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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 65102/Ε5
(1)
Ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Β.Ε.)
στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας.
OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3369/2005 (Α΄ 171).
β) Tου άρθρου 20 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
των άρθρων 7 και 8 του ν. 2530/1997 (Α΄ 218).
γ) Tου 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).
δ) Tης υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40) και
ε) Tης υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 68).
2. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Λάρι−
σας, στην από 68/19.12.2006 συνεδρίασή της.
3. Το υπ’ αριθμ. 3704/25.2.2008 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Το γεγονός ότι:
α) Από την εφαρμογή των διατάξεων της παρού−
σας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού για πρόσληψη προσωπικού,
κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή, γιατί το ιδρυόμε−
νο Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης θα λειτουργεί με
προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και σε
χώρους που ήδη διαθέτει το Τ.Ε.Ι..
β) Η δαπάνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων
δια βίου εκπαίδευσης που θα οργανώνει το Ινστιτούτο
θα προσδιορίζεται για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά με
την απόφαση έγκρισης της υλοποίησής του, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3369/2005.
γ) Η δαπάνη για την ωριαία πρόσθετη αμοιβή των
μελών Εκπαιδευτικού – Ερευνητικού Προσωπικού και
την αποζημίωση των λοιπών κατηγοριών προσωπικού,
που υπηρετεί ήδη στο Τ.Ε.Ι., για την παροχή εκπαιδευ−
τικού, ερευνητικού ή διοικητικού έργου, δε μπορεί να
προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από την έκδοση των
κοινών υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 11 παρ. 4
και 5 του νόμου.
δ) Η δαπάνη για την κάλυψη εξόδων διεξαγωγής με−
λετών, διοργάνωσης ή συμμετοχής σε επιστημονικές
διαλέξεις, ημερίδες, συμπόσια, σεμινάρια, συνέδρια και
άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, πραγματοποίησης
εκδόσεων και δημοσιεύσεων, παραγωγής ηλεκτρονι−
κού και έντυπου υλικού και ανάπτυξης ερευνητικών
και καινοτομικών δραστηριοτήτων, επίσης δε μπορεί
να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα.
Οι υπό στοιχεία β΄, γ΄ και δ΄ δαπάνες λειτουργίας
του Ινστιτούτου, που θα προσδιοριστούν σύμφωνα με
τα ανωτέρω, θα καλύπτονται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για
τα έτη 2007 έως 2013 (Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9
«Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων», ειδικός
στόχος «ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσι−
ών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε
αυτή – αύξηση συμμετοχής μέσω της παροχής ειδικών
κινήτρων»). Μετά την ημερομηνία αυτή θα καλύπτονται
από τον τακτικό προϋπολογισμό του οικείου Ιδρύμα−
τος, το οποίο επιχορηγείται για το σκοπό αυτόν από
τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ., αποφασί−
ζουμε:
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Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Λά−
ρισας, το οποίο είναι αρμόδιο, στο πλαίσιο των διατάξεων
του ν. 3369/2005, για την οργάνωση και λειτουργία των
Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (Π.Δ.Β.Ε.) του Τ.Ε.Ι..
Άρθρο 2
Σκοποί
1. Το Ι.Δ.Β.Ε., με την οργάνωση και λειτουργία των Π.Δ.Β.Ε.,
επιδιώκει ειδικότερα τους ακόλουθους σκοπούς:
α) Τη δια βίου παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων και
την εν γένει βελτίωση των προσόντων του ανθρώπινου
δυναμικού σε ένα περιβάλλον ταχύτατων και διαρθρωτι−
κών μεταβολών με σκοπό την αύξηση των δυνατοτήτων
πλήρους και ποιοτικής απασχόλησης.
β) Την περαιτέρω συμβολή στη δημιουργία ενεργών και
αυτοδύναμων πολιτών και στην εδραίωση της ουσιαστικής
συμμετοχής του πληθυσμού στα βασικά θέματα της κοι−
νωνικής ζωής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
γ) Τη διευκόλυνση και εξομάλυνση της κοινωνικής
ένταξης, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και την ενί−
σχυση της κοινωνικής συνοχής και
δ) Τη δημιουργία ευνοϊκών όρων και προϋποθέσεων
προσωπικής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης των πολι−
τών.
2. Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ι.Δ.Β.Ε. μπορεί,
μεταξύ άλλων:
α) Να διεξάγει μελέτες σε θέματα των επιστημονικών
του ενδιαφερόντων.
β) Να διοργανώνει ή συμμετέχει σε επιστημονικές δι−
αλέξεις, ημερίδες, συμπόσια, σεμινάρια, συνέδρια και
άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις.
γ) Να πραγματοποιεί εκδόσεις και δημοσιεύσεις, κα−
θώς και να παράγει ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό και
δ) Να συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαί−
δευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγή ιδρύματα της
αλλοδαπής, καθώς και με κέντρα ερευνών και άλλα
ακαδημαϊκά ιδρύματα ή φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης
τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής.
Άρθρο 3
Όργανα του Ι.Δ.Β.Ε.
1. Όργανα του Ι.Δ.Β.Ε. είναι ο Πρόεδρος, ο Επιστημο−
νικός Διευθυντής και το Συμβούλιο.
2. Τα καθήκοντα του Προέδρου του Ι.Δ.Β.Ε. ανατίθενται
από το Συμβούλιο του T.E.I. σε έναν από τους Αντιπρο−
έδρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.5
του ν. 1404/1983 όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Ι.Δ.Β.Ε. εκλέγεται
από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. ύστερα από υποβολή υπο−
ψηφιοτήτων, από μέλη Ε.Π του Τ.Ε.Ι., κατά προτίμηση της
βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή
με ειδίκευση, γνώσεις ή εμπειρία στα θέματα της δια
βίου εκπαίδευσης.
4. Το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. αποτελείται από τον Πρό−
εδρο και τον Επιστημονικό Διευθυντή του Ι.Δ.Β.Ε., καθώς
και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι..
5. Η θητεία του Επιστημονικού Διευθυντή συμβαδίζει
με τη θητεία των Προεδρικών Αρχών και λήγει ταυτό−
χρονα με αυτή.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες
1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο, καταρτίζει την
ημερήσια διάταξη, προεδρεύει και διευθύνει στις συνε−
δριάσεις του, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών
του και γενικά έχει τη συνολική ευθύνη της λειτουργίας
του Συμβουλίου, καθώς και γενικότερα του Ι.Δ.Β.Ε. του
οποίου είναι ο επικεφαλής.
2. Ο Επιστημονικός Διευθυντής έχει τη γενική ακαδημαϊκή
ευθύνη για τη λειτουργία των Π.Δ.Β.Ε. που υλοποιούνται στο
Ι.Δ.Β.Ε., αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κω−
λύεται, εισηγείται τα θέματα συζήτησης στο Συμβούλιο και
ασκεί όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάζει ο Πρόεδρος.
3. Το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. έχει τις ακόλουθες αρ−
μοδιότητες:
α) Ασκεί τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του
Ι.Δ.Β.Ε. και του συνόλου των δραστηριοτήτων του.
β) Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και χα−
ράσσει την γενική ερευνητική και εκπαιδευτική πολιτική
του Ι.Δ.Β.Ε..
γ) Εγκρίνει την υλοποίηση των Π.Δ.Β.Ε..
δ) Αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψήφιων εκπαιδευο−
μένων, σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων.
ε) Αποφασίζει την πραγματοποίηση κάθε είδους εκ−
δηλώσεων και δραστηριοτήτων για την επίτευξη των
σκοπών του Ινστιτούτου, όπως συνεδρίων, σεμιναρίων,
μελετών και εκδόσεων.
στ) Εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των Π.Δ.Β.Ε., οι
οποίοι συντάσσονται από τους οικείους Ακαδημαϊκούς
Υπευθύνους.
ζ) Αναθέτει σε μέλη του Συμβουλίου ή σε στελέχη του
Ι.Δ.Β.Ε. συγκεκριμένο έργο.
η) Καθορίζει το ποσό στο οποίο ανέρχεται η συμμετο−
χή των εκπαιδευομένων στην κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών του Ι.Δ.Β.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2
περ. δ΄ του ν. 3369/2005 και
θ) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα του Ι.Δ.Β.Ε., το
οποίο δεν ανατίθεται ειδικά σε άλλο όργανό του από
την κείμενη νομοθεσία.
4. To Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. μπορεί, για την αντιμετώ−
πιση επείγοντος θέματος, να μεταβιβάζει συγκεκριμένη
αρμοδιότητά του για ορισμένο χρόνο στον Επιστημονικό
Διευθυντή ή σε κάποιο από τα λοιπά μέλη του.
Άρθρο 5
Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης (Π.Δ.Β.Ε.)
1. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρέχει το
Ι.Δ.Β.Ε. οργανώνονται σε Π.Δ.Β.Ε.
2. Δικαίωμα υλοποίησης Π.Δ.Β.Ε. στο πλαίσιο του Ινστιτού−
του έχουν τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Λάρισας είτε μονομερώς είτε
σε επίπεδο διατμηματικής συνεργασίας. Το Ι.Δ.Β.Ε. μπορεί να
οργανώνει Π.Δ.Β.Ε. σε περισσότερες από μία γλώσσες.
3. Η πρόταση έγκρισης υλοποίησης ενός Π.Δ.Β.Ε. υπο−
βάλλεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, στο
γνωστικό αντικείμενο του οποίου εμπίπτει το αντικείμενο
του Προγράμματος, δια της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. στο Συμ−
βούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. Στην περίπτωση Π.Δ.Β.Ε. του οποίου το
αντικείμενο εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα περισσό−
τερων Τμημάτων, η πρόταση έγκρισης της υλοποίησής του
υποβάλλεται από κοινού από τις οικείες Γενικές Συνελεύ−
σεις των Τμημάτων. Στην πρόταση έγκρισης υλοποίησης
αναφέρονται και τεκμηριώνονται τα στοιχεία του άρθρου
6 παρ. 2 και 3 του ν. 3369/2005 και επιπλέον περιγράφονται
οι όροι της τυχόν διατμηματικής συνεργασίας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
4. Στο πλαίσιο του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχε−
διασμού του Ι.Δ.Β.Ε., το Συμβούλιο του μπορεί να υποδει−
κνύει στα συγγενή Τμήματα επιστημονικές περιοχές, στις
οποίες είναι σκόπιμη ή αναγκαία η δημιουργία Π.Δ.Β.Ε.
5. Η έγκριση υλοποίησης Π.Δ.Β.Ε. πραγματοποιείται
με απόφαση του Συμβουλίου του Ι.Δ.Β.Ε., ύστερα από
γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3369/2005.
Άρθρο 6
Όργανα των Π.Δ.Β.Ε.
1. Σε κάθε Π.Δ.Β.Ε. ορίζεται με απόφαση του Συμβου−
λίου ένας Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος μεταξύ των διδα−
σκόντων στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση διατμηματικής
υλοποίησης Π.Δ.Β.Ε. από δύο ή περισσότερα Τμήματα
του Τ.Ε.Ι. μπορούν να οριστούν κατά περίπτωση περισ−
σότεροι του ενός Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι, ο αριθμός των
οποίων ωστόσο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό
των Τμημάτων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του
Προγράμματος. Οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι έχουν την
ευθύνη της υλοποίησης και της εύρυθμης διεξαγωγής
των οικείων Π.Δ.Β.Ε., καθώς και του συντονισμού του
εκπαιδευτικού τους έργου, και ορίζονται για ετήσια θη−
τεία, με δυνατότητα ανανέωσης.
2. Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος ή οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυ−
νοι, εφόσον είναι περισσότεροι του ενός, και οι διδάσκο−
ντες συγκροτούν την Ομάδα Διδακτικού Έργου (Ο.Δ.Ε.)
του οικείου Προγράμματος, η οποία έχει την ευθύνη της
οργάνωσης και διεξαγωγής του εκπαιδευτικού έργου.
3. Οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι όλων των Π.Δ.Β.Ε. συγκρο−
τούν το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε., το οποίο ασκεί
το συντονισμό και την εποπτεία των προγραμμάτων. Τα
μέλη του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου μπορεί να είναι ταυτό−
χρονα Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι σε δύο το πολύ Π.Δ.Β.Ε.
Άρθρο 7
Εισαγωγή – εγγραφή εκπαιδευομένων
1. Δικαίωμα εγγραφής στα Π.Δ.Β.Ε. του Ι.Δ.Β.Ε. έχουν οι
απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τε−
χνολογικής. Με την απόφαση έγκρισης υλοποίησης Π.Δ.Β.Ε.
μπορεί να περιορίζεται το δικαίωμα εγγραφής σε πτυχιού−
χους ορισμένων Τμημάτων, καθώς και να ορίζονται πρόσθε−
τα προσόντα για την εγγραφή στο Πρόγραμμα, όπως η γνώ−
ση ξένης γλώσσας ή χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή,
καθώς και η προηγούμενη παρακολούθηση, σε προπτυχιακό
ή μεταπτυχιακό επίπεδο, ορισμένων μαθημάτων.
2. Ο αριθμός των διαθέσιμων νέων θέσεων εκπαιδευομέ−
νων σε ένα Π.Δ.Β.Ε., όπως επίσης και ο απαιτούμενος ελάχι−
στος αριθμός εκπαιδευομένων για την έναρξη λειτουργίας
του, καθορίζονται από το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε., ύστερα από
γνώμη του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου του Προγράμματος.
Ειδικά κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας του
Προγράμματος, ο καθορισμός του αριθμού των διαθέσιμων
θέσεων αποτελεί στοιχείο της απόφασης έγκρισης του
Προγράμματος από το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε.
3. Η διεξαγωγή κάθε Π.Δ.Β.Ε. γνωστοποιείται στο κοινό
με σχετικές δημοσιεύσεις στον τύπο, στην ιστοσελίδα
του Τ.Ε.Ι., με ανακοινώσεις στους χώρους των εν δυνά−
μει ενδιαφερομένων και με κάθε άλλο πρόσφορο τρό−
πο, ώστε η διεξαγωγή του να λαμβάνει τη μεγαλύτερη
δυνατή δημοσιότητα. Στις σχετικές δημοσιεύσεις και
ανακοινώσεις περιλαμβάνονται τα εξής τουλάχιστον
στοιχεία:
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α) Ο τίτλος, το αντικείμενο του προγράμματος και το
πιστοποιητικό στο οποίο καταλήγει.
β) Η διάρθρωση και η διάρκεια του προγράμματος,
καθώς και ο χρόνος διεξαγωγής του.
γ) Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων.
δ) Τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται και ενδεχο−
μένως ενδιαφέρει.
ε) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των απα−
ραίτητων δικαιολογητικών.
στ) Ο τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων, με αναφο−
ρά στα κριτήρια της υπουργικής απόφασης του άρθρου
7 παρ. 2 του ν. 3369/2005 και
ζ) Ο τόπος υποβολής των δικαιολογητικών.
4. Ο τύπος των αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαι−
ολογητικά καθορίζονται από το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε.
Υπόδειγμα έντυπης αίτησης χορηγείται από το Ι.Δ.Β.Ε.
στους ενδιαφερομένους.
5. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομέ−
νων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσι−
μων θέσεων, η επιλογή γίνεται κατόπιν αξιολόγησης
των αιτήσεων, η οποία διενεργείται από το Συμβούλιο,
ύστερα από εισήγηση των οικείων Ακαδημαϊκών Υπευ−
θύνων. Για την επιλογή ή μη εκδίδεται σχετική Πράξη
του Προέδρου του Ι.Δ.Β.Ε., η οποία κοινοποιείται στους
υποψηφίους και αναρτάται στους χώρους του Ι.Δ.Β.Ε.
6. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή σε λιγότερες από δύο
και σε περισσότερες από πέντε Δ.Ε. ενός Π.Δ.Β.Ε. ανά
εξάμηνο σπουδών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου των
θερινών διακοπών δεν είναι δυνατή η εγγραφή σε πε−
ρισσότερες των δύο Δ.Ε.
Άρθρο 8
Διεξαγωγή Π.Δ.Β.Ε.
1. Τα Π.Δ.Β.Ε. που υλοποιούνται στο Ι.Δ.Β.Ε. διεξάγονται
στις υλικοτεχνικές υποδομές των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. που
συμμετέχουν στην υλοποίησή τους. Το Συμβούλιο του
Ι.Δ.Β.Ε. μπορεί να εγκρίνει τη διεξαγωγή Προγραμμάτων
ή μέρους αυτών και σε άλλες περιοχές, όπου το Τ.Ε.Ι.
διαθέτει τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές.
2. Τα Π.Δ.Β.Ε. ή μέρος αυτών είναι δυνατόν να διεξάγο−
νται και με μεθόδους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με
χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, όπου αυτό κρίνεται
εφικτό και αναγκαίο από τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους
των Προγραμμάτων, ανάλογα με τη μορφή των αντικειμέ−
νων διδασκαλίας και των αναγκών των εκπαιδευομένων.
3. Κάθε Π.Δ.Β.Ε. συγκροτείται από Διδακτικές Ενότητες
(Δ.Ε.) Κάθε Δ.Ε. περιέχει από εικοσιπέντε έως πενήντα
ώρες διδασκαλίας και μπορεί να διαιρείται σε υποε−
νότητες με μικρότερο αριθμό ωρών διδασκαλίας. Σε
περίπτωση διδασκαλίας εξ’ αποστάσεως, κάθε Δ.Ε. πε−
ριλαμβάνει διδακτική ύλη που κυμαίνεται μεταξύ ορίων
που αντιστοιχούν στις παραπάνω ώρες διδασκαλίας.
4. Οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να παρακολουθούν
τις εισηγήσεις, παραδόσεις, εργαστήρια ή άλλες δραστη−
ριότητες του Προγράμματος που επέλεξαν. Ο αριθμός
των επιτρεπόμενων ωρών απουσίας καθορίζεται από
το Συμβούλιο και δε μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις
εκατό της συνολικής διάρκειας κάθε Προγράμματος. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις απουσίας πέρα από το όριο του
προηγούμενου εδαφίου για σοβαρούς λόγους, μπορεί, με
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα
από αίτηση του εκπαιδευομένου, να χορηγηθεί άδεια
επανάληψης του Προγράμματος. Οι διατάξεις της παρα−
γράφου αυτής δεν ισχύουν στην περίπτωση διεξαγωγής
Π.Δ.Β.Ε. με μεθόδους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.
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5. Οι γνώσεις που αποκομίζουν οι εκπαιδευόμενοι πι−
στοποιούνται με επιτυχή εξέταση, γραπτή ή και προ−
φορική, που οργανώνεται για κάθε Δ.Ε. από την οικεία
Ο.Δ.Ε. και βαθμολογείται από το διδάσκοντα. Για την
πιστοποίηση μπορεί να λαμβάνονται επίσης υπόψη η
συμμετοχή των εκπαιδευομένων στα μαθήματα και η
επίδοσή τους σε γραπτές εργασίες, εργαστηριακές,
φροντιστηριακές ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Για την απονομή του πιστοποιητικού στο οποίο
καταλήγει το Π.Δ.Β.Ε. απαιτείται η πιστοποίηση των
γνώσεων, κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παρα−
γράφου, για το σύνολο των Δ.Ε. του Π.Δ.Β.Ε.
7. Σε περίπτωση αποτυχίας σε εξέταση, είναι δυνατή η
επανεξέταση για άλλη μία φορά σε κάθε Δ.Ε. Σε περίπτω−
ση και δεύτερης αποτυχίας, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να
ζητήσει την επανεξέτασή του από τριμελή επιτροπή, η
οποία συγκροτείται από δύο μέλη της οικείας Ο.Δ.Ε. και
από τον διδάσκοντα της Δ.Ε. Σε περίπτωση αποτυχίας
ενώπιον της τριμελούς επιτροπής, δεν χορηγείται το
πιστοποιητικό στο οποίο καταλήγει το Π.Δ.Β.Ε.
Άρθρο 9
Αναγνώριση και μεταφορά Διδακτικών Ενοτήτων –
Αντιστοίχιση επαγγελματικής εμπειρίας
1. Η επιτυχής παρακολούθηση Δ.Ε. ενός Π.Δ.Β.Ε. αναγνω−
ρίζεται και μεταφέρεται σε οποιοδήποτε άλλο συναφές
Π.Δ.Β.Ε. του ίδιου ή άλλου Ι.Δ.Β.Ε. με απόφαση του Συμβουλί−
ου του Ι.Δ.Β.Ε. υποδοχής, ύστερα από σχετική εισήγηση του
Ακαδημαϊκού Υπευθύνου του οικείου Προγράμματος.
2. Είναι δυνατή η αντιστοίχιση συναφούς επαγγελμα−
τικής εμπειρίας με μία ή περισσότερες Δ.Ε. ενός Π.Δ.Β.Ε.
Η εν λόγω αντιστοίχιση δεν μπορεί να αφορά σε αριθμό
ωρών διδασκαλίας μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό του
συνολικού αριθμού ωρών διδασκαλίας του Π.Δ.Β.Ε. Για
την αντιστοίχιση αποφασίζει το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε.
ύστερα από σχετική εισήγηση του Ακαδημαϊκού Υπευ−
θύνου του οικείου Π.Δ.Β.Ε.
Άρθρο 10
Πιστοποιητικά
1. Τα πιστοποιητικά που χορηγεί το Ι.Δ.Β.Ε. υπογράφο−
νται από τον Πρόεδρο του Ι.Δ.Β.Ε., ως επικεφαλής του
φορέα χορήγησης, και από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο
ή τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους, ως επιστημονικούς
υπευθύνους του Προγράμματος.
2. Πέρα από τα στοιχεία της παρ. 5 του άρθρου 5
του ν. 3369/2005, τα πιστοποιητικά αναγράφουν και τον
τίτλο του Τμήματος ή των Τμημάτων που συμμετείχαν
στην υλοποίηση του αντίστοιχου Π.Δ.Β.Ε.
Άρθρο 11
Ερευνητικές και καινοτομικές
δραστηριότητες του Ι.Δ.Β.Ε.
Το Ι.Δ.Β.Ε. αναπτύσσει ερευνητικές και καινοτομικές δρα−
στηριότητες για την υποστήριξη και τη συνεχή ανάπτυ−
ξη και ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Στις
δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η
ανάπτυξη και παραγωγή εκπαιδευτικών υλικών και μέσων,
η αποτελεσματικότερη δυνατή αξιοποίηση των σύγχρονων
τεχνολογιών, η ανάπτυξη των διδακτικών και παιδαγωγικών
μεθόδων για τις διάφορες μορφές δια βίου εκπαίδευσης
κ.λπ. Παράλληλα, το Ι.Δ.Β.Ε. αναπτύσσει ερευνητική δρα−
στηριότητα που αποσκοπεί στην εν γένει προαγωγή των
συστημάτων και των λειτουργιών δια βίου εκπαίδευσης.

Άρθρο 12
Προσωπικό
1. Στο Ι.Δ.Β.Ε. προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέλη
E.Π του Τ.Ε.Ι., τα οποία κατέχουν θέσεις με γνωστικό
αντικείμενο που εμπίπτει στα εκπαιδευτικά αντικεί−
μενα των Π.Δ.Β.Ε., καθώς και του Ειδικού Διδακτικού
Προσωπικού(Ε.ΔΙ.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προ−
σωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.), του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού
(Ε.Τ.Π.) και του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού
προσωπικού του Τ.Ε.Ι., μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, που προσλαμβάνεται σύμ−
φωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Έως την ίδρυση οργανικής μονάδας για τη γραμμα−
τειακή και διοικητική υποστήριξη του Ι.Δ.Β.Ε. σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107),
τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από μέλη του διοικητικού
προσωπικού του Τ.Ε.Ι., τα οποία ορίζονται με απόφαση
του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. ύστερα από γνώμη του Συμ−
βουλίου του Ι.Δ.Β.Ε.
3. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των
Π.Δ.Β.Ε. πραγματοποιείται από τις γραμματείες των
Τμημάτων που συμμετέχουν στην υλοποίησή τους.
Άρθρο 13
Πόροι
1. Οι δαπάνες συνολικής λειτουργίας του Ι.Δ.Β.Ε. κα−
λύπτονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 του
ν. 3369/2005, όπως ισχύει κάθε φορά. Όσες από τις
παραπάνω δαπάνες δεν καλύπτονται σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο, καλύπτονται από τους ακόλου−
θους πόρους:
α) Ετήσια πρόσθετη επιχορήγηση από τον τακτικό προ−
ϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι., σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.
β) Πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευ−
νας του Τ.Ε.Ι., σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό.
γ) Χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προ−
γράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπα−
ϊκή Ένωση, τα οποία αναλαμβάνει το Τ.Ε.Ι., σε ποσοστό
τριάντα τοις εκατό.
δ) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Εκπαίδευ−
σης, στα οποία περιλαμβάνεται και η συμμετοχή των εκ−
παιδευομένων στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών,
όπως εκάστοτε ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου
του Ι.Δ.Β.Ε., σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό.
ε) Έσοδα του Τ.Ε.Ι., από την ανάπτυξη, παραγωγή και
αξιοποίηση καινοτομικού εκπαιδευτικού και άλλου υλι−
κού, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την
πώληση δημοσιευμάτων του Ι.Δ.Β.Ε., σε ποσοστό πέντε
τοις εκατό.
στ) Έσοδα του Τ.Ε.Ι., από εκπόνηση μελετών και εκτέ−
λεση επιμορφωτικών έργων που αφορούν τη Δια Βίου
Εκπαίδευση, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό.
ζ) Πάσης φύσεως τακτικές ή έκτακτες ειδικές εισφο−
ρές και χρηματοδοτήσεις προς το Τ.Ε.Ι. από ημεδαπούς
ή αλλοδαπούς φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού
τομέα και από διεθνείς οργανισμούς, καθώς και δωρεές,
κληρονομιές και κληροδοσίες προς το Τ.Ε.Ι., σε ποσοστό
πέντε τοις εκατό και
η) Πρόσοδοι από τα περιουσιακά στοιχεία του Τ.Ε.Ι.,
σε ποσοστό πέντε τοις εκατό.
2. Η οικονομική διαχείριση των πόρων του Ι.Δ.Β.Ε. γί−
νεται μέσω του προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.
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Άρθρο 14
Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
του Τ.Ε.Ι. και, έως την κατάρτιση του, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 υποπαρ. α΄ του ν. 3549/2007
(A΄ 69), οι διατάξεις του Πρότυπου Γενικού Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται συμπλη−
ρωματικά προς τις διατάξεις της παρούσας, για τη ρύθμι−
ση ειδικότερων θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του
Ι.Δ.Β.Ε. που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση.
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Ιουνίου 2009
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Aριθμ. 65106/Ε5
(2)
Ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Β.Ε.)
στο Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3369/2005 (Α΄ 171).
β) Tου άρθρου 20 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
των άρθρων 7 και 8 του ν. 2530/1997 (Α΄ 218).
γ) Tου 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).
δ) Tης υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40) και
ε) Tης υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (Β΄ 68).
2. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Μεσο−
λογγίου, στην από 1/25.1.2006 συνεδρίασή της.
3. Το υπ’ αριθμ. 3704/25.2.2008 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Το γεγονός ότι:
α) Από την εφαρμογή των διατάξεων της παρού−
σας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού για πρόσληψη προσωπικού,
κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή, γιατί το ιδρυόμε−
νο Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης θα λειτουργεί με
προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και σε
χώρους που ήδη διαθέτει το Τ.Ε.Ι..
β) Η δαπάνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων
δια βίου εκπαίδευσης που θα οργανώνει το Ινστιτούτο
θα προσδιορίζεται για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά με
την απόφαση έγκρισης της υλοποίησής του, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3369/2005.
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γ) Η δαπάνη για την ωριαία πρόσθετη αμοιβή των
μελών Εκπαιδευτικού – Ερευνητικού Προσωπικού και
την αποζημίωση των λοιπών κατηγοριών προσωπικού,
που υπηρετεί ήδη στο Τ.Ε.Ι., για την παροχή εκπαιδευ−
τικού, ερευνητικού ή διοικητικού έργου, δε μπορεί να
προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από την έκδοση των
κοινών υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 11 παρ. 4
και 5 του νόμου.
δ) Η δαπάνη για την κάλυψη εξόδων διεξαγωγής με−
λετών, διοργάνωσης ή συμμετοχής σε επιστημονικές
διαλέξεις, ημερίδες, συμπόσια, σεμινάρια, συνέδρια και
άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, πραγματοποίησης
εκδόσεων και δημοσιεύσεων, παραγωγής ηλεκτρονι−
κού και έντυπου υλικού και ανάπτυξης ερευνητικών και
καινοτομικών δραστηριοτήτων, επίσης δε μπορεί να
προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά γε−
γονότα.
Οι υπό στοιχεία β΄, γ΄ και δ΄ δαπάνες λειτουργίας
του Ινστιτούτου, που θα προσδιοριστούν σύμφωνα με
τα ανωτέρω, θα καλύπτονται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για
τα έτη 2007 έως 2013 (Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9
«Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων», ειδικός
στόχος «ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών
δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτή
– αύξηση συμμετοχής μέσω της παροχής ειδικών κινή−
τρων»). Μετά την ημερομηνία αυτή θα καλύπτονται από
τον τακτικό προϋπολογισμό του οικείου Ιδρύματος, το
οποίο επιχορηγείται για το σκοπό αυτόν από τον τακτι−
κό προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι.
Μεσολογγίου, το οποίο είναι αρμόδιο, στο πλαίσιο των
διατάξεων του ν. 3369/2005, για την οργάνωση και λει−
τουργία των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης
(Π.Δ.Β.Ε.) του Τ.Ε.Ι..
Άρθρο 2
Σκοποί
1. Το Ι.Δ.Β.Ε., με την οργάνωση και λειτουργία των
Π.Δ.Β.Ε., επιδιώκει ειδικότερα τους ακόλουθους σκο−
πούς:
α) Tη δια βίου παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων και
την εν γένει βελτίωση των προσόντων του ανθρώπινου
δυναμικού σε ένα περιβάλλον ταχύτατων και διαρθρωτι−
κών μεταβολών με σκοπό την αύξηση των δυνατοτήτων
πλήρους και ποιοτικής απασχόλησης.
β) Tην περαιτέρω συμβολή στη δημιουργία ενεργών και
αυτοδύναμων πολιτών και στην εδραίωση της ουσιαστικής
συμμετοχής του πληθυσμού στα βασικά θέματα της κοι−
νωνικής ζωής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
γ) Tη διευκόλυνση και εξομάλυνση της κοινωνικής
ένταξης, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και την ενί−
σχυση της κοινωνικής συνοχής και
δ) Tη δημιουργία ευνοϊκών όρων και προϋποθέσεων
προσωπικής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης των πολι−
τών.
2. Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ι.Δ.Β.Ε. μπορεί,
μεταξύ άλλων:
α) Nα διεξάγει μελέτες σε θέματα των επιστημονικών
του ενδιαφερόντων.
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β) Nα διοργανώνει ή συμμετέχει σε επιστημονικές δι−
αλέξεις, ημερίδες, συμπόσια, σεμινάρια, συνέδρια και
άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις.
γ) Nα πραγματοποιεί εκδόσεις και δημοσιεύσεις, κα−
θώς και να παράγει ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό και
δ) Nα συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαί−
δευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγή ιδρύματα της
αλλοδαπής, καθώς και με κέντρα ερευνών και άλλα
ακαδημαϊκά ιδρύματα ή φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης
τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής.
Άρθρο 3
Όργανα του Ι.Δ.Β.Ε.
1. Όργανα του Ι.Δ.Β.Ε. είναι ο Πρόεδρος, ο Επιστημο−
νικός Διευθυντής και το Συμβούλιο.
2. Τα καθήκοντα του Προέδρου του Ι.Δ.Β.Ε. ανατίθενται
από το Συμβούλιο του T.E.I. σε έναν από τους Αντιπρο−
έδρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.5
του ν. 1404/1983 όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Ι.Δ.Β.Ε. εκλέγεται από
τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. ύστερα από υποβολή υποψηφιοτή−
των, από μέλη Ε.Π του Τ.Ε.Ι., κατά προτίμηση της βαθμίδας
του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή με ειδίκευση,
γνώσεις ή εμπειρία στα θέματα της δια βίου εκπαίδευσης.
4. Το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. αποτελείται από τον Πρό−
εδρο και τον Επιστημονικό Διευθυντή του Ι.Δ.Β.Ε., καθώς
και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι..
5. Η θητεία του Επιστημονικού Διευθυντή συμβαδίζει
με τη θητεία των Προεδρικών Αρχών και λήγει ταυτό−
χρονα με αυτή.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες
1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο, καταρτίζει την
ημερήσια διάταξη, προεδρεύει και διευθύνει στις συνε−
δριάσεις του, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών
του και γενικά έχει τη συνολική ευθύνη της λειτουργίας
του Συμβουλίου, καθώς και γενικότερα του Ι.Δ.Β.Ε. του
οποίου είναι ο επικεφαλής.
2. Ο Επιστημονικός Διευθυντής έχει τη γενική ακαδη−
μαϊκή ευθύνη για τη λειτουργία των Π.Δ.Β.Ε. που υλο−
ποιούνται στο Ι.Δ.Β.Ε., αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν
απουσιάζει ή κωλύεται, εισηγείται τα θέματα συζήτησης
στο Συμβούλιο και ασκεί όσες αρμοδιότητες του μετα−
βιβάζει ο Πρόεδρος.
3. Το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. έχει τις ακόλουθες αρ−
μοδιότητες:
α) Aσκεί τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του
Ι.Δ.Β.Ε. και του συνόλου των δραστηριοτήτων του.
β) Aποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και χα−
ράσσει την γενική ερευνητική και εκπαιδευτική πολιτική
του Ι.Δ.Β.Ε..
γ) Eγκρίνει την υλοποίηση των Π.Δ.Β.Ε..
δ) Aξιολογεί τις αιτήσεις των υποψήφιων εκπαιδευο−
μένων, σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων.
ε) Aποφασίζει την πραγματοποίηση κάθε είδους εκ−
δηλώσεων και δραστηριοτήτων για την επίτευξη των
σκοπών του Ινστιτούτου, όπως συνεδρίων, σεμιναρίων,
μελετών και εκδόσεων.
στ) Eγκρίνει τους προϋπολογισμούς των Π.Δ.Β.Ε., οι
οποίοι συντάσσονται από τους οικείους Ακαδημαϊκούς
Υπευθύνους.

ζ) Aναθέτει σε μέλη του Συμβουλίου ή σε στελέχη του
Ι.Δ.Β.Ε. συγκεκριμένο έργο.
η) Kαθορίζει το ποσό στο οποίο ανέρχεται η συμμετο−
χή των εκπαιδευομένων στην κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών του Ι.Δ.Β.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2
περ. δ΄ του ν. 3369/2005 και
θ) Aποφασίζει για κάθε άλλο θέμα του Ι.Δ.Β.Ε., το
οποίο δεν ανατίθεται ειδικά σε άλλο όργανό του από
την κείμενη νομοθεσία.
4. To Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. μπορεί, για την αντιμε−
τώπιση επείγοντος θέματος, να μεταβιβάζει συγκε−
κριμένη αρμοδιότητά του για ορισμένο χρόνο στον
Επιστημονικό Διευθυντή ή σε κάποιο από τα λοιπά
μέλη του.
Άρθρο 5
Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης (Π.Δ.Β.Ε.)
1. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρέχει το
Ι.Δ.Β.Ε. οργανώνονται σε Π.Δ.Β.Ε.
2. Δικαίωμα υλοποίησης Π.Δ.Β.Ε. στο πλαίσιο του Ινστι−
τούτου έχουν τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου είτε
μονομερώς είτε σε επίπεδο διατμηματικής συνεργασίας.
Το Ι.Δ.Β.Ε. μπορεί να οργανώνει Π.Δ.Β.Ε. σε περισσότερες
από μία γλώσσες.
3. Η πρόταση έγκρισης υλοποίησης ενός Π.Δ.Β.Ε. υπο−
βάλλεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, στο
γνωστικό αντικείμενο του οποίου εμπίπτει το αντικεί−
μενο του Προγράμματος, δια της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι.
στο Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. Στην περίπτωση Π.Δ.Β.Ε. του
οποίου το αντικείμενο εμπίπτει στα γνωστικά αντικεί−
μενα περισσότερων Τμημάτων, η πρόταση έγκρισης της
υλοποίησής του υποβάλλεται από κοινού από τις οικεί−
ες Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων. Στην πρόταση
έγκρισης υλοποίησης αναφέρονται και τεκμηριώνονται
τα στοιχεία του άρθρου 6 παρ. 2 και 3 του ν. 3369/2005
και επιπλέον περιγράφονται οι όροι της τυχόν διατμη−
ματικής συνεργασίας.
4. Στο πλαίσιο του στρατηγικού και επιχειρησιακού
σχεδιασμού του Ι.Δ.Β.Ε., το Συμβούλιο του μπορεί να
υποδεικνύει στα συγγενή Τμήματα επιστημονικές περιο−
χές, στις οποίες είναι σκόπιμη ή αναγκαία η δημιουργία
Π.Δ.Β.Ε.
5. Η έγκριση υλοποίησης Π.Δ.Β.Ε. πραγματοποιείται
με απόφαση του Συμβουλίου του Ι.Δ.Β.Ε., ύστερα από
γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3369/2005.
Άρθρο 6
Όργανα των Π.Δ.Β.Ε.
1. Σε κάθε Π.Δ.Β.Ε. ορίζεται με απόφαση του Συμβου−
λίου ένας Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος μεταξύ των διδα−
σκόντων στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση διατμηματικής
υλοποίησης Π.Δ.Β.Ε. από δύο ή περισσότερα Τμήματα
του Τ.Ε.Ι. μπορούν να οριστούν κατά περίπτωση περισ−
σότεροι του ενός Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι, ο αριθμός των
οποίων ωστόσο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό
των Τμημάτων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του
Προγράμματος. Οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι έχουν την
ευθύνη της υλοποίησης και της εύρυθμης διεξαγωγής
των οικείων Π.Δ.Β.Ε., καθώς και του συντονισμού του
εκπαιδευτικού τους έργου, και ορίζονται για ετήσια θη−
τεία, με δυνατότητα ανανέωσης.
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2. Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος ή οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυ−
νοι, εφόσον είναι περισσότεροι του ενός, και οι διδάσκο−
ντες συγκροτούν την Ομάδα Διδακτικού Έργου (Ο.Δ.Ε.)
του οικείου Προγράμματος, η οποία έχει την ευθύνη της
οργάνωσης και διεξαγωγής του εκπαιδευτικού έργου.
3. Οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι όλων των Π.Δ.Β.Ε. συγκρο−
τούν το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε., το οποίο ασκεί
το συντονισμό και την εποπτεία των προγραμμάτων. Τα
μέλη του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου μπορεί να είναι ταυτό−
χρονα Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι σε δύο το πολύ Π.Δ.Β.Ε.
Άρθρο 7
Εισαγωγή – εγγραφή εκπαιδευομένων
1. Δικαίωμα εγγραφής στα Π.Δ.Β.Ε. του Ι.Δ.Β.Ε. έχουν οι
απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τε−
χνολογικής. Με την απόφαση έγκρισης υλοποίησης Π.Δ.Β.Ε.
μπορεί να περιορίζεται το δικαίωμα εγγραφής σε πτυχιού−
χους ορισμένων Τμημάτων, καθώς και να ορίζονται πρό−
σθετα προσόντα για την εγγραφή στο Πρόγραμμα, όπως η
γνώση ξένης γλώσσας ή χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή,
καθώς και η προηγούμενη παρακολούθηση, σε προπτυχιακό
ή μεταπτυχιακό επίπεδο, ορισμένων μαθημάτων.
2. Ο αριθμός των διαθέσιμων νέων θέσεων εκπαιδευομέ−
νων σε ένα Π.Δ.Β.Ε., όπως επίσης και ο απαιτούμενος ελάχι−
στος αριθμός εκπαιδευομένων για την έναρξη λειτουργίας
του, καθορίζονται από το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε., ύστερα από
γνώμη του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου του Προγράμματος.
Ειδικά κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας του
Προγράμματος, ο καθορισμός του αριθμού των διαθέσιμων
θέσεων αποτελεί στοιχείο της απόφασης έγκρισης του
Προγράμματος από το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε.
3. Η διεξαγωγή κάθε Π.Δ.Β.Ε. γνωστοποιείται στο κοινό
με σχετικές δημοσιεύσεις στον τύπο, στην ιστοσελίδα
του Τ.Ε.Ι., με ανακοινώσεις στους χώρους των εν δυνάμει
ενδιαφερομένων και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο,
ώστε η διεξαγωγή του να λαμβάνει τη μεγαλύτερη δυνα−
τή δημοσιότητα. Στις σχετικές δημοσιεύσεις και ανακοι−
νώσεις περιλαμβάνονται τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:
α) O τίτλος, το αντικείμενο του προγράμματος και το
πιστοποιητικό στο οποίο καταλήγει.
β) H διάρθρωση και η διάρκεια του προγράμματος,
καθώς και ο χρόνος διεξαγωγής του.
γ) Tα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων.
δ) Tα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται και ενδεχο−
μένως ενδιαφέρει.
ε) H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των απα−
ραίτητων δικαιολογητικών.
στ) O τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων, με αναφο−
ρά στα κριτήρια της υπουργικής απόφασης του άρθρου
7 παρ. 2 του ν. 3369/2005 και
ζ) O τόπος υποβολής των δικαιολογητικών.
4. Ο τύπος των αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαι−
ολογητικά καθορίζονται από το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε.
Υπόδειγμα έντυπης αίτησης χορηγείται από το Ι.Δ.Β.Ε.
στους ενδιαφερομένους.
5. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομέ−
νων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσι−
μων θέσεων, η επιλογή γίνεται κατόπιν αξιολόγησης
των αιτήσεων, η οποία διενεργείται από το Συμβούλιο,
ύστερα από εισήγηση των οικείων Ακαδημαϊκών Υπευ−
θύνων. Για την επιλογή ή μη εκδίδεται σχετική Πράξη
του Προέδρου του Ι.Δ.Β.Ε., η οποία κοινοποιείται στους
υποψηφίους και αναρτάται στους χώρους του Ι.Δ.Β.Ε.
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6. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή σε λιγότερες από δύο
και σε περισσότερες από πέντε Δ.Ε. ενός Π.Δ.Β.Ε. ανά
εξάμηνο σπουδών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου των
θερινών διακοπών δεν είναι δυνατή η εγγραφή σε πε−
ρισσότερες των δύο Δ.Ε.
Άρθρο 8
Διεξαγωγή Π.Δ.Β.Ε.
1. Τα Π.Δ.Β.Ε. που υλοποιούνται στο Ι.Δ.Β.Ε. διεξάγο−
νται στις υλικοτεχνικές υποδομές των Τμημάτων του
Τ.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην υλοποίησή τους. Το Συμ−
βούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. μπορεί να εγκρίνει τη διεξαγωγή
Προγραμμάτων ή μέρους αυτών και σε άλλες περιοχές,
όπου το Τ.Ε.Ι. διαθέτει τις απαραίτητες υλικοτεχνικές
υποδομές.
2. Τα Π.Δ.Β.Ε. ή μέρος αυτών είναι δυνατόν να διε−
ξάγονται και με μεθόδους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευ−
σης με χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, όπου αυτό
κρίνεται εφικτό και αναγκαίο από τους Ακαδημαϊκούς
Υπευθύνους των Προγραμμάτων, ανάλογα με τη μορφή
των αντικειμένων διδασκαλίας και των αναγκών των
εκπαιδευομένων.
3. Κάθε Π.Δ.Β.Ε. συγκροτείται από Διδακτικές Ενότητες
(Δ.Ε.) Κάθε Δ.Ε. περιέχει από εικοσιπέντε έως πενήντα
ώρες διδασκαλίας και μπορεί να διαιρείται σε υποε−
νότητες με μικρότερο αριθμό ωρών διδασκαλίας. Σε
περίπτωση διδασκαλίας εξ’ αποστάσεως, κάθε Δ.Ε. πε−
ριλαμβάνει διδακτική ύλη που κυμαίνεται μεταξύ ορίων
που αντιστοιχούν στις παραπάνω ώρες διδασκαλίας.
4. Οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να παρακολου−
θούν τις εισηγήσεις, παραδόσεις, εργαστήρια ή άλλες
δραστηριότητες του Προγράμματος που επέλεξαν. Ο
αριθμός των επιτρεπόμενων ωρών απουσίας καθορίζε−
ται από το Συμβούλιο και δε μπορεί να υπερβαίνει το
δέκα τοις εκατό της συνολικής διάρκειας κάθε Προ−
γράμματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απουσίας πέρα
από το όριο του προηγούμενου εδαφίου για σοβαρούς
λόγους, μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του
Συμβουλίου, ύστερα από αίτηση του εκπαιδευομένου,
να χορηγηθεί άδεια επανάληψης του Προγράμματος.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν στην
περίπτωση διεξαγωγής Π.Δ.Β.Ε. με μεθόδους εξ’ απο−
στάσεως εκπαίδευσης.
5. Οι γνώσεις που αποκομίζουν οι εκπαιδευόμενοι πι−
στοποιούνται με επιτυχή εξέταση, γραπτή ή και προ−
φορική, που οργανώνεται για κάθε Δ.Ε. από την οικεία
Ο.Δ.Ε. και βαθμολογείται από το διδάσκοντα. Για την
πιστοποίηση μπορεί να λαμβάνονται επίσης υπόψη η
συμμετοχή των εκπαιδευομένων στα μαθήματα και η
επίδοσή τους σε γραπτές εργασίες, εργαστηριακές,
φροντιστηριακές ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Για την απονομή του πιστοποιητικού στο οποίο
καταλήγει το Π.Δ.Β.Ε. απαιτείται η πιστοποίηση των
γνώσεων, κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παρα−
γράφου, για το σύνολο των Δ.Ε. του Π.Δ.Β.Ε.
7. Σε περίπτωση αποτυχίας σε εξέταση, είναι δυνατή η
επανεξέταση για άλλη μία φορά σε κάθε Δ.Ε. Σε περίπτω−
ση και δεύτερης αποτυχίας, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να
ζητήσει την επανεξέτασή του από τριμελή επιτροπή, η
οποία συγκροτείται από δύο μέλη της οικείας Ο.Δ.Ε. και
από τον διδάσκοντα της Δ.Ε. Σε περίπτωση αποτυχίας
ενώπιον της τριμελούς επιτροπής, δεν χορηγείται το
πιστοποιητικό στο οποίο καταλήγει το Π.Δ.Β.Ε.
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Άρθρο 9
Αναγνώριση και μεταφορά Διδακτικών Ενοτήτων –
Αντιστοίχιση επαγγελματικής εμπειρίας

3. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των
Π.Δ.Β.Ε. πραγματοποιείται από τις γραμματείες των
Τμημάτων που συμμετέχουν στην υλοποίησή τους.

1. Η επιτυχής παρακολούθηση Δ.Ε. ενός Π.Δ.Β.Ε. αναγνω−
ρίζεται και μεταφέρεται σε οποιοδήποτε άλλο συναφές
Π.Δ.Β.Ε. του ίδιου ή άλλου Ι.Δ.Β.Ε. με απόφαση του Συμβουλί−
ου του Ι.Δ.Β.Ε. υποδοχής, ύστερα από σχετική εισήγηση του
Ακαδημαϊκού Υπευθύνου του οικείου Προγράμματος.
2. Είναι δυνατή η αντιστοίχιση συναφούς επαγγελμα−
τικής εμπειρίας με μία ή περισσότερες Δ.Ε. ενός Π.Δ.Β.Ε.
Η εν λόγω αντιστοίχιση δεν μπορεί να αφορά σε αριθμό
ωρών διδασκαλίας μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό του
συνολικού αριθμού ωρών διδασκαλίας του Π.Δ.Β.Ε. Για
την αντιστοίχιση αποφασίζει το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε.
ύστερα από σχετική εισήγηση του Ακαδημαϊκού Υπευ−
θύνου του οικείου Π.Δ.Β.Ε.

Άρθρο 13
Πόροι

Άρθρο 10
Πιστοποιητικά
1. Τα πιστοποιητικά που χορηγεί το Ι.Δ.Β.Ε. υπογράφο−
νται από τον Πρόεδρο του Ι.Δ.Β.Ε., ως επικεφαλής του
φορέα χορήγησης, και από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο
ή τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους, ως επιστημονικούς
υπευθύνους του Προγράμματος.
2. Πέρα από τα στοιχεία της παρ. 5 του άρθρου 5
του ν. 3369/2005, τα πιστοποιητικά αναγράφουν και τον
τίτλο του Τμήματος ή των Τμημάτων που συμμετείχαν
στην υλοποίηση του αντίστοιχου Π.Δ.Β.Ε.
Άρθρο 11
Ερευνητικές και καινοτομικές
δραστηριότητες του Ι.Δ.Β.Ε.
Το Ι.Δ.Β.Ε. αναπτύσσει ερευνητικές και καινοτομικές δρα−
στηριότητες για την υποστήριξη και τη συνεχή ανάπτυ−
ξη και ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Στις
δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η
ανάπτυξη και παραγωγή εκπαιδευτικών υλικών και μέσων,
η αποτελεσματικότερη δυνατή αξιοποίηση των σύγχρονων
τεχνολογιών, η ανάπτυξη των διδακτικών και παιδαγωγικών
μεθόδων για τις διάφορες μορφές δια βίου εκπαίδευσης
κ.λπ. Παράλληλα, το Ι.Δ.Β.Ε. αναπτύσσει ερευνητική δρα−
στηριότητα που αποσκοπεί στην εν γένει προαγωγή των
συστημάτων και των λειτουργιών δια βίου εκπαίδευσης.
Άρθρο 12
Προσωπικό
1. Στο Ι.Δ.Β.Ε. προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέλη E.Π
του Τ.Ε.Ι., τα οποία κατέχουν θέσεις με γνωστικό αντι−
κείμενο που εμπίπτει στα εκπαιδευτικά αντικείμενα των
Π.Δ.Β.Ε., καθώς και του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού(Ε.
ΔΙ.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.),
του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) και του λοιπού
επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι., μόνι−
μου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που
προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Έως την ίδρυση οργανικής μονάδας για τη γραμμα−
τειακή και διοικητική υποστήριξη του Ι.Δ.Β.Ε. σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107),
τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από μέλη του διοικητικού
προσωπικού του Τ.Ε.Ι., τα οποία ορίζονται με απόφαση
του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. ύστερα από γνώμη του Συμ−
βουλίου του Ι.Δ.Β.Ε.

1. Οι δαπάνες συνολικής λειτουργίας του Ι.Δ.Β.Ε. καλύ−
πτονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 του ν.
3369/2005, όπως ισχύει κάθε φορά. Όσες από τις παραπά−
νω δαπάνες δεν καλύπτονται σύμφωνα με το προηγούμε−
νο εδάφιο, καλύπτονται από τους ακόλουθους πόρους:
α) Eτήσια πρόσθετη επιχορήγηση από τον τακτικό προ−
ϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι., σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.
β) Πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευ−
νας του Τ.Ε.Ι., σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό.
γ) Χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προ−
γράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπα−
ϊκή Ένωση, τα οποία αναλαμβάνει το Τ.Ε.Ι., σε ποσοστό
τριάντα τοις εκατό.
δ) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Εκπαίδευ−
σης, στα οποία περιλαμβάνεται και η συμμετοχή των εκ−
παιδευομένων στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών,
όπως εκάστοτε ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου
του Ι.Δ.Β.Ε., σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό.
ε) Έσοδα του Τ.Ε.Ι., από την ανάπτυξη, παραγωγή και αξι−
οποίηση καινοτομικού εκπαιδευτικού και άλλου υλικού, στα
οποία περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση δη−
μοσιευμάτων του Ι.Δ.Β.Ε., σε ποσοστό πέντε τοις εκατό.
στ) Έσοδα του Τ.Ε.Ι., από εκπόνηση μελετών και εκτέ−
λεση επιμορφωτικών έργων που αφορούν τη Δια Βίου
Εκπαίδευση, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό.
ζ) Πάσης φύσεως τακτικές ή έκτακτες ειδικές εισφο−
ρές και χρηματοδοτήσεις προς το Τ.Ε.Ι. από ημεδαπούς
ή αλλοδαπούς φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού
τομέα και από διεθνείς οργανισμούς, καθώς και δωρεές,
κληρονομιές και κληροδοσίες προς το Τ.Ε.Ι., σε ποσοστό
πέντε τοις εκατό και
η) Πρόσοδοι από τα περιουσιακά στοιχεία του Τ.Ε.Ι.,
σε ποσοστό πέντε τοις εκατό.
2. Η οικονομική διαχείριση των πόρων του Ι.Δ.Β.Ε. γί−
νεται μέσω του προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 14
Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουρ−
γίας του Τ.Ε.Ι. και, έως την κατάρτιση του, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 υποπαρ. α΄ του
ν. 3549/2007 (A΄ 69), οι διατάξεις του Πρότυπου Γενικού
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. εφαρμό−
ζονται συμπληρωματικά προς τις διατάξεις της παρού−
σας, για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων οργάνωσης
και λειτουργίας του Ι.Δ.Β.Ε. που δεν ρυθμίζονται με την
παρούσα απόφαση.
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Ιουνίου 2009
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
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Ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Β.Ε.)
στο Τ.Ε.Ι. Πάτρας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3369/2005 (Α΄ 171).
β) Του άρθρου 20 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
των άρθρων 7 και 8 του ν. 2530/1997 (Α΄ 218).
γ) 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).
δ) Της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40) και
ε) Της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (Β΄ 68).
2. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Πά−
τρας στην από 9/19.12.2005 συνεδρίασή της.
3. Το υπ’ αριθμ. 3704/25.2.2008 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Το γεγονός ότι:
α) Από την εφαρμογή των διατάξεων της παρού−
σας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού για πρόσληψη προσωπικού,
κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή, γιατί το ιδρυόμε−
νο Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης θα λειτουργεί με
προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και σε
χώρους που ήδη διαθέτει το Τ.Ε.Ι..
β) Η δαπάνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων
δια βίου εκπαίδευσης που θα οργανώνει το Ινστιτούτο
θα προσδιορίζεται για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά με
την απόφαση έγκρισης της υλοποίησής του, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3369/2005.
γ) Η δαπάνη για την ωριαία πρόσθετη αμοιβή των
μελών Εκπαιδευτικού – Ερευνητικού Προσωπικού και
την αποζημίωση των λοιπών κατηγοριών προσωπικού,
που υπηρετεί ήδη στο Τ.Ε.Ι., για την παροχή εκπαιδευ−
τικού, ερευνητικού ή διοικητικού έργου, δε μπορεί να
προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από την έκδοση των
κοινών υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 11 παρ. 4
και 5 του νόμου.
δ) Η δαπάνη για την κάλυψη εξόδων διεξαγωγής με−
λετών, διοργάνωσης ή συμμετοχής σε επιστημονικές
διαλέξεις, ημερίδες, συμπόσια, σεμινάρια, συνέδρια και
άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, πραγματοποίησης
εκδόσεων και δημοσιεύσεων, παραγωγής ηλεκτρονι−
κού και έντυπου υλικού και ανάπτυξης ερευνητικών και
καινοτομικών δραστηριοτήτων, επίσης δε μπορεί να
προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά γε−
γονότα.
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Οι υπό στοιχεία β΄, γ΄ και δ΄ δαπάνες λειτουργίας
του Ινστιτούτου, που θα προσδιοριστούν σύμφωνα με
τα ανωτέρω, θα καλύπτονται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για
τα έτη 2007 έως 2013 (Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9
«Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων», ειδικός
στόχος «ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών
δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτή
– αύξηση συμμετοχής μέσω της παροχής ειδικών κινή−
τρων»). Μετά την ημερομηνία αυτή θα καλύπτονται από
τον τακτικό προϋπολογισμό του οικείου Ιδρύματος, το
οποίο επιχορηγείται για το σκοπό αυτόν από τον τακτι−
κό προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι.
Πάτρας, το οποίο είναι αρμόδιο, στο πλαίσιο των διατά−
ξεων του ν. 3369/2005, για την οργάνωση και λειτουργία
των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (Π.Δ.Β.Ε.) του
Τ.Ε.Ι..
Άρθρο 2
Σκοποί
1. Το Ι.Δ.Β.Ε., με την οργάνωση και λειτουργία των
Π.Δ.Β.Ε., επιδιώκει ειδικότερα τους ακόλουθους σκο−
πούς:
α) Τη δια βίου παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων και
την εν γένει βελτίωση των προσόντων του ανθρώπινου
δυναμικού σε ένα περιβάλλον ταχύτατων και διαρθρωτι−
κών μεταβολών με σκοπό την αύξηση των δυνατοτήτων
πλήρους και ποιοτικής απασχόλησης.
β) Την περαιτέρω συμβολή στη δημιουργία ενεργών
και αυτοδύναμων πολιτών και στην εδραίωση της ουσι−
αστικής συμμετοχής του πληθυσμού στα βασικά θέματα
της κοινωνικής ζωής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.
γ) Τη διευκόλυνση και εξομάλυνση της κοινωνικής
ένταξης, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και την ενί−
σχυση της κοινωνικής συνοχής και
δ) Τη δημιουργία ευνοϊκών όρων και προϋποθέσεων
προσωπικής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης των πολι−
τών.
2. Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ι.Δ.Β.Ε. μπορεί,
μεταξύ άλλων:
α) Να διεξάγει μελέτες σε θέματα των επιστημονικών
του ενδιαφερόντων.
β) Να διοργανώνει ή συμμετέχει σε επιστημονικές δι−
αλέξεις, ημερίδες, συμπόσια, σεμινάρια, συνέδρια και
άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις.
γ) Να πραγματοποιεί εκδόσεις και δημοσιεύσεις, κα−
θώς και να παράγει ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό και
δ) Να συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαί−
δευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγή ιδρύματα της
αλλοδαπής, καθώς και με κέντρα ερευνών και άλλα
ακαδημαϊκά ιδρύματα ή φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης
τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής.
Άρθρο 3
Όργανα του Ι.Δ.Β.Ε.
1. Όργανα του Ι.Δ.Β.Ε. είναι ο Πρόεδρος, ο Επιστημο−
νικός Διευθυντής και το Συμβούλιο.
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2. Τα καθήκοντα του Προέδρου του Ι.Δ.Β.Ε. ανατίθενται
από το Συμβούλιο του T.E.I. σε έναν από τους Αντιπρο−
έδρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.5
του ν. 1404/1983 όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Ι.Δ.Β.Ε. εκλέγεται
από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. ύστερα από υποβολή υπο−
ψηφιοτήτων, από μέλη Ε.Π του Τ.Ε.Ι., κατά προτίμηση της
βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή
με ειδίκευση, γνώσεις ή εμπειρία στα θέματα της δια
βίου εκπαίδευσης.
4. Το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. αποτελείται από τον Πρό−
εδρο και τον Επιστημονικό Διευθυντή του Ι.Δ.Β.Ε., καθώς
και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι..
5. Η θητεία του Επιστημονικού Διευθυντή συμβαδίζει
με τη θητεία των Προεδρικών Αρχών και λήγει ταυτό−
χρονα με αυτή.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες
1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο, καταρτίζει την
ημερήσια διάταξη, προεδρεύει και διευθύνει στις συνε−
δριάσεις του, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών
του και γενικά έχει τη συνολική ευθύνη της λειτουργίας
του Συμβουλίου, καθώς και γενικότερα του Ι.Δ.Β.Ε. του
οποίου είναι ο επικεφαλής.
2. Ο Επιστημονικός Διευθυντής έχει τη γενική ακαδη−
μαϊκή ευθύνη για τη λειτουργία των Π.Δ.Β.Ε. που υλο−
ποιούνται στο Ι.Δ.Β.Ε., αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν
απουσιάζει ή κωλύεται, εισηγείται τα θέματα συζήτησης
στο Συμβούλιο και ασκεί όσες αρμοδιότητες του μετα−
βιβάζει ο Πρόεδρος.
3. Το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. έχει τις ακόλουθες αρ−
μοδιότητες:
α) Ασκεί τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του
Ι.Δ.Β.Ε. και του συνόλου των δραστηριοτήτων του.
β) Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και χα−
ράσσει την γενική ερευνητική και εκπαιδευτική πολιτική
του Ι.Δ.Β.Ε..
γ) Εγκρίνει την υλοποίηση των Π.Δ.Β.Ε..
δ) Αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψήφιων εκπαιδευο−
μένων, σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων.
ε) Αποφασίζει την πραγματοποίηση κάθε είδους εκ−
δηλώσεων και δραστηριοτήτων για την επίτευξη των
σκοπών του Ινστιτούτου, όπως συνεδρίων, σεμιναρίων,
μελετών και εκδόσεων.
στ) Εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των Π.Δ.Β.Ε., οι
οποίοι συντάσσονται από τους οικείους Ακαδημαϊκούς
Υπευθύνους.
ζ) Αναθέτει σε μέλη του Συμβουλίου ή σε στελέχη του
Ι.Δ.Β.Ε. συγκεκριμένο έργο.
η) Καθορίζει το ποσό στο οποίο ανέρχεται η συμμετο−
χή των εκπαιδευομένων στην κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών του Ι.Δ.Β.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2
περ. δ΄ του ν. 3369/2005 και
θ) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα του Ι.Δ.Β.Ε., το
οποίο δεν ανατίθεται ειδικά σε άλλο όργανό του από
την κείμενη νομοθεσία.
4. To Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. μπορεί, για την αντιμετώ−
πιση επείγοντος θέματος, να μεταβιβάζει συγκεκριμένη
αρμοδιότητά του για ορισμένο χρόνο στον Επιστημονικό
Διευθυντή ή σε κάποιο από τα λοιπά μέλη του.

Άρθρο 5
Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης (Π.Δ.Β.Ε.)
1. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρέχει το
Ι.Δ.Β.Ε. οργανώνονται σε Π.Δ.Β.Ε.
2. Δικαίωμα υλοποίησης Π.Δ.Β.Ε. στο πλαίσιο του Ινστι−
τούτου έχουν τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Πάτρας είτε μονο−
μερώς είτε σε επίπεδο διατμηματικής συνεργασίας. Το
Ι.Δ.Β.Ε. μπορεί να οργανώνει Π.Δ.Β.Ε. σε περισσότερες
από μία γλώσσες.
3. Η πρόταση έγκρισης υλοποίησης ενός Π.Δ.Β.Ε. υπο−
βάλλεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, στο
γνωστικό αντικείμενο του οποίου εμπίπτει το αντικεί−
μενο του Προγράμματος, δια της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι.
στο Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. Στην περίπτωση Π.Δ.Β.Ε. του
οποίου το αντικείμενο εμπίπτει στα γνωστικά αντικεί−
μενα περισσότερων Τμημάτων, η πρόταση έγκρισης της
υλοποίησής του υποβάλλεται από κοινού από τις οικεί−
ες Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων. Στην πρόταση
έγκρισης υλοποίησης αναφέρονται και τεκμηριώνονται
τα στοιχεία του άρθρου 6 παρ. 2 και 3 του ν. 3369/2005
και επιπλέον περιγράφονται οι όροι της τυχόν διατμη−
ματικής συνεργασίας.
4. Στο πλαίσιο του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχε−
διασμού του Ι.Δ.Β.Ε., το Συμβούλιο του μπορεί να υποδει−
κνύει στα συγγενή Τμήματα επιστημονικές περιοχές, στις
οποίες είναι σκόπιμη ή αναγκαία η δημιουργία Π.Δ.Β.Ε.
5. Η έγκριση υλοποίησης Π.Δ.Β.Ε. πραγματοποιείται
με απόφαση του Συμβουλίου του Ι.Δ.Β.Ε., ύστερα από
γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3369/2005.
Άρθρο 6
Όργανα των Π.Δ.Β.Ε.
1. Σε κάθε Π.Δ.Β.Ε. ορίζεται με απόφαση του Συμβου−
λίου ένας Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος μεταξύ των διδα−
σκόντων στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση διατμηματικής
υλοποίησης Π.Δ.Β.Ε. από δύο ή περισσότερα Τμήματα
του Τ.Ε.Ι. μπορούν να οριστούν κατά περίπτωση περισ−
σότεροι του ενός Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι, ο αριθμός των
οποίων ωστόσο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό
των Τμημάτων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του
Προγράμματος. Οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι έχουν την
ευθύνη της υλοποίησης και της εύρυθμης διεξαγωγής
των οικείων Π.Δ.Β.Ε., καθώς και του συντονισμού του
εκπαιδευτικού τους έργου, και ορίζονται για ετήσια θη−
τεία, με δυνατότητα ανανέωσης.
2. Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος ή οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυ−
νοι, εφόσον είναι περισσότεροι του ενός, και οι διδάσκο−
ντες συγκροτούν την Ομάδα Διδακτικού Έργου (Ο.Δ.Ε.)
του οικείου Προγράμματος, η οποία έχει την ευθύνη της
οργάνωσης και διεξαγωγής του εκπαιδευτικού έργου.
3. Οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι όλων των Π.Δ.Β.Ε. συγκρο−
τούν το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε., το οποίο ασκεί
το συντονισμό και την εποπτεία των προγραμμάτων. Τα
μέλη του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου μπορεί να είναι ταυτό−
χρονα Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι σε δύο το πολύ Π.Δ.Β.Ε.
Άρθρο 7
Εισαγωγή – εγγραφή εκπαιδευομένων
1. Δικαίωμα εγγραφής στα Π.Δ.Β.Ε. του Ι.Δ.Β.Ε. έχουν οι
απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και
τεχνολογικής. Με την απόφαση έγκρισης υλοποίησης
Π.Δ.Β.Ε. μπορεί να περιορίζεται το δικαίωμα εγγραφής
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σε πτυχιούχους ορισμένων Τμημάτων, καθώς και να
ορίζονται πρόσθετα προσόντα για την εγγραφή στο
Πρόγραμμα, όπως η γνώση ξένης γλώσσας ή χειρισμού
ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και η προηγούμενη
παρακολούθηση, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επί−
πεδο, ορισμένων μαθημάτων.
2. Ο αριθμός των διαθέσιμων νέων θέσεων εκπαιδευ−
ομένων σε ένα Π.Δ.Β.Ε., όπως επίσης και ο απαιτούμε−
νος ελάχιστος αριθμός εκπαιδευομένων για την έναρξη
λειτουργίας του, καθορίζονται από το Συμβούλιο του
Ι.Δ.Β.Ε., ύστερα από γνώμη του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου
του Προγράμματος. Ειδικά κατά το πρώτο ακαδημαϊκό
έτος λειτουργίας του Προγράμματος, ο καθορισμός
του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων αποτελεί στοιχείο
της απόφασης έγκρισης του Προγράμματος από το
Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε.
3. Η διεξαγωγή κάθε Π.Δ.Β.Ε. γνωστοποιείται στο κοινό
με σχετικές δημοσιεύσεις στον τύπο, στην ιστοσελίδα
του Τ.Ε.Ι., με ανακοινώσεις στους χώρους των εν δυνάμει
ενδιαφερομένων και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο,
ώστε η διεξαγωγή του να λαμβάνει τη μεγαλύτερη δυνα−
τή δημοσιότητα. Στις σχετικές δημοσιεύσεις και ανακοι−
νώσεις περιλαμβάνονται τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:
α) Ο τίτλος, το αντικείμενο του προγράμματος και το
πιστοποιητικό στο οποίο καταλήγει.
β) Η διάρθρωση και η διάρκεια του προγράμματος,
καθώς και ο χρόνος διεξαγωγής του.
γ) Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων.
δ) Τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται και ενδεχο−
μένως ενδιαφέρει.
ε) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των απα−
ραίτητων δικαιολογητικών.
στ) Ο τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων, με αναφο−
ρά στα κριτήρια της υπουργικής απόφασης του άρθρου
7 παρ. 2 του ν. 3369/2005 και
ζ) Ο τόπος υποβολής των δικαιολογητικών.
4. Ο τύπος των αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαι−
ολογητικά καθορίζονται από το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε.
Υπόδειγμα έντυπης αίτησης χορηγείται από το Ι.Δ.Β.Ε.
στους ενδιαφερομένους.
5. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομέ−
νων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσι−
μων θέσεων, η επιλογή γίνεται κατόπιν αξιολόγησης
των αιτήσεων, η οποία διενεργείται από το Συμβούλιο,
ύστερα από εισήγηση των οικείων Ακαδημαϊκών Υπευ−
θύνων. Για την επιλογή ή μη εκδίδεται σχετική Πράξη
του Προέδρου του Ι.Δ.Β.Ε., η οποία κοινοποιείται στους
υποψηφίους και αναρτάται στους χώρους του Ι.Δ.Β.Ε.
6. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή σε λιγότερες από δύο
και σε περισσότερες από πέντε Δ.Ε. ενός Π.Δ.Β.Ε. ανά
εξάμηνο σπουδών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου των
θερινών διακοπών δεν είναι δυνατή η εγγραφή σε πε−
ρισσότερες των δύο Δ.Ε.
Άρθρο 8
Διεξαγωγή Π.Δ.Β.Ε.
1. Τα Π.Δ.Β.Ε. που υλοποιούνται στο Ι.Δ.Β.Ε. διεξάγο−
νται στις υλικοτεχνικές υποδομές των Τμημάτων του
Τ.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην υλοποίησή τους. Το Συμ−
βούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. μπορεί να εγκρίνει τη διεξαγωγή
Προγραμμάτων ή μέρους αυτών και σε άλλες περιοχές,
όπου το Τ.Ε.Ι. διαθέτει τις απαραίτητες υλικοτεχνικές
υποδομές.
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2. Τα Π.Δ.Β.Ε. ή μέρος αυτών είναι δυνατόν να διεξάγο−
νται και με μεθόδους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με
χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, όπου αυτό κρίνεται
εφικτό και αναγκαίο από τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους
των Προγραμμάτων, ανάλογα με τη μορφή των αντικειμέ−
νων διδασκαλίας και των αναγκών των εκπαιδευομένων.
3. Κάθε Π.Δ.Β.Ε. συγκροτείται από Διδακτικές Ενότητες
(Δ.Ε.) Κάθε Δ.Ε. περιέχει από εικοσιπέντε έως πενήντα
ώρες διδασκαλίας και μπορεί να διαιρείται σε υποε−
νότητες με μικρότερο αριθμό ωρών διδασκαλίας. Σε
περίπτωση διδασκαλίας εξ’ αποστάσεως, κάθε Δ.Ε. πε−
ριλαμβάνει διδακτική ύλη που κυμαίνεται μεταξύ ορίων
που αντιστοιχούν στις παραπάνω ώρες διδασκαλίας.
4. Οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να παρακολουθούν
τις εισηγήσεις, παραδόσεις, εργαστήρια ή άλλες δραστη−
ριότητες του Προγράμματος που επέλεξαν. Ο αριθμός
των επιτρεπόμενων ωρών απουσίας καθορίζεται από
το Συμβούλιο και δε μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις
εκατό της συνολικής διάρκειας κάθε Προγράμματος. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις απουσίας πέρα από το όριο του
προηγούμενου εδαφίου για σοβαρούς λόγους, μπορεί, με
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα
από αίτηση του εκπαιδευομένου, να χορηγηθεί άδεια
επανάληψης του Προγράμματος. Οι διατάξεις της παρα−
γράφου αυτής δεν ισχύουν στην περίπτωση διεξαγωγής
Π.Δ.Β.Ε. με μεθόδους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.
5. Οι γνώσεις που αποκομίζουν οι εκπαιδευόμενοι πι−
στοποιούνται με επιτυχή εξέταση, γραπτή ή και προ−
φορική, που οργανώνεται για κάθε Δ.Ε. από την οικεία
Ο.Δ.Ε. και βαθμολογείται από το διδάσκοντα. Για την
πιστοποίηση μπορεί να λαμβάνονται επίσης υπόψη η
συμμετοχή των εκπαιδευομένων στα μαθήματα και η
επίδοσή τους σε γραπτές εργασίες, εργαστηριακές,
φροντιστηριακές ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Για την απονομή του πιστοποιητικού στο οποίο
καταλήγει το Π.Δ.Β.Ε. απαιτείται η πιστοποίηση των
γνώσεων, κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παρα−
γράφου, για το σύνολο των Δ.Ε. του Π.Δ.Β.Ε.
7. Σε περίπτωση αποτυχίας σε εξέταση, είναι δυνατή η
επανεξέταση για άλλη μία φορά σε κάθε Δ.Ε. Σε περίπτω−
ση και δεύτερης αποτυχίας, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να
ζητήσει την επανεξέτασή του από τριμελή επιτροπή, η
οποία συγκροτείται από δύο μέλη της οικείας Ο.Δ.Ε. και
από τον διδάσκοντα της Δ.Ε. Σε περίπτωση αποτυχίας
ενώπιον της τριμελούς επιτροπής, δεν χορηγείται το
πιστοποιητικό στο οποίο καταλήγει το Π.Δ.Β.Ε.
Άρθρο 9
Αναγνώριση και μεταφορά Διδακτικών Ενοτήτων –
Αντιστοίχιση επαγγελματικής εμπειρίας
1. Η επιτυχής παρακολούθηση Δ.Ε. ενός Π.Δ.Β.Ε. αναγνω−
ρίζεται και μεταφέρεται σε οποιοδήποτε άλλο συναφές
Π.Δ.Β.Ε. του ίδιου ή άλλου Ι.Δ.Β.Ε. με απόφαση του Συμβουλί−
ου του Ι.Δ.Β.Ε. υποδοχής, ύστερα από σχετική εισήγηση του
Ακαδημαϊκού Υπευθύνου του οικείου Προγράμματος.
2. Είναι δυνατή η αντιστοίχιση συναφούς επαγγελμα−
τικής εμπειρίας με μία ή περισσότερες Δ.Ε. ενός Π.Δ.Β.Ε.
Η εν λόγω αντιστοίχιση δεν μπορεί να αφορά σε αριθμό
ωρών διδασκαλίας μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό του
συνολικού αριθμού ωρών διδασκαλίας του Π.Δ.Β.Ε. Για
την αντιστοίχιση αποφασίζει το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε.
ύστερα από σχετική εισήγηση του Ακαδημαϊκού Υπευ−
θύνου του οικείου Π.Δ.Β.Ε.
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Άρθρο 10
Πιστοποιητικά

1. Τα πιστοποιητικά που χορηγεί το Ι.Δ.Β.Ε. υπογράφο−
νται από τον Πρόεδρο του Ι.Δ.Β.Ε., ως επικεφαλής του
φορέα χορήγησης, και από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο
ή τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους, ως επιστημονικούς
υπευθύνους του Προγράμματος.
2. Πέρα από τα στοιχεία της παρ. 5 του άρθρου 5
του ν. 3369/2005, τα πιστοποιητικά αναγράφουν και τον
τίτλο του Τμήματος ή των Τμημάτων που συμμετείχαν
στην υλοποίηση του αντίστοιχου Π.Δ.Β.Ε.
Άρθρο 11
Ερευνητικές και καινοτομικές
δραστηριότητες του Ι.Δ.Β.Ε.
Το Ι.Δ.Β.Ε. αναπτύσσει ερευνητικές και καινοτομικές
δραστηριότητες για την υποστήριξη και τη συνεχή ανά−
πτυξη και ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.
Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ
άλλων, η ανάπτυξη και παραγωγή εκπαιδευτικών υλικών
και μέσων, η αποτελεσματικότερη δυνατή αξιοποίηση
των σύγχρονων τεχνολογιών, η ανάπτυξη των διδακτι−
κών και παιδαγωγικών μεθόδων για τις διάφορες μορ−
φές δια βίου εκπαίδευσης κ.λπ. Παράλληλα, το Ι.Δ.Β.Ε.
αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα που αποσκοπεί
στην εν γένει προαγωγή των συστημάτων και των λει−
τουργιών δια βίου εκπαίδευσης.
Άρθρο 12
Προσωπικό
1. Στο Ι.Δ.Β.Ε. προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέλη E.Π
του Τ.Ε.Ι., τα οποία κατέχουν θέσεις με γνωστικό αντικείμε−
νο που εμπίπτει στα εκπαιδευτικά αντικείμενα των Π.Δ.Β.Ε.,
καθώς και του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.), του
Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) και του λοιπού επι−
στημονικού και διοικητικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι., μόνιμου
ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που
προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Έως την ίδρυση οργανικής μονάδας για τη γραμμα−
τειακή και διοικητική υποστήριξη του Ι.Δ.Β.Ε. σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107),
τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από μέλη του διοικητικού
προσωπικού του Τ.Ε.Ι., τα οποία ορίζονται με απόφαση
του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. ύστερα από γνώμη του Συμ−
βουλίου του Ι.Δ.Β.Ε.
3. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των
Π.Δ.Β.Ε. πραγματοποιείται από τις γραμματείες των
Τμημάτων που συμμετέχουν στην υλοποίησή τους.
Άρθρο 13
Πόροι
1. Οι δαπάνες συνολικής λειτουργίας του Ι.Δ.Β.Ε. κα−
λύπτονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 του
ν. 3369/2005, όπως ισχύει κάθε φορά. Όσες από τις
παραπάνω δαπάνες δεν καλύπτονται σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο, καλύπτονται από τους ακόλου−
θους πόρους:
α) Ετήσια πρόσθετη επιχορήγηση από τον τακτικό
προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι., σε ποσοστό δέκα τοις εκα−
τό.
β) Πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευ−
νας του Τ.Ε.Ι., σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό.

γ) Χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προ−
γράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπα−
ϊκή Ένωση, τα οποία αναλαμβάνει το Τ.Ε.Ι., σε ποσοστό
τριάντα τοις εκατό.
δ) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Εκπαίδευ−
σης, στα οποία περιλαμβάνεται και η συμμετοχή των εκ−
παιδευομένων στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών,
όπως εκάστοτε ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου
του Ι.Δ.Β.Ε., σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό.
ε) Έσοδα του Τ.Ε.Ι., από την ανάπτυξη, παραγωγή και
αξιοποίηση καινοτομικού εκπαιδευτικού και άλλου υλι−
κού, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την
πώληση δημοσιευμάτων του Ι.Δ.Β.Ε., σε ποσοστό πέντε
τοις εκατό.
στ) Έσοδα του Τ.Ε.Ι., από εκπόνηση μελετών και εκτέ−
λεση επιμορφωτικών έργων που αφορούν τη Δια Βίου
Εκπαίδευση, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό.
ζ) Πάσης φύσεως τακτικές ή έκτακτες ειδικές εισφο−
ρές και χρηματοδοτήσεις προς το Τ.Ε.Ι. από ημεδαπούς
ή αλλοδαπούς φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού
τομέα και από διεθνείς οργανισμούς, καθώς και δωρεές,
κληρονομιές και κληροδοσίες προς το Τ.Ε.Ι., σε ποσοστό
πέντε τοις εκατό και
η) Πρόσοδοι από τα περιουσιακά στοιχεία του Τ.Ε.Ι.,
σε ποσοστό πέντε τοις εκατό.
2. Η οικονομική διαχείριση των πόρων του Ι.Δ.Β.Ε. γί−
νεται μέσω του προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 14
Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουρ−
γίας του Τ.Ε.Ι. και, έως την κατάρτιση του, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 υποπαρ. α΄ του
ν. 3549/2007 (A΄ 69), οι διατάξεις του Πρότυπου Γενικού
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. εφαρμό−
ζονται συμπληρωματικά προς τις διατάξεις της παρού−
σας, για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων οργάνωσης
και λειτουργίας του Ι.Δ.Β.Ε. που δεν ρυθμίζονται με την
παρούσα απόφαση.
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Ιουνίου 2009
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Aριθμ. 65111/Ε5
(4)
Ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Β.Ε.)
στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3369/2005 (Α΄ 171).
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β) Του άρθρου 20 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
των άρθρων 7 και 8 του ν. 2530/1997 (Α΄ 218).
γ) 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).
δ) Της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40) και
ε) Της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (Β΄ 68).
2. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Πει−
ραιά στην από 1/24.1.2006 συνεδρίασή της.
3. Το υπ’ αριθμ. 3704/25.2.2008 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Το γεγονός ότι:
α) Από την εφαρμογή των διατάξεων της παρού−
σας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού για πρόσληψη προσωπικού,
κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή, γιατί το ιδρυόμε−
νο Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης θα λειτουργεί με
προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και σε
χώρους που ήδη διαθέτει το Τ.Ε.Ι..
β) Η δαπάνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων
δια βίου εκπαίδευσης που θα οργανώνει το Ινστιτούτο
θα προσδιορίζεται για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά με
την απόφαση έγκρισης της υλοποίησής του, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3369/2005.
γ) Η δαπάνη για την ωριαία πρόσθετη αμοιβή των
μελών Εκπαιδευτικού – Ερευνητικού Προσωπικού και
την αποζημίωση των λοιπών κατηγοριών προσωπικού,
που υπηρετεί ήδη στο Τ.Ε.Ι., για την παροχή εκπαιδευ−
τικού, ερευνητικού ή διοικητικού έργου, δε μπορεί να
προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από την έκδοση των
κοινών υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 11 παρ. 4
και 5 του νόμου.
δ) Η δαπάνη για την κάλυψη εξόδων διεξαγωγής με−
λετών, διοργάνωσης ή συμμετοχής σε επιστημονικές
διαλέξεις, ημερίδες, συμπόσια, σεμινάρια, συνέδρια και
άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, πραγματοποίησης
εκδόσεων και δημοσιεύσεων, παραγωγής ηλεκτρονι−
κού και έντυπου υλικού και ανάπτυξης ερευνητικών και
καινοτομικών δραστηριοτήτων, επίσης δε μπορεί να
προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά γε−
γονότα.
Οι υπό στοιχεία β΄, γ΄ και δ΄ δαπάνες λειτουργίας
του Ινστιτούτου, που θα προσδιοριστούν σύμφωνα με
τα ανωτέρω, θα καλύπτονται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για
τα έτη 2007 έως 2013 (Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9
«Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων», ειδικός
στόχος «ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών
δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτή
– αύξηση συμμετοχής μέσω της παροχής ειδικών κινή−
τρων»). Μετά την ημερομηνία αυτή θα καλύπτονται από
τον τακτικό προϋπολογισμό του οικείου Ιδρύματος, το
οποίο επιχορηγείται για το σκοπό αυτόν από τον τακτι−
κό προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ., αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι.
Πειραιά, το οποίο είναι αρμόδιο, στο πλαίσιο των διατά−
ξεων του ν. 3369/2005, για την οργάνωση και λειτουργία
των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (Π.Δ.Β.Ε.) του
Τ.Ε.Ι..
Άρθρο 2
Σκοποί
1. Το Ι.Δ.Β.Ε., με την οργάνωση και λειτουργία των
Π.Δ.Β.Ε., επιδιώκει ειδικότερα τους ακόλουθους σκο−
πούς:
α) Τη δια βίου παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων και
την εν γένει βελτίωση των προσόντων του ανθρώπινου
δυναμικού σε ένα περιβάλλον ταχύτατων και διαρθρωτι−
κών μεταβολών με σκοπό την αύξηση των δυνατοτήτων
πλήρους και ποιοτικής απασχόλησης.
β) Την περαιτέρω συμβολή στη δημιουργία ενεργών
και αυτοδύναμων πολιτών και στην εδραίωση της ουσι−
αστικής συμμετοχής του πληθυσμού στα βασικά θέματα
της κοινωνικής ζωής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.
γ) Τη διευκόλυνση και εξομάλυνση της κοινωνικής
ένταξης, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και την ενί−
σχυση της κοινωνικής συνοχής και
δ) Τη δημιουργία ευνοϊκών όρων και προϋποθέσεων
προσωπικής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης των πολι−
τών.
2. Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ι.Δ.Β.Ε. μπορεί,
μεταξύ άλλων:
α) Να διεξάγει μελέτες σε θέματα των επιστημονικών
του ενδιαφερόντων.
β) Να διοργανώνει ή συμμετέχει σε επιστημονικές δι−
αλέξεις, ημερίδες, συμπόσια, σεμινάρια, συνέδρια και
άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις.
γ) Να πραγματοποιεί εκδόσεις και δημοσιεύσεις,
καθώς και να παράγει ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό
και
δ) Να συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκ−
παίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), τα Ανώτατα Εκπαιδευ−
τικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγή ιδρύ−
ματα της αλλοδαπής, καθώς και με κέντρα ερευνών
και άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα ή φορείς Δια Βίου
Εκπαίδευσης τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλο−
δαπής.
Άρθρο 3
Όργανα του Ι.Δ.Β.Ε.
1. Όργανα του Ι.Δ.Β.Ε. είναι ο Πρόεδρος, ο Επιστημο−
νικός Διευθυντής και το Συμβούλιο.
2. Τα καθήκοντα του Προέδρου του Ι.Δ.Β.Ε. ανατίθενται
από το Συμβούλιο του T.E.I. σε έναν από τους Αντιπρο−
έδρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.5
του ν. 1404/1983 όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Ι.Δ.Β.Ε. εκλέγεται
από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. ύστερα από υποβολή υπο−
ψηφιοτήτων, από μέλη Ε.Π του Τ.Ε.Ι., κατά προτίμηση της
βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή
με ειδίκευση, γνώσεις ή εμπειρία στα θέματα της δια
βίου εκπαίδευσης.
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4. Το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. αποτελείται από τον Πρό−
εδρο και τον Επιστημονικό Διευθυντή του Ι.Δ.Β.Ε., καθώς
και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι..
5. Η θητεία του Επιστημονικού Διευθυντή συμβαδίζει
με τη θητεία των Προεδρικών Αρχών και λήγει ταυτό−
χρονα με αυτή.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες
1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο, καταρτίζει την
ημερήσια διάταξη, προεδρεύει και διευθύνει στις συνε−
δριάσεις του, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών
του και γενικά έχει τη συνολική ευθύνη της λειτουργίας
του Συμβουλίου, καθώς και γενικότερα του Ι.Δ.Β.Ε. του
οποίου είναι ο επικεφαλής.
2. Ο Επιστημονικός Διευθυντής έχει τη γενική ακαδη−
μαϊκή ευθύνη για τη λειτουργία των Π.Δ.Β.Ε. που υλο−
ποιούνται στο Ι.Δ.Β.Ε., αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν
απουσιάζει ή κωλύεται, εισηγείται τα θέματα συζήτησης
στο Συμβούλιο και ασκεί όσες αρμοδιότητες του μετα−
βιβάζει ο Πρόεδρος.
3. Το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. έχει τις ακόλουθες αρ−
μοδιότητες:
α) Ασκεί τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του
Ι.Δ.Β.Ε. και του συνόλου των δραστηριοτήτων του.
β) Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και χα−
ράσσει την γενική ερευνητική και εκπαιδευτική πολιτική
του Ι.Δ.Β.Ε..
γ) Εγκρίνει την υλοποίηση των Π.Δ.Β.Ε..
δ) Αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψήφιων εκπαιδευο−
μένων, σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων.
ε) Αποφασίζει την πραγματοποίηση κάθε είδους εκ−
δηλώσεων και δραστηριοτήτων για την επίτευξη των
σκοπών του Ινστιτούτου, όπως συνεδρίων, σεμιναρίων,
μελετών και εκδόσεων.
στ) Εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των Π.Δ.Β.Ε., οι
οποίοι συντάσσονται από τους οικείους Ακαδημαϊκούς
Υπευθύνους.
ζ) Αναθέτει σε μέλη του Συμβουλίου ή σε στελέχη του
Ι.Δ.Β.Ε. συγκεκριμένο έργο.
η) Καθορίζει το ποσό στο οποίο ανέρχεται η συμμετο−
χή των εκπαιδευομένων στην κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών του Ι.Δ.Β.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2
περ. δ΄ του ν. 3369/2005 και
θ) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα του Ι.Δ.Β.Ε., το
οποίο δεν ανατίθεται ειδικά σε άλλο όργανό του από
την κείμενη νομοθεσία.
4. To Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. μπορεί, για την αντιμετώ−
πιση επείγοντος θέματος, να μεταβιβάζει συγκεκριμένη
αρμοδιότητά του για ορισμένο χρόνο στον Επιστημονικό
Διευθυντή ή σε κάποιο από τα λοιπά μέλη του.
Άρθρο 5
Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης (Π.Δ.Β.Ε.)
1. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρέχει το
Ι.Δ.Β.Ε. οργανώνονται σε Π.Δ.Β.Ε.
2. Δικαίωμα υλοποίησης Π.Δ.Β.Ε. στο πλαίσιο του Ινστι−
τούτου έχουν τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Πειραιά είτε μονο−
μερώς είτε σε επίπεδο διατμηματικής συνεργασίας. Το
Ι.Δ.Β.Ε. μπορεί να οργανώνει Π.Δ.Β.Ε. σε περισσότερες
από μία γλώσσες.

3. Η πρόταση έγκρισης υλοποίησης ενός Π.Δ.Β.Ε. υπο−
βάλλεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, στο
γνωστικό αντικείμενο του οποίου εμπίπτει το αντικεί−
μενο του Προγράμματος, δια της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι.
στο Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. Στην περίπτωση Π.Δ.Β.Ε. του
οποίου το αντικείμενο εμπίπτει στα γνωστικά αντικεί−
μενα περισσότερων Τμημάτων, η πρόταση έγκρισης της
υλοποίησής του υποβάλλεται από κοινού από τις οικεί−
ες Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων. Στην πρόταση
έγκρισης υλοποίησης αναφέρονται και τεκμηριώνονται
τα στοιχεία του άρθρου 6 παρ. 2 και 3 του ν. 3369/2005
και επιπλέον περιγράφονται οι όροι της τυχόν διατμη−
ματικής συνεργασίας.
4. Στο πλαίσιο του στρατηγικού και επιχειρησιακού
σχεδιασμού του Ι.Δ.Β.Ε., το Συμβούλιο του μπορεί να
υποδεικνύει στα συγγενή Τμήματα επιστημονικές περιο−
χές, στις οποίες είναι σκόπιμη ή αναγκαία η δημιουργία
Π.Δ.Β.Ε.
5. Η έγκριση υλοποίησης Π.Δ.Β.Ε. πραγματοποιείται
με απόφαση του Συμβουλίου του Ι.Δ.Β.Ε., ύστερα από
γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3369/2005.
Άρθρο 6
Όργανα των Π.Δ.Β.Ε.
1. Σε κάθε Π.Δ.Β.Ε. ορίζεται με απόφαση του Συμβου−
λίου ένας Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος μεταξύ των διδα−
σκόντων στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση διατμηματικής
υλοποίησης Π.Δ.Β.Ε. από δύο ή περισσότερα Τμήματα
του Τ.Ε.Ι. μπορούν να οριστούν κατά περίπτωση περισ−
σότεροι του ενός Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι, ο αριθμός των
οποίων ωστόσο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό
των Τμημάτων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του
Προγράμματος. Οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι έχουν την
ευθύνη της υλοποίησης και της εύρυθμης διεξαγωγής
των οικείων Π.Δ.Β.Ε., καθώς και του συντονισμού του
εκπαιδευτικού τους έργου, και ορίζονται για ετήσια θη−
τεία, με δυνατότητα ανανέωσης.
2. Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος ή οι Ακαδημαϊκοί Υπεύ−
θυνοι, εφόσον είναι περισσότεροι του ενός, και οι δι−
δάσκοντες συγκροτούν την Ομάδα Διδακτικού Έργου
(Ο.Δ.Ε.) του οικείου Προγράμματος, η οποία έχει την
ευθύνη της οργάνωσης και διεξαγωγής του εκπαιδευ−
τικού έργου.
3. Οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι όλων των Π.Δ.Β.Ε. συ−
γκροτούν το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε., το
οποίο ασκεί το συντονισμό και την εποπτεία των προ−
γραμμάτων. Τα μέλη του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου μπο−
ρεί να είναι ταυτόχρονα Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι σε δύο
το πολύ Π.Δ.Β.Ε.
Άρθρο 7
Εισαγωγή – εγγραφή εκπαιδευομένων
1. Δικαίωμα εγγραφής στα Π.Δ.Β.Ε. του Ι.Δ.Β.Ε. έχουν οι
απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και
τεχνολογικής. Με την απόφαση έγκρισης υλοποίησης
Π.Δ.Β.Ε. μπορεί να περιορίζεται το δικαίωμα εγγραφής
σε πτυχιούχους ορισμένων Τμημάτων, καθώς και να
ορίζονται πρόσθετα προσόντα για την εγγραφή στο
Πρόγραμμα, όπως η γνώση ξένης γλώσσας ή χειρισμού
ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και η προηγούμενη
παρακολούθηση, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επί−
πεδο, ορισμένων μαθημάτων.
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2. Ο αριθμός των διαθέσιμων νέων θέσεων εκπαιδευ−
ομένων σε ένα Π.Δ.Β.Ε., όπως επίσης και ο απαιτούμε−
νος ελάχιστος αριθμός εκπαιδευομένων για την έναρξη
λειτουργίας του, καθορίζονται από το Συμβούλιο του
Ι.Δ.Β.Ε., ύστερα από γνώμη του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου
του Προγράμματος. Ειδικά κατά το πρώτο ακαδημαϊκό
έτος λειτουργίας του Προγράμματος, ο καθορισμός
του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων αποτελεί στοιχείο
της απόφασης έγκρισης του Προγράμματος από το
Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε.
3. Η διεξαγωγή κάθε Π.Δ.Β.Ε. γνωστοποιείται στο κοινό
με σχετικές δημοσιεύσεις στον τύπο, στην ιστοσελίδα
του Τ.Ε.Ι., με ανακοινώσεις στους χώρους των εν δυνάμει
ενδιαφερομένων και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο,
ώστε η διεξαγωγή του να λαμβάνει τη μεγαλύτερη δυνα−
τή δημοσιότητα. Στις σχετικές δημοσιεύσεις και ανακοι−
νώσεις περιλαμβάνονται τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:
α) Ο τίτλος, το αντικείμενο του προγράμματος και το
πιστοποιητικό στο οποίο καταλήγει.
β) Η διάρθρωση και η διάρκεια του προγράμματος,
καθώς και ο χρόνος διεξαγωγής του.
γ) Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων.
δ) Τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται και ενδεχο−
μένως ενδιαφέρει.
ε) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των απα−
ραίτητων δικαιολογητικών.
στ) Ο τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων, με αναφο−
ρά στα κριτήρια της υπουργικής απόφασης του άρθρου
7 παρ. 2 του ν. 3369/2005 και
ζ) Ο τόπος υποβολής των δικαιολογητικών.
4. Ο τύπος των αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαι−
ολογητικά καθορίζονται από το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε.
Υπόδειγμα έντυπης αίτησης χορηγείται από το Ι.Δ.Β.Ε.
στους ενδιαφερομένους.
5. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομέ−
νων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσι−
μων θέσεων, η επιλογή γίνεται κατόπιν αξιολόγησης
των αιτήσεων, η οποία διενεργείται από το Συμβούλιο,
ύστερα από εισήγηση των οικείων Ακαδημαϊκών Υπευ−
θύνων. Για την επιλογή ή μη εκδίδεται σχετική Πράξη
του Προέδρου του Ι.Δ.Β.Ε., η οποία κοινοποιείται στους
υποψηφίους και αναρτάται στους χώρους του Ι.Δ.Β.Ε.
6. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή σε λιγότερες από δύο
και σε περισσότερες από πέντε Δ.Ε. ενός Π.Δ.Β.Ε. ανά
εξάμηνο σπουδών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου των
θερινών διακοπών δεν είναι δυνατή η εγγραφή σε πε−
ρισσότερες των δύο Δ.Ε.
Άρθρο 8
Διεξαγωγή Π.Δ.Β.Ε.
1. Τα Π.Δ.Β.Ε. που υλοποιούνται στο Ι.Δ.Β.Ε. διεξάγονται
στις υλικοτεχνικές υποδομές των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. που
συμμετέχουν στην υλοποίησή τους. Το Συμβούλιο του
Ι.Δ.Β.Ε. μπορεί να εγκρίνει τη διεξαγωγή Προγραμμάτων
ή μέρους αυτών και σε άλλες περιοχές, όπου το Τ.Ε.Ι.
διαθέτει τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές.
2. Τα Π.Δ.Β.Ε. ή μέρος αυτών είναι δυνατόν να διε−
ξάγονται και με μεθόδους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευ−
σης με χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, όπου αυτό
κρίνεται εφικτό και αναγκαίο από τους Ακαδημαϊκούς
Υπευθύνους των Προγραμμάτων, ανάλογα με τη μορφή
των αντικειμένων διδασκαλίας και των αναγκών των
εκπαιδευομένων.
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3. Κάθε Π.Δ.Β.Ε. συγκροτείται από Διδακτικές Ενό−
τητες (Δ.Ε.) Κάθε Δ.Ε. περιέχει από εικοσιπέντε έως
πενήντα ώρες διδασκαλίας και μπορεί να διαιρείται
σε υποενότητες με μικρότερο αριθμό ωρών διδασκα−
λίας. Σε περίπτωση διδασκαλίας εξ’ αποστάσεως, κάθε
Δ.Ε. περιλαμβάνει διδακτική ύλη που κυμαίνεται μεταξύ
ορίων που αντιστοιχούν στις παραπάνω ώρες διδα−
σκαλίας.
4. Οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να παρακολου−
θούν τις εισηγήσεις, παραδόσεις, εργαστήρια ή άλλες
δραστηριότητες του Προγράμματος που επέλεξαν. Ο
αριθμός των επιτρεπόμενων ωρών απουσίας καθορίζε−
ται από το Συμβούλιο και δε μπορεί να υπερβαίνει το
δέκα τοις εκατό της συνολικής διάρκειας κάθε Προ−
γράμματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απουσίας πέρα
από το όριο του προηγούμενου εδαφίου για σοβαρούς
λόγους, μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του
Συμβουλίου, ύστερα από αίτηση του εκπαιδευομένου,
να χορηγηθεί άδεια επανάληψης του Προγράμματος.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν στην
περίπτωση διεξαγωγής Π.Δ.Β.Ε. με μεθόδους εξ’ απο−
στάσεως εκπαίδευσης.
5. Οι γνώσεις που αποκομίζουν οι εκπαιδευόμενοι πι−
στοποιούνται με επιτυχή εξέταση, γραπτή ή και προ−
φορική, που οργανώνεται για κάθε Δ.Ε. από την οικεία
Ο.Δ.Ε. και βαθμολογείται από το διδάσκοντα. Για την
πιστοποίηση μπορεί να λαμβάνονται επίσης υπόψη η
συμμετοχή των εκπαιδευομένων στα μαθήματα και η
επίδοσή τους σε γραπτές εργασίες, εργαστηριακές,
φροντιστηριακές ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Για την απονομή του πιστοποιητικού στο οποίο
καταλήγει το Π.Δ.Β.Ε. απαιτείται η πιστοποίηση των
γνώσεων, κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παρα−
γράφου, για το σύνολο των Δ.Ε. του Π.Δ.Β.Ε.
7. Σε περίπτωση αποτυχίας σε εξέταση, είναι δυνατή
η επανεξέταση για άλλη μία φορά σε κάθε Δ.Ε. Σε
περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας, ο εκπαιδευόμενος
μπορεί να ζητήσει την επανεξέτασή του από τριμελή
επιτροπή, η οποία συγκροτείται από δύο μέλη της οι−
κείας Ο.Δ.Ε. και από τον διδάσκοντα της Δ.Ε. Σε περί−
πτωση αποτυχίας ενώπιον της τριμελούς επιτροπής,
δεν χορηγείται το πιστοποιητικό στο οποίο καταλήγει
το Π.Δ.Β.Ε.
Άρθρο 9
Αναγνώριση και μεταφορά Διδακτικών Ενοτήτων –
Αντιστοίχιση επαγγελματικής εμπειρίας
1. Η επιτυχής παρακολούθηση Δ.Ε. ενός Π.Δ.Β.Ε. ανα−
γνωρίζεται και μεταφέρεται σε οποιοδήποτε άλλο συ−
ναφές Π.Δ.Β.Ε. του ίδιου ή άλλου Ι.Δ.Β.Ε. με απόφαση
του Συμβουλίου του Ι.Δ.Β.Ε. υποδοχής, ύστερα από σχε−
τική εισήγηση του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου του οικείου
Προγράμματος.
2. Είναι δυνατή η αντιστοίχιση συναφούς επαγγελμα−
τικής εμπειρίας με μία ή περισσότερες Δ.Ε. ενός Π.Δ.Β.Ε.
Η εν λόγω αντιστοίχιση δεν μπορεί να αφορά σε αριθμό
ωρών διδασκαλίας μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό του
συνολικού αριθμού ωρών διδασκαλίας του Π.Δ.Β.Ε. Για
την αντιστοίχιση αποφασίζει το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε.
ύστερα από σχετική εισήγηση του Ακαδημαϊκού Υπευ−
θύνου του οικείου Π.Δ.Β.Ε.
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Άρθρο 10
Πιστοποιητικά

1. Τα πιστοποιητικά που χορηγεί το Ι.Δ.Β.Ε. υπογράφο−
νται από τον Πρόεδρο του Ι.Δ.Β.Ε., ως επικεφαλής του
φορέα χορήγησης, και από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο
ή τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους, ως επιστημονικούς
υπευθύνους του Προγράμματος.
2. Πέρα από τα στοιχεία της παρ. 5 του άρθρου 5
του ν. 3369/2005, τα πιστοποιητικά αναγράφουν και τον
τίτλο του Τμήματος ή των Τμημάτων που συμμετείχαν
στην υλοποίηση του αντίστοιχου Π.Δ.Β.Ε.
Άρθρο 11
Ερευνητικές και καινοτομικές
δραστηριότητες του Ι.Δ.Β.Ε.
Το Ι.Δ.Β.Ε. αναπτύσσει ερευνητικές και καινοτομικές
δραστηριότητες για την υποστήριξη και τη συνεχή ανά−
πτυξη και ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.
Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ
άλλων, η ανάπτυξη και παραγωγή εκπαιδευτικών υλικών
και μέσων, η αποτελεσματικότερη δυνατή αξιοποίηση
των σύγχρονων τεχνολογιών, η ανάπτυξη των διδακτι−
κών και παιδαγωγικών μεθόδων για τις διάφορες μορ−
φές δια βίου εκπαίδευσης κ.λπ. Παράλληλα, το Ι.Δ.Β.Ε.
αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα που αποσκοπεί
στην εν γένει προαγωγή των συστημάτων και των λει−
τουργιών δια βίου εκπαίδευσης.
Άρθρο 12
Προσωπικό
1. Στο Ι.Δ.Β.Ε. προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέλη
E.Π του Τ.Ε.Ι., τα οποία κατέχουν θέσεις με γνωστικό
αντικείμενο που εμπίπτει στα εκπαιδευτικά αντικείμενα
των Π.Δ.Β.Ε., καθώς και του Ειδικού Διδακτικού Προσωπι−
κού (Ε.ΔΙ.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(ΕΡ.ΔΙ.Π.), του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) και
του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού
του Τ.Ε.Ι., μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορι−
σμένου χρόνου, που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
2. Έως την ίδρυση οργανικής μονάδας για τη γραμμα−
τειακή και διοικητική υποστήριξη του Ι.Δ.Β.Ε. σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107),
τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από μέλη του διοικητικού
προσωπικού του Τ.Ε.Ι., τα οποία ορίζονται με απόφαση
του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. ύστερα από γνώμη του Συμ−
βουλίου του Ι.Δ.Β.Ε.
3. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των
Π.Δ.Β.Ε. πραγματοποιείται από τις γραμματείες των
Τμημάτων που συμμετέχουν στην υλοποίησή τους.
Άρθρο 13
Πόροι
1. Οι δαπάνες συνολικής λειτουργίας του Ι.Δ.Β.Ε. κα−
λύπτονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 του
ν. 3369/2005, όπως ισχύει κάθε φορά. Όσες από τις

παραπάνω δαπάνες δεν καλύπτονται σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο, καλύπτονται από τους ακόλου−
θους πόρους:
α) Ετήσια πρόσθετη επιχορήγηση από τον τακτικό
προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι., σε ποσοστό δέκα τοις εκα−
τό.
β) Πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευ−
νας του Τ.Ε.Ι., σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό.
γ) Χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προ−
γράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπα−
ϊκή Ένωση, τα οποία αναλαμβάνει το Τ.Ε.Ι., σε ποσοστό
τριάντα τοις εκατό.
δ) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Εκπαίδευ−
σης, στα οποία περιλαμβάνεται και η συμμετοχή των εκ−
παιδευομένων στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών,
όπως εκάστοτε ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου
του Ι.Δ.Β.Ε., σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό.
ε) Έσοδα του Τ.Ε.Ι., από την ανάπτυξη, παραγωγή και
αξιοποίηση καινοτομικού εκπαιδευτικού και άλλου υλι−
κού, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την
πώληση δημοσιευμάτων του Ι.Δ.Β.Ε., σε ποσοστό πέντε
τοις εκατό.
στ) Έσοδα του Τ.Ε.Ι., από εκπόνηση μελετών και εκτέ−
λεση επιμορφωτικών έργων που αφορούν τη Δια Βίου
Εκπαίδευση, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό.
ζ) Πάσης φύσεως τακτικές ή έκτακτες ειδικές εισφο−
ρές και χρηματοδοτήσεις προς το Τ.Ε.Ι. από ημεδαπούς
ή αλλοδαπούς φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού
τομέα και από διεθνείς οργανισμούς, καθώς και δωρεές,
κληρονομιές και κληροδοσίες προς το Τ.Ε.Ι., σε ποσοστό
πέντε τοις εκατό και
η) Πρόσοδοι από τα περιουσιακά στοιχεία του Τ.Ε.Ι.,
σε ποσοστό πέντε τοις εκατό.
2. Η οικονομική διαχείριση των πόρων του Ι.Δ.Β.Ε. γί−
νεται μέσω του προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 14
Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουρ−
γίας του Τ.Ε.Ι. και, έως την κατάρτιση του, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 υποπαρ. α΄ του
ν. 3549/2007 (A΄ 69), οι διατάξεις του Πρότυπου Γενικού
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. εφαρμό−
ζονται συμπληρωματικά προς τις διατάξεις της παρού−
σας, για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων οργάνωσης
και λειτουργίας του Ι.Δ.Β.Ε. που δεν ρυθμίζονται με την
παρούσα απόφαση.
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Ιουνίου 2009
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
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