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           Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

 

  ΘΕΜΑ: « Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας». 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

            α. του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 ( Α΄114)  

            β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005(Α'98) και 

            γ. των Π.δ. 70/2015 (Α’ 114) ,Π.δ. 125/2016 (Α’ 210)και Π.Δ.18/2018(Α΄31) 

2. Την υπ’ αρ. 192/16-2-2018 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ,με 

την οποία υποβάλλεται πρόταση περί ίδρυσης Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου 

Μάθησης στο Ίδρυμα. 

3. Τη με αρ. πρωτ.  Φ.1/Γ/49ΝΠ/77455/Β1/14-05-2018  εισήγηση  του άρθρου 24 του 

ν.4270 /2014 (Α’143) , όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, της Γενικής Διεύθυνσης 
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Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της 

παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη που να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό 

του εν λόγω ιδρύματος ή τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. 

 

          Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

                                                                          Άρθρο 1 

                                                                           Ίδρυση 

 

 Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης 

(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 

4485/2017 (Α΄114). Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που 

εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων 

επιμόρφωσης,  αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης ενηλίκων 

και γενικότερα όλων των προγραμμάτων  σπουδών  δια βίου μάθησης, τα οποία οδηγούν στην 

απονομή αντιστοίχων πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

 
                                                                   Άρθρο 2 
                                                      Αντικείμενο – Σκοπός  
 
Α) Τα Προγράμματα Σπουδών Δια Βίου Μάθησης (ΠΣΔΒΜ) αποσκοπούν στην προαγωγή της 

γνώσης, στην επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευομένων και στην ικανοποίηση των 

γενικότερων εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. 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 σπουδών. Τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα 

μπορεί να υλοποιούνται και σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής καθώς 

και με αναγνωρισμένα ως ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής. 

Β) Σκοπός του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) είναι: 

   i. Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης 

στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. 
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  ii. Η διευκόλυνση της πρόσβασης και η μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην 

εκπαίδευση μέσω της παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων προς όφελος της προσωπικής 

ανάπτυξης και της ενίσχυσης των δυνατοτήτων πλήρους και ποιοτικής απασχόλησης των 

πολιτών. 

  iii. H προαγωγή της δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης με την αναβάθμιση 

της ποιότητας της γνώσης, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες ανάπτυξης των 

ενδιαφερόμενων πολιτών και να ενισχύεται η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα. 

 

                                                                     Άρθρο 3 

                                                      Κανονισμός λειτουργίας 

 

Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός του Κέντρου, όπου ρυθμίζεται 

κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, στη λειτουργία και στη διοίκησή του και δεν 

προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/17. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 
                                                                                                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
  
                                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 
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