιπτώσεις προγραμμάτων των οποίων την υλοποίηση προτείνει

το ίδιο το Συμβούλιο, σε περιπτώσεις που το απαιτεί ο χρηματοδότης, σε περιπτώσεις

όπου αυτό ορίζεται από τις διαδικασίες εγκεκριμένου προγράμματος.

8. Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που

εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

9. Υπογράφει τα πιστοποιητικά που απονέμει το Κέντρο.

10. Συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κέντρου, η οποία εγκρίνεται

από τη Σύγκλητο και κοινοποιεί στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

μετά την έγκρισή της.

Το Συυβούλιο του Κέντρου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται

από τον Κανονισμό του:

1. Διαμορφώνει την πολιτική του Κέντρου για την ανάπτυξη των έργων και των

προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια

βίου μάθησης, στο πλαίσιο των αποφάσεων της Συγκλήτου.

2. Εποπτεύει τη λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης,

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.

3. Εισηγείται για την έγκριση της γενικής πολιτικής σχετικά με τα εκπαιδευτικά

προγράμματα του Κέντρου.

4. Εισηγείται προς το Πρυτανικό Συμβούλιο τα προς έγκριση έργα και τα εκπαιδευτικά

προγράμματα του Κέντρου, τα οποία μετά την έγκρισή τους, κοινοποιούνται στο

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Αναθέτει την υλοποίηση των έργων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου

στους Επιστημονικούς Υπευθύνους.

6. Συνεργάζεται με τις Κοσμητείες των Σχολών για την υποστήριξη της υλοποίησης των

εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου.

7. Καθορίζει τον τύπο των πιστοποιητικών που απονέμει το Κέντρο.

8. Διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό

του Κέντρου.

9. Διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον Κανονισμό και την οργανωτική δομή των

υπηρεσιών του Κέντρου.

10. Ορίζει ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του

Κέντρου.

11. Ορίζει το ύψος των τελών για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου λαμβάνοντας

υπόψη τις προτάσεις των Επιστημονικών Υπευθύνων, καθώς και το ποσοστό

.//.



10

παρακράτησηςαπό τα τέλη αυτών ως πόρο κάλυψηςτων γενικών εξόδων του Κέντρου,

τα οποία υποβάλλει προς έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο.

12. Εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού,

προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο για τις εκπαιδευτικές και λοιπές

λειτουργικέςανάγκες.

13. Διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για την επιλογή του Διευθυντή του Κέντρου.

Το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, δύο φορές το χρόνο

εξετάζει την πορεία υλοποίησηςτου σχεδιασμού και την εφαρμογή των δράσεων. Επίσης,

ετησίως υποβάλλεται στον ίΐρόεδρο του Συμβουλίου του Κέντρου συνοπτική έκθεση

αξιολόγησης με βάση τα πορίσματα που προκύπτουν από τις επιμέρους αξιολογήσειςτων

εκπαιδευτικώνπρογραμμάτων.

Ο Διευθυντής του Κέντρου ορίζεται με Πράξη του Πρύτανη μετά από απόφαση της

Συγκλήτου και μπορεί να είναι Καθηγητής του Ιδρύματος, μέλος του Ειδικού

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού

(Ε.ΔΙ.Π) ή ΔιοικητικόςΥπάλληλοςτου Ιδρύματος. Οι αρμοδιότητέςτου είναι οι εξής:

1. Παρακολουθεί την εφαρμογή του αναπτυξιακού προγράμματος του Κέντρου.

2. Συντονίζει την υλοποίηση των έργων και των προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει δια βίου μάθησης.

3. Επιμελείται την ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων.

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

5. Είναι υπεύθυνος του μητρώου εκπαιδευτών.

6. Υλοποιεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου.

7. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.

8. Συνυπογράφει τα πιστοποιητικά που απονέμει το Κέντρο.

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των προγραμμάτων του Κέντρου ορίζονται από το Συμβούλιο

σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ και η σχετική απόφαση αποστέλλεται

προς έγκριση στα αρμόδια όργανα. Η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί μετά την

άπρακτη πάροδο 10 εργασίμων ημερών. Οι αρμοδιότητέςτους είναι οι κάτωθι:

1. Σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν τα έργα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που

τους έχουν ανατεθεί.

2. Υποβάλλουν προς έγκριση στο Συμβούλιο του Κέντρου τα σχέδια σπουδών, τις

οργανωτικές λεπτομέρειες, τον προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και

το ύψος των τελών.

3. Επιλέγουν το απαραίτητο προσωπικό για την υλοποίηση του έργου ή του εκπαιδευτικού

προγράμματος.

4. Πιστοποιούν την άρτια διεξαγωγή των έργων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα

οποία είναι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι.

5. Υπογράφουν ως επιστημονικοί υπεύθυνοι τις συμβάσεις και τις εντολές πληρωμής του

απαραίτητου προσωπικού, καθώς και τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών οι

οποίες συνάπτονται για τις ανάγκες του έργου τους.
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6. Προτείνουν τις διαδικασίες επιλογής των εκπαιδευομένων.

Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ορίζεται Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος με επιστημονική

συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος, ο οποίος έχει την ακαδημαϊκή ευθύνη του.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος συνήθως είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου. Σε ειδικές

περιπτώσεις, όπως σε έργα τα οποία διαρθρώνονται από ένα σύνολο συναφών

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού

προγράμματος μπορεί να διαφέρει από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.

Οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι φέρουν την ευθύνη της επιστημονικής επάρκειας και

διάρθρωσης του προγράμματος σπουδών, επιβλέπουν την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού

υλικού και τη διδασκαλία του και διασφαλίζουν την επιστημονικά ορθή υλοποίηση του

προγράμματος. Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος συνυπογράφει τα Πιστοποιητικά που

χορηγούνται από το Κέντρο.

Οι πόοοι του Κέντοου μπορεί να είναι οι ακόλουθοι:

α) Χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται

από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

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 εκπαιδευόμενους,

δ) έσοδα από την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού και άλλου υλικού,

την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών και από την εκτέλεση επιμορφωτικών

έργων που αφορούν στη δια βίου μάθηση,

ε) μετά από απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να διατίθενται πόροι του ΕΛΚΕ και οι

πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος για την ανάπτυξη του Κέντρου.

Τους πόρους του Κέντρου διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του ιδρύματος και για το σκοπό αυτό

παρακρατεί 8% επί των εσόδων του, ενώ ένα ποσοστό 8% επί των χρηματοδοτήσεων

των έργων και των εσόδων των εκπαιδευτικών προγραμμάτωντου Κέντρου διατίθεται σε

ειδικό κωδικό έρευνας για την κάλυψη των γενικών εξόδων λειτουργίας του. Τα ποσοστά

αυτά μπορεί να τροποποιούνται με απόφαση Συγκλήτου. Οι δραστηριότητεςτου Κέντρου

πραγματοποιούνταιμε τη μορφή ερευνητικώνέργων του ΕΛΚΕ.

Η δομή του Κέντρου περιλαμβάνει τη Γραμματεία και τρία Γραφεία υποστήριξης των

λειτουργιώντου, ως εξής:

• Γραμματεία - Διοικητική Υποστήριξη

• Γραφείο διαδικασιών και διασφάλισης ποιότητας

• Γραφείο υποστήριξης ηλεκτρονικής μάθησης και ψηφιακής τεχνολογίας

• Γραφείο υποστήριξης συμβουλευτικής καθοδήγησης και προγραμμάτων για ευπαθείς

κοινωνικά ομάδες

Οι βασικές αρμοδιότητες και λειτουργίες κάθε μίας εκ των ανωτέρω Ι^ονάδων είναι:

Γραμματεία - Διοικπτική Υποστήριξη: Η Γραμματεία παρέχει υποστήριξη σης διαδικασίες

ένταξης και υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων έργων του

.//.
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Κέντρου. Συνεργάζεται με τους Επιστημονικούς και ΑκαδημαϊκούςΥπευθύνουςγια θέματα

που σχετίζονται με τα αντικείμενα και τις διαδικασίες του Κέντρου. Τηρεί αρχείο με τα

υλοποιούμενα προγράμματα^ τα χορηγούμενα πιστοποιητικά, τα πρότυπα υποδείγματα

εγγράφων, το/α μητρώο/α εκπαιδευτών κλπ. Είναι υπεύθυνη για την παροχή

πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητεςτου Κέντρου, καθώς και την επικοινωνία με

νομικά και φυσικά πρόσωπα και υποστηρίζει τις δράσεις δημοσιότητας και προβολής του.

Συνεπικουρεί το Συμβούλιο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής

κοινότητας για τη συμμετοχή της στις δραστηριότητες του Κέντρου με προτάσεις και

εκπαιδευτικά προγράμματα. Αναλαμβάνει τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων

του Συμβουλίου και γενικά επικουρεί τον Πρόεδρο στην άσκηση των καθηκόντων του. Ο

Υπεύθυνος της Γραμματείας προσλαμβάνεται μετά από Δημόσια Πρόσκληση σύμφωνα με

τις διαδικασίες που προβλέπονταιστον ΕΛΚΕ.

Γραφείο διαδικασιών και διασφάλισης ποιότητας: Το Γραφείο υποστηρίζει την εφαρμογή

των αποφάσεων του Συμβουλίου που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας των

παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Συμβάλει στη διαμόρφωση ενιαίων

ερωτηματολογίων αξιολόγησης και γενικότερα στην αξιολόγηση των παρεχόμενων

υπηρεσιών και του Κέντρου. Συνεπικουρεί τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο στη σύνταξη

της ετήσιας έκθεσης απολογισμού και της εσωτερικής αξιολόγησηςτων προγραμμάτωνκαι

εν γένει των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου. Έχει την ευθύνη της πιστοποίησης

των διαδικασιών του Κέντρου κατά ISO, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του

Συμβουλίου.

Γοαωείο υποστήοιΕηα ηλεκτρονικής μάθησης και Ψηφιακής ΤεγνολονίοΓ: Το Γραφείο

υποστηρίζει την ύπαρξη συστήματος ηλεκτρονικής τάξης το οποίο μπορεί να

χρησιμοποιείται από όλα τα προγράμματα που εκτελεί το Κέντρο. Εξασφαλίζει την ύπαρξη

και χρήση πλατφόρμας για τα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα. Υποστηρίζει 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 αναδρομολόγηση στην εκάστοτε

ειδική ιστοσελίδα κάθε προγράμματος. Η τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού ο οποίος

χρησιμοποιείται στο Κέντρο αποτελεί επίσης μέρος των αρμοδιοτήτωντου Γραφείου.

Γραφείο υποστήριξης συμβουλευτικής καθοδήγησης και προγραμμάτων για ευπαθείς

κοινωνικά ομάδες;Το Γραφείο αναλαμβάνει την υποστήριξη των ενεργειών

συμβουλευτικής καθοδήγησης και ανάπτυξης δράσεων και προγραμμάτων που

απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (ΑμεΑ, παλιννοστούντες, μετανάστες,

πρόσφυγες, μακροχρόνια άνεργοι, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, θύματα

ενδοοικογενειακής βίας, ομάδες με πολιτισμικές ή/και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες,

χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, ανήλικοι παραβάτες, φυλακισμένοι,

αποφυλακισμένοι, άστεγοι, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα

από φτώχεια κλπ). Τα προγράμματα στοχεύουν κυρίως στην κοινωνική ένταξη και

.//.
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επανένταξη, στη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, στη συμβουλευτική για την

απασχόληση και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των μελών των ομάδων αυτών.

Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Προέδρου, δύναται να ορίζει Υπευθύνους σε

εξειδικευμένα αντικείμενα όπως Υπεύθυνο Αξιολόγησης των Προγραμμάτων, Υπεύθυνο

Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, Υπεύθυνο Ηλεκτρονικής

Μάθησης και ΨηφιακήςΤεχνολογίας.

Υποδομές

Οι υποδομέςτου Κέντρου αναπτύσσονταισε αντιστοιχία με το εύρος των δραστηριοτήτων

και των προγραμμάτων που υλοποιεί. Η εύρυθμη λειτουργία του υποστηρίζεται σε

κεντρικό χώρο-Γραφείο όπου στεγάζονται η Διοίκηση και η Γραμματεία του, τηρείται το

αρχείο του και πραγματοποιείται η επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενουςεκτός και εντός

της Ακαδημαϊκήςκοινότητας.

Η λειτουργία του Κέντρου ως Ι^ονάδα του ΕΚΠΑ, καθώς και η υλοποίηση των έργων και

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη λειτουργία του

Ιδρύματος. Για το λόγο αυτό, το Πανεπιστήμιο μπορεί να διαθέτει χώρους, όπου αυτό

είναι εφικτό, για την υλοποίηση των σκοπών του Κέντρου. Συνεπώς, η υλοποίηση των

προγραμμάτωνπου απαιτούν τη χρήση χώρων διδασκαλίας γίνεται είτε σε ίδιες δομές του

Πανεπιστημίου μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων είτε σε ενοικιαζόμενες.Τα κόστη

υποδομών που προκύπτουν από την εκτέλεση των προγραμμάτων, όπως εξοπλισμός,

ενοίκια, λειτουργικά έξοδα κλπ, καλύπτονται από τον προϋπολογισμόκάθε έργου.

Ο αναγκαίος εξοπλισμός και η λειτουργία των κεντρικών δομών που βρίσκονται υπό την

ευθύνη της Διοίκησηςτου Κέντρου εξασφαλίζεταιαπό τους πόρους του.»

Η Σύγκλητοςκατόπιν αυτών αποφασίζειομόφωνα, βάσειτων διατάξεωντων άρθρων

13 παρ. 2ιστ και 48 παρ. 1 του ν. 4485/2017, να προτείνει στον Υπουργό Παιδείας,

Έρευνας και Θρησκευμάτων την ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου

Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

όπως περιγράφεταιανωτέρω.

Η Σύγκλητος επίσης αποφασίζει ομόφωνα, βάσει της διάταξης της παρ. 3 άρθ. 48 ν.

4485/17, την ταυτόχρονη κατάργηση του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και

Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) το οποίο συγκροτήθηκε με απόφαση Συγκλήτου της

συνεδρίας 19-7-2016 και στο οποίο είχαν ενσωματωθεί πλήρως οι προϋπάρχουσες

σχετικές δομές του ΕΚΠΑ, που είχαν ιδρυθεί αρχικώς με απόφαση του Πρυτανικού

Συμβουλίου το 2000.

Αθήνα, 11-10-2017

Ο Πρύτανης

Μελέτιος-ΑθανάσιοςίΚ-ΑτΙμόπουλος

.//.
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