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1. Ίδρυση – Σκοπός  

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την απόφαση Αριθμ. 29/26.10.2017 (Θέμα 5.2) 

ενέκρινε το σχέδιο πρότασης ίδρυσης Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης 

(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 και του άρθρου 48 του Ν. 

4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 

και άλλες διατάξεις».  

Εν συνεχεία, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 229717/Ζ1/05-

01-2018, τ. Β4, αποτελώντας μονάδα του Πανεπιστημίου που εξασφαλίζει το συντονισμό και 

τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.  

Η ίδρυση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εντάσσεται στην γενικότερη στρατηγική του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου και επιτρέπει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος στο πλαίσιο της Δια 

Βίου Μάθησης, τόσο στην ακριτική και νησιωτική Ελλάδα, όσο και σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο, τόσο με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και 

μέσω της διοργάνωσης θερινών σχολείων. 

Σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4485/2017, έχει ως σκοπό: 

• Την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού (τομείς εργασίας και εκπαίδευσης). 

• Την τόνωση του χώρου εργασίας δια της καλλιέργειας νέων δεξιοτήτων αλλά και της 

απορρόφησης ερευνητών και ερευνητριών σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα. 

• Την παραγωγή καινοτομίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

• Την ευρύτερη συμβολή στην Παιδεία και τον Πολιτισμό. 

• Την τόνωση της εθνικής, περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. 

• Την ανάδειξη των περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων και τη 

διασύνδεση με το διεθνές περιβάλλον. 

2. Όργανα Διοίκησης 

Βάσει του άρθρου 48 του ν. 4485/2017, τα όργανα διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προβλέπεται 

να είναι τα εξής:  
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• Πρόεδρος του Κέντρου 

o Ο/η Αντιπρύτανης στον/στην οποίο/α έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα, 

ύστερα από πρόταση του Πρύτανη/της Πρυτάνισσας και έγκριση της 

Συγκλήτου.  

• Συμβούλιο του Κέντρου 

o Πρόεδρος  

o Εκπρόσωποι από κάθε Σχολή του Ιδρύματος που ορίζονται ύστερα από 

πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής. 

o Διευθυντής/ντρια Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (χωρίς δικαίωμα 

ψήφου). 

Με την απόφαση Συγκλήτου Αριθμ. 91(επαναληπτική)/11.01.2018 (Θέμα 3.2) ορίσθηκε ως 

Πρόεδρος του Κέντρου η Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού 

Προγραμματισμού και Υποδομών κ. Αμαλία Πολυδωροπούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος 

Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με θητεία η οποία 

έληξε στις 31/08/2018 με την αλλαγή της Πρυτανικής Αρχής.  

Με την ανάληψη της νέας Πρυτανικής Αρχής την 1η Σεπ 2018, με απόφαση Συγκλήτου Αριθμ. 

1/13.09.2018(ΦΕΚ 4492/02.10.2018), ορίσθηκε ως νέος Πρόεδρος του Κέντρου ο Καθηγητής 

του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας Δημήτριος Παπαγεωργίου, Αντιπρύτανης 

Διοικητικών Υποθέσεων. 

Mε τις αποφάσεις Συγκλήτου Αριθμ. 31/25.01.2018 (Θέμα 5.4) και Αριθμ. 32/22.02.2018 

(Θέμα 7.5) ορίσθηκαν οι εκπρόσωποι των Σχολών στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  ως εξής: 

• Σχολή Κοινωνικών Επιστημών: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωγραφίας 

Αικατερίνη Κλωνάρη, με αναπληρωτή της, εφόσον απαιτείται, τον Καθηγητή του 

Τμήματος Κοινωνιολογίας Παναγιώτη Γρηγορίου. 

• Σχολή Περιβάλλοντος: Καθηγήτρια του Τμήματος Περιβάλλοντος Κωνσταντίνα 

Σκαναβή, με αναπληρωτή της, εφόσον απαιτείται, τον Επίκουρο Καθηγητή του 

Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας Γεώργιο Κόκκορη. 

• Σχολή Επιστημών της Διοίκησης: Καθηγητή του Τμήματος Ναυτιλίας και 

Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Νικήτα Νικητάκο, με αναπληρωτή του, εφόσον 
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απαιτείται, τον Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Εμμανουήλ 

Χριστοφάκη. 

• Μονοτμηματική Σχολή Θετικών Επιστημών: Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος 

Μαθηματικών Ανδρέα Παπασαλούρο, με αναπληρωτή του, εφόσον απαιτείται, τον 

Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών Χρήστο Νικολόπουλο. 

• Πολυτεχνική Σχολή: Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 

Ιωάννη Γκιάλα, με αναπληρωτή του τον Λέκτορα του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης 

Προϊόντων και Συστημάτων Παναγιώτη Κυριακουλάκο. 

• Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της 

Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Χρυσή Βιτσιλάκη, με 

αναπληρωτή της τον Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Αλιβίζο Σοφό. 

Με απόφαση Συγκλήτου Αριθμ. 07/04.04.2019 (Θέμα 7.5) και λόγω μετακίνησης της κ. 

Σκαναβή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, για τη Σχολή Περιβάλλοντος ορίσθηκε ως 

εκπρόσωπος ο  Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων 

Βιοεπιστημών Γεώργιος Κόκκορης, με αναπληρωτή του, εφόσον απαιτείται, τον Καθηγητή 

του Τμήματος Περιβάλλοντος Παναγιώτη Δημητρακόπουλο. 

Τέλος με τις αποφάσεις Συγκλήτου Αριθμ. 34/25.04.2018 (Θέμα 8.3) και Αριθμ. 

02/18.10.2018 (Θέμα 7.9) ορίσθηκε ως προσωρινός Διευθυντής Επιμόρφωσης και Δια Βίου 

Μάθησης με θητεία μέχρι τις 31/08/2020 ο Δρ. Απόστολος Κώστας, Μέλος ΕΔΙΠ του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Συνεπώς, κατά την σύνταξη του τρέχοντος απολογισμού, η σύνθεση του Συμβουλίου του 

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου ήταν η ακόλουθη: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

• Καθηγητής Δημήτρης Παπαγεωργίου, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΧΟΛΩΝ 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 
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• Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αικατερίνη Κλωνάρη (Τακτικό μέλος) 

• Καθηγητής Παναγιώτης Γρηγορίου (Αναπληρωματικό μέλος) 

Σχολή Περιβάλλοντος 

• Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Κόκκορης (Τακτικό μέλος) 

• Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Δημητρακόπουλος (Αναπληρωματικό μέλος) 

Σχολή Επιστημών της Διοίκησης 

• Καθηγητής Νικήτας Νικητάκος (Τακτικό μέλος) 

• Αναπληρωτής Καθηγητής Εμμανουήλ Χριστοφάκης (Αναπληρωματικό μέλος) 

Μονοτμηματική Σχολή Θετικών Επιστημών 

• Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Παπασαλούρος (Τακτικό μέλος) 

• Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Νικολόπουλος (Αναπληρωματικό μέλος) 

Πολυτεχνική Σχολή 

• Καθηγητής Ιωάννης Γκιάλας (Τακτικό μέλος) 

• Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Κυριακουλάκος (Αναπληρωματικό μέλος) 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

• Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη (Τακτικό Μέλος) 

• Καθηγητής Αλιβίζος Σοφός (Αναπληρωματικό μέλος) 

Διευθυντής: Δρ. Απόστολος Κώστας, Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. 

3. Λειτουργία 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, άρθρου 48 του Ν. 4485/17, οι διαδικασίες και 

αρμοδιότητες στο Κέντρο ορίζονται ως εξής: 

Σύγκλητος 

• φέρει την ευθύνη τήρησης της διάταξης των σχετικών εδαφίων του νόμου 
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• εγκρίνει τον προτεινόμενο Αντιπρύτανη για Πρόεδρο του Κέντρου 

• αποφασίζει, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, και δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός του Κέντρου, 

• αποφασίζει, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, για την επιλογή του 

Διευθυντή του Κέντρου. 

Πρυτανικό 

• αποφασίζει την υλοποίηση εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα (και σε 

συνεργασία με Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένα 

ως ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής) 

Πρύτανης 

• προτείνει ένας Αντιπρύτανη για Πρόεδρο του Κέντρου 

Πρόεδρος  

• 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, 

• επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής του Κέντρου και την τήρηση του Κανονισμού 

του,  

• μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου, 

• προΐσταται των υπηρεσιών του Κέντρου και συνυπογράφει με τον πρόεδρο του 

Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Ιδρύματος τις συμβάσεις προσωπικού, τις συμβάσεις 

προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο για τις γενικές του ανάγκες, 

• υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις γενικές δαπάνες του Κέντρου. Ειδικά για τις 

εντολές πληρωμής του εκπαιδευτικού προσωπικού, απαιτείται η προηγούμενη 

πιστοποίηση άρτιας διεξαγωγής του προγράμματος από τον επιστημονικά υπεύθυνο, 

• ορίζει, όπου απαιτείται, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, τις 

επιτροπές επιλογής εκπαιδευομένων,  
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• συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που 

εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, 

• εισηγείται στη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, την επιλογή του 

Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, 

• υπογράφει τα απονεμόμενα από το Κέντρο πιστοποιητικά μη τυπικής εκπαίδευσης, 

σύμφωνα με την έννοια της περίπτωσης 4 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) 

Συμβούλιο  

• διαμορφώνει στο πλαίσιο των αποφάσεων της Συγκλήτου την πολιτική του Κέντρου 

για την ανάπτυξη των έργων και των προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, 

• εποπτεύει τη λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης, 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, 

• εισηγείται προς το Πρυτανικό Συμβούλιο τα προς έγκριση έργα και εκπαιδευτικά 

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

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

• αναθέτει την υλοποίηση των έργων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του 

Κέντρου στους επιστημονικά υπευθύνους, 

• συνεργάζεται με τις Κοσμητείες των Σχολών για την υποστήριξη της υλοποίησης των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου, 

• καθορίζει τον τύπο των πιστοποιητικών που απονέμει το Κέντρο, 

• διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό 

του Κέντρου, 

• διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον Κανονισμό και την οργανωτική δομή των 

υπηρεσιών του Κέντρου, 

• ορίζει ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του 

Κέντρου, 

• ορίζει το ύψος των τελών για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου και το 

ποσοστό παρακράτησης από τα τέλη αυτά ως πόρο κάλυψης των γενικών εξόδων του 

Κέντρου, τα οποία υποβάλλει προς έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο, προκειμένου 

να αποφασίσει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 10, 
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• εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. για τη σύναψη συμβάσεων 

προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο για τις 

εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες, 

• διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για την επιλογή του Διευθυντή του Κέντρου. 

• συντάσσει απολογισμό δραστηριοτήτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., στο τέλος κάθε 

ακαδημαϊκού έτους, τον οποίο κοινοποιεί αμελλητί στη Σύγκλητο, στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και 

στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Επιστημονικά Υπεύθυνος  

• υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο του Κέντρου τα σχέδια σπουδών, τις 

οργανωτικές λεπτομέρειες, τον προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

και το ύψος των τελών, 

• πιστοποιεί την άρτια διεξαγωγή του προγράμματος. 

Διευθυντής 

• παρακολουθεί την εφαρμογή του αναπτυξιακού προγράμματος του Κέντρου,  

• συντονίζει την υλοποίηση των έργων και των προγραμμάτων επιμόρφωσης, 

κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει δια βίου μάθησης και 

επιμελείται την ποιοτική αναβάθμισή τους, 

• παρακολουθεί και υποστηρίζει την υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου, 

• είναι υπεύθυνος του μητρώου εκπαιδευτών. 

Αμέσως μετά την ίδρυση του Κέντρου και με την απόφαση Συγκλήτου 34/25.04.2018 (θέμα 

8.4), έγινε «μετάπτωση» λειτουργίας όλων των επιμορφωτικών προγραμμάτων που ήδη 

λειτουργούσαν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο νέο θεσμικό πλαίσιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

Εν συνεχεία, το Συμβούλιο και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, άρθρου 48 του Ν. 

4485/17, οργάνωσε τις διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης, έγκρισης, υλοποίησης και 

πιστοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων και θερινών σχολείων που θα 

υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

Ταυτόχρονα, συνεργάσθηκε με τον ΕΛΚΕ σε ζητήματα καλύτερης οργάνωσης της διαχείρισης 

των προγραμμάτων, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο.  
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Ως αποτέλεσμα, ορίσθηκε επακριβώς η διαδικασία υποβολής προτάσεων/αιτήσεων για την 

υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και θερινών σχολείων (ΘΣ) από τα μέλη της 

ακαδημαϊκής κοινότητας (Παράρτημα 1 και 2).  

Σε γενικές γραμμές ένα πρόγραμμα/ΘΣ ακολουθεί τον εξής κύκλο ζωής:  

• ο/η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η προτείνει ένα πρόγραμμα/ΘΣ, 

• το Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση του προγράμματος/ΘΣ στο Πρυτανικό, 

• το Πρυτανικό αποφασίζει την υλοποίηση του προγράμματος/ΘΣ, 

• το Συμβούλιο αναθέτει στον/στην Επιστημονικά Υπεύθυνο/η την υλοποίηση του 

προγράμματος/ΘΣ, 

• ο Διευθυντής συντονίζει την υλοποίηση του προγράμματος/ΘΣ, 

• ο/η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η πιστοποίει την άρτια διεξαγωγή του 

προγράμματος/ΘΣ. 

• Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εκδίδει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και συμπληρώματα σπουδών. 

Το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 υλοποιήθηκε και λειτούργησε η επίσημη ιστοσελίδα του 

Κέντρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://kedivim.aegean.gr, ενώ απέκτησε email και 

τηλέφωνο γραμματείας (kedivim@aegean.gr, 2241099428). 

Το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 με την απόφαση του Πρυτανικού Αριθμ. 6/24.10.2018 (Θέμα 

4.12) ορίσθηκε το ποσοστό παρακράτησης από τα τέλη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

του Κέντρου κατ’ ελάχιστον στο 5% για την κάλυψη μέρους τουλάχιστον των γενικών εξόδων.  

Με την απόφαση Συγκλήτου Αριθμ. 06/21/02/2019 (Θέμα 5.5) εγκρίθηκε η διαδικασία 

υπολογισμού απόδοσης ECTS στα Θερινά Σχολεία και λοιπά προγράμματα αρμοδιότητας του 

Κέντρου (Παράρτημα 3).  

Ενώ, υιοθετήθηκε η τυποποιημένη διαδικασία απόδοσης πιστωτικών μονάδων Μη Τυπικής 

Εκπαίδευσης (ECVET) βάση οδηγιών της CEDEFOP, όπως ήδη είχε καθορισθεί και 

ακολουθηθεί από την υλοποίηση της Δράσης 2 της Πολυνησιωτικότητας. 

Επιπλέον, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 αποφασίσθηκε πως όλα τα επιμορφωτικά 

προγράμματα που υλοποιούνται πλήρως (Online Distance Learning) ή εν μέρει (Blended 

Learning) εξ αποστάσεως, να κάνουν αποκλειστικά χρήση του επίσημου Συστήματος 

http://kedivim.aegean.gr/
mailto:kedivim@aegean.gr
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Διαχείρισης Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δηλαδή την πλατφόρμα Moodle 

(https://aegeanmoodle.aegean.gr). 

Την ίδια περίοδο ενεργοποιήθηκε το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής πρότασης και 

προβολής Θερινών Σχολείων, ενώ ξεκίνησαν οι τεχνικές συζητήσεις για την ανάπτυξη του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Κέντρου, για την αυτοματοποίηση 

και καλύτερη παρακολούθηση των λειτουργιών του συνολικά. 

Επίσης, το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και λόγω αυξανόμενου φόρτου εργασίας, με την 

απόφαση της 3ης/28.01.2019  Συνεδρίασης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., την γραμματειακή υποστήριξη 

ανέλαβε η κ. Βέρα Αγγέλου, Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής 

Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.  

Τέλος, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 με Πρόεδρο την κ. Πολυδωροπούλου το Συμβούλιο 

του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. πραγματοποίησε εννέα (9) συνεδριάσεις και το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 

με Πρόεδρο τον κ. Παπαγεωργίου πραγματοποίησε δέκα (10) συνεδριάσεις.  

4. Απολογισμός Επιμορφωτικών Προγραμμάτων 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

αξιοποιώντας και διευρύνοντας την εμπειρία και τεχνογνωσία του Ιδρύματος στην 

οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω δια ζώσης, μεικτής και 

ηλεκτρονικής μάθησης, προσφέρει ένα σύνολο καινοτόμων Επιμορφωτικών Προγραμμάτων 

επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής. 

Σκοπός των Προγραμμάτων είναι η ενεργή συμβολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην 

ανάπτυξη και ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού μέσα από τη συνεχιζόμενη, δια βίου 

μάθηση και την αδιάλειπτη πρόσβαση στην έγκυρη επιστημονική γνώση, μέσω 

Επιμορφωτικών Προγραμμάτων που είναι προσβάσιμα ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, 

εργασιακή κατάσταση, τόπο κατοικίας, κλπ.  

Έχοντας μέχρι και τις 31/08/2019 υλοποιήσει περισσότερα από 228 Προγράμματα 

Επιμόρφωσης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες σε άτομα που 

δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε όσα παραδοσιακά διδάσκονται από τα 

Πανεπιστήμια σε φοιτητές/τριες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών.  

https://aegeanmoodle.aegean.gr/
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Παρέχουν ως εκ τούτου καλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης, εξέλιξης στον 

εργασιακό χώρο, αλλά και εναλλακτικές ευκαιρίες προσωπικής εκπαίδευσης, μόρφωσης και 

αυτό-βελτίωσης. 

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα των προγραμμάτων είναι: 

• Διεξαγωγή μαθημάτων είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως, είτε με μεικτά μοντέλα 

εκπαίδευσης τα οποία συνδυάζουν με το βέλτιστο τρόπο την δια ζώσης και online εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, καλύπτοντας έτσι όλες τις δυνατές εκπαιδευτικές ανάγκες 

των επιμορφούμενων. 

• Διεξαγωγή της online και μεικτής επιμόρφωσης μέσω ασύγχρονης μάθησης, αλλά και 

διαδραστικά μέσω της διεξαγωγής σύγχρονων τηλεδιασκέψεων. 

• Διδασκαλία και ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού, από ακαδημαϊκό και επιστημονικό 

προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου και άλλων Α.Ε.Ι της χώρας ή του εξωτερικού. 

• Έναρξη μαθημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

• Χορήγηση Πιστοποιητικού με αναγραφόμενες Ώρες Φόρτου Εργασίας και Πιστωτικές 

Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET). 

• Διαρκής εκπαιδευτική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της 

εγγραφής και της επιμόρφωσης. 

Καθώς πριν την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υπήρχε ένας αριθμός επιμορφωτικών 

προγραμμάτων σε εξέλιξη ήδη από το 2017, αποφασίσθηκε η μετάπτωση τους στο νέο 

θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε να οδηγήσουν στην έκδοση πιστοποιητικών βάση των διατάξεων 

του παρ. 8, άρθρου 48 του Ν. 4485/17. Συνεπώς, εγκρίθηκαν 24 επιμορφωτικά προγράμματα 

τα οποία είχαν έναρξη το 2017 και ολοκληρώθηκαν το 2018, βάση της απόφασης Συγκλήτου 

34/25.04.2018(θέμα 8.4). 

Στους επόμενους πίνακες αποτυπώνονται συγκεντρωτικά στοιχεία αναφορικά με τα 

προγράμματα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και αφορούν τα 

Ακαδημαϊκά έτη 2017-18 και 2018-19. 
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Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18 

Βασικοί Δείκτες ΠΡΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Προγράμματα από μετάπτωση  24  104 

Προγράμματα που εγκρίθηκαν   80 

Τρόπος υλοποίησης: Online Εξ Αποστάσεως 10 62 72 

Τρόπος υλοποίησης: Δια ζώσης διδασκαλία 7 8 15 

Τρόπος υλοποίησης: Μεικτής Μάθησης 7 10 17 

Επιστημονικά Υπεύθυνοι/ες 12 8 20 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνοι/ες 13 9 22 

Επιμορφωτές/τριες (εντός Πανεπιστημίου) 37 

Επιμορφωτές/τριες (εκτός Πανεπιστημίου) 88 

Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν 1.273 

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 

Βασικοί Δείκτες ΣΥΝΟΛΟ 

Προγράμματα που εγκρίθηκαν 124 

Τρόπος υλοποίησης: Online Εξ Αποστάσεως 107 

Τρόπος υλοποίησης: Δια ζώσης διδασκαλία 0 

Τρόπος υλοποίησης: Μεικτής Μάθησης 17 

Επιστημονικά Υπεύθυνοι/ες 7 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνοι/ες 7 

Επιμορφωτές/τριες (εντός Πανεπιστημίου) 34 

Επιμορφωτές/τριες (εκτός Πανεπιστημίου) 130 

Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν 6.708 

5. Απολογισμός Θερινών Σχολείων 

Τα Θερινά Σχολεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για 

νέους/νέες και ώριμους/ώριμες επιστήμονες και ερευνητές/τριες από όλο τον κόσμο που 

τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε state-of-the-art ερευνητικές δραστηριότητες και να 

ανταλλάσσουν καινοτόμες ιδέες και μεθόδους, ενώ ταυτόχρονα εξερευνούν τα υπέροχα 

νησιά του Αιγαίου.  

Επιπλέον είναι μια μοναδική ευκαιρία για το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, ένα Πανεπιστήμιο 

προσανατολισμένο στη διεθνή ακαδημαϊκή έρευνα, προκειμένου να αναδείξει και να 

προβάλει περαιτέρω την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, 

ενώ παράλληλα συμβάλλει στη στήριξη της οικονομίας των τοπικών κοινωνιών. 

Η ιδιαιτερότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ότι προσφέρει ένα μοναδικό δίκτυο 

«ακαδημαϊκών νησίδων εκπαίδευσης και έρευνας» στο πλαίσιο ενός δυναμικού και 
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ανταγωνιστικού ιδρύματος. Αναπτυσσόμενο σε έξι (6) νησιά στο Αρχιπέλαγος του Αιγαίου, 

το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει επιτυχημένα ανατρέψει τις επικρατούσες αντιλήψεις περί 

ακαδημαϊκής ζωής στην Ελλάδα, τόσο όσον αφορά στην ακαδημαϊκή εκπαιδευτική 

προσέγγιση όσο και από την άποψη της οργανωτικής δομής. Τα αποτελέσματα αυτής της 

πρόκλησης έχουν επιφέρει θεαματικά ακαδημαϊκά επιτεύγματα και ταχεία ανάπτυξη και 

αναγνώριση του Πανεπιστημίου του Αιγαίου ως ενός από τους σημαντικότερους 

ακαδημαϊκούς θεσμούς στην ελληνική επικράτεια.  

Στο πλαίσιο της Πολυνησιωτικότητας, ήδη από το 2012 λειτουργούν τα Θερινά Σχολεία ως 

συγκροτημένη δομή έχοντας ολοκληρώσει 8 κύκλους μεταξύ 2012-19.  

Πλέον, από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η λειτουργία των Θερινών Σχολείων έχει 

ενταχθεί στο πλαίσιο  του Κέντρου. 

Εν συνεχεία, παρουσιάζονται ποσοτικά στοιχεία αναφορικά με τα Θερινά Σχολεία που 

εγκρίθηκαν και υλοποιήθηκαν από το Κ.ΕΔΙ.ΒΙ.Μ. τα ακαδημαϊκά έτη 2017-18 και 2018-19. 

 Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18 

Url: https://summer-schools.aegean.gr/SummerSchools2018 

Α/Α Θερινό Σχολείο Τόπος  Διάστημα Αριθμός 

Πιστοποιητικ

ών 

1.  GOVART 2018 - European, Economic 

and Social Governance 

Λέσβος 9-19 Ιουλ 2018 48 

2.  INNOVIS 2018 - Cultural Management, 

Education and Local Development 

Νάξος 16-29 Ιουλ 2018 10 

3.  IPICS 2018 - Intensive Programme on 

Information and Communications 

Security 

Λέσβος 2-13 Ιουλ 2018 27 

4.  MIGBORD 2018 - Cultures, Migrations, 

Borders 

Λέσβος 3-12 Ιουλ 2018 43 

5.  OPENGOV 2018 - 5th International 

Summer School on Government 3.0 

Σάμος 2-6 Ιουλ 2018 11 

6.  RABDA 2018 - R & Big Data Analytics Σάμος 22-28 Ιουν 2018 46 

7.  STTCAMP 2018 - Shipping, 

Transportation and Trade: Current 

Χίος 17 Ιουλ – 5 Αυγ 

2018 

31 

https://summer-schools.aegean.gr/SummerSchools2018
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Advances and Market Perspectives 

2018 

8.  Θερινή Ακαδημία Περιβαλλοντικών 

Εκπαιδευτών 2018” / “Summer 

Academy of Environmental Educators 

2018” (Εnvacademy2018) 

Σκύρος 9 – 15 Ιουλ 2018 24 

9.  CuTrau2018 -Πολιτισμικό Τραύμα: Βία, 

Ριζοσπαστικοποίηση Εξτρεμισμός και 

Τρομοκρατία - Cultural Trauma: 

Violence, Radicalization, Extremism and 

Terrorism 

Λέσβος 1 – 7 Αυγ 2018 17 

10.  Ποιοτικές μέθοδοι στην εφαρμοσμένη 

κοινωνική έρευνα και την ψυχική υγεία 

(LaQualAp2018) 

Μέτσοβο 20-26 Αυγ 2018 9 

11.  6ο Διεθνές Θερινό Σχολείο 

Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας 

(eBiz2018) 

Σύρος 9-15 Ιουλ 2018 27 

12.  Η Ευρώπη ως Κοινότητα: Ας αρχίσουμε 

να το σκεφτόμαστε.”/ “EUROPE AS A 

common: Let us start thinking about it.” 

(EAAC2018) 

Σύρος 1 – 8 Σεπ 2018 33 

ΣΥΝΟΛΟ: 326 

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 

Url: https://summer-schools.aegean.gr/SummerSchools2019  

Α/Α Θερινό Σχολείο Τόπος  Διάστημα Αριθμός 

Πιστοποιητικών 

1.  INNOVIS2019 Νησιωτικότητα, 

Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και 

Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι 

και Τεχνικές 

Νάξος 8 – 21 Ιουλ 

2019 

20 

2.  OpenGov2019 6th International 

Summer School on Digital 

Government 3.0 

Σάμος 1 – 5 Ιουλ 

2019 

 

20 

3.  Migbord2019 Πολιτισμοί, 

Μεταναστεύσεις, Σύνορα 

Σάμος 2 – 11 Ιουλ 

2019 

35 

4.  PRODECT2019 Θερινό Σχολείο στη 

Σχεδίαση Βιομηχανικών 

Σάμος 1 -8 Ιουλ 

2019 

22 

https://summer-schools.aegean.gr/SummerSchools2019
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Προϊόντων και τη Ανάπτυξη 

Δημιουργικών Ιδεών 

5.  eBiz2019 7ο Διεθνές Θερινό 

Σχολείο Ηλεκτρονικής 

Επιχειρηματικότητας 

Σύρος 8 – 14 Ιουλ 

2019 

30 

6.  CuTrau2019 Πολιτισμικό Τραύμα - 

Ολοκαύτωμα και Γενοκτονίες 

στην Ανατολή 

Λέσβος 20 – 25 Αυγ 

2019 

 

15 

7.  CulturalEmpiricalResearch2019 

Εμπειρική Έρευνα της Ελληνικής 

Κουλτούρας 

Θεσσαλονίκη 8 – 14 Ιουλ 

2019 

6 

8.  Counsel2019 Συμβουλευτική, 

Εκπαίδευση και Ετερότητα 

Λέσβος 19 – 27 Ιουν 

2019 

33 

9.  GovArt2019 Ευρωπαϊκή 

Διακυβέρνηση, μετανάστευση και 

ιθαγένεια 

Λέσβος 8 – 18 Ιουλ 

2019 

44 

10.  STTCAMP2019 Ναυτιλία, 

Μεταφορές, Διεθνές Εμπόριο: 

Τρέχουσες Εξελίξεις και 

Προοπτικές της Αγοράς 

Χίος, 

Αθήνα/Πειραίας 

6 – 27 Ιουλ 

2019 

 

43 

ΣΥΝΟΛΟ: 268 

  

6. Γενικός Απολογισμός και Μελλοντικοί Σχεδιασμοί  

Το ΚΕΔΙΒΙΜ, από την έναρξη λειτουργίας του στις αρχές του 2018, στη βάση του θεσμικού 

πλαισίου που ορίζει το άρθρου 48 του ν. 4485/2017 και στηριζόμενο στην εμπειρία και 

τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην οργάνωση και λειτουργία επιμορφωτικών 

προγραμμάτων τόσο Online Εξ Αποστάσεως όσο και Μεικτής Μάθησης, κατάφερε να 

εγκρίνει και υλοποιήσει με ταχείς ρυθμούς, ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων 

επιμόρφωσης και θερινών σχολείων, σε άριστη συνεργασία με το ακαδημαϊκό και διοικητικό 

προσωπικό του Ιδρύματος, καθώς και με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). 

Συνολικά, μέχρι και τις 31/08/2019 το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ενέκρινε 228 επιμορφωτικά προγράμματα 

και 22 θερινά σχολεία, ενώ εξέδωσε 8.575 πιστοποιητικά επιμόρφωσης και 

παρακολούθησης θερινών σχολείων, μαζί με τα αντίστοιχα συμπληρώματα σπουδών.  
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Τα νούμερα αυτά δείχνουν μια μεγάλη δυναμική ανάπτυξης, βάση της οποίας το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατατάσσεται στα κορυφαία Κέντρα Επιμόρφωσης μεταξύ όλων 

των ελληνικών Α.Ε.Ι.  

Ο στόχος αυτός αποτελεί μέρος της γενικής στρατηγικής του Ιδρύματος, σύμφωνα με την 

οποία το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου αφενός θα πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό 

ρόλο στη Μη Τυπική Εκπαίδευση στην Ελλάδα και αφετέρου να  διατηρήσει και αναπτύξει 

περαιτέρω τον υψηλό βαθμό ποιότητας των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

του, ειδικά στο τομέα του e-learning, στον οποίο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σταθερά 

καινοτομεί από τις αρχές του 2000.  

Ο στόχος αυτός δεν είναι εύκολος και απαιτεί σταθερή προσήλωση και συνεχή εγρήγορση, 

αλλά κυρίως απαιτεί ένα οργανωμένο μηχανισμό στηριζόμενο σε εξειδικευμένο ανθρώπινο 

δυναμικό, ικανό να στηρίξει διοικητικές, οικονομικές, ακαδημαϊκές και τεχνολογικές 

λειτουργικές απαιτήσεις.   

Σε αυτό το πλαίσιο, τα όργανα διοίκησης του Κέντρου, στην επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα 

επικεντρωθούν στα εξής: 

• ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών τεχνολογίας για την στήριξη όλων των 

λειτουργικών αναγκών της δομής,  

• περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, 

• την περαιτέρω ανάπτυξη του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας, κυρίως μέσα από 

την ολοκλήρωση του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας,  

• την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του επιμορφωτικού έργου, 

• την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Επιμορφωτών, 

• το άνοιγμα σε νέες συνεργασίες με άλλα ΑΕΙ και εξωτερικούς φορείς.  

Τέλος, αποτελεί κοινή πεποίθηση αλλά και στόχευση του Συμβουλίου, πως το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και ευμετάβλητο 

περιβάλλον που αφορά την Μη Τυπική Εκπαίδευση στην Ελλάδα, πρέπει να συνεχίσει να 

πρωταγωνιστεί  μεταξύ των ΑΕΙ της χώρας, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα πυλώνα ανάπτυξης 

του Ιδρύματος αλλά και ένα παράδειγμα καλής πρακτικής.  
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7. Παραρτήματα 

Παράρτημα 1: Υποβολή Πρότασης Επιμορφωτικού Προγράμματος 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

λειτουργώντας στο πλαίσιο του Άρθρου 48 του Ν. 4485/2017, καλεί τα μέλη της ακαδημαϊκής 

κοινότητας να υποβάλουν πρόταση υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων σε πεδία αιχμής, 

στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. 

Με βάση την με αρ. 4η/28.02.2019 απόφαση του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., δικαίωμα υποβολής 

πρότασης σχεδιασμού και υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων έχουν: 

• Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

• Μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με Διδακτορικό Δίπλωμα, σε αντικείμενα 

που άπτονται της ειδικότητάς τους ή/και γνωστικών αντικειμένων που τυχόν διδάσκουν στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

• Επιστήμονες/ισσες που κατέχουν ή κατείχαν σύμβαση βάσει του ΠΔ 407/80 για διδασκαλία 

σε Τμήμα ή Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

• Μεταδιδακτορικοί ερευνητές. 

• Πανεπιστημιακοί υπότροφοι. 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 

1. Υποβολή πρότασης από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η (ΕΥ) 

• Συμπλήρωση του ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και αποστολή του στο Συμβούλιο 

του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (kedivim@aegean.gr). 

2. Έλεγχος πρότασης από το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. βάση των παρακάτω κριτηρίων 

 

• σωστή δόμηση και συγκρότηση της πρότασης, 

• επαρκής τεκμηρίωση της μεθοδολογίας υλοποίησης, 

• συνέπεια μαθησιακών στόχων και τρόπου επίτευξης τους, 

• επάρκεια της ομάδας έργου, 

• βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα του προγράμματος σε σχέση με τις τρέχουσες 

ανάγκες δια βίου μάθησης στην Ελλάδα. 

3. Έγκριση υλοποίησης προγράμματος από το Πρυτανικό Συμβούλιο 

4. Ανάθεση υλοποίησης προγράμματος στον/στην ΕΥ από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

5. Ανάληψη Εκτέλεσης Έργου μέσω ΕΛΚΕ από τον ΕΥ 

• Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την υποβολή Αίτησης Ανάληψης Εκτέλεσης 

Έργου (Συνοπτικού Δελτίου) στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκειμένου να 

http://kedivim.aegean.gr/wp-content/uploads/2019/09/2.%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F-%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3-01.09.2019.docx
http://kedivim.aegean.gr/wp-content/uploads/2019/09/2.%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F-%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3-01.09.2019.docx
mailto:kedivim@aegean.gr
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ενεργοποιηθεί η διαχείριση του έργου σας από τον ΕΛΚΕ, μπορείτε να επικοινωνείτε 

με την κα. Κατιάνα Χούλη στο τηλ. 22510 36733, e-mail: khouli@aegean.gr 

6. Έκδοση Πιστοποιητικών Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος 

Παράρτημα 2: Υποβολή Πρότασης Θερινού Σχολείου 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

λειτουργώντας στο πλαίσιο του Άρθρου 48 του Ν. 4485/2017, καλεί τα μέλη της ακαδημαϊκής 

κοινότητας να υποβάλουν πρόταση υλοποίησης Θερινών Σχολείων (ΘΣ) σε πεδία αιχμής. 

Με βάση την με αρ. 4η/28.02.2019 απόφαση του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., δικαίωμα υποβολής 

πρότασης σχεδιασμού και υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων έχουν: 

• Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

• Μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με Διδακτορικό Δίπλωμα, σε αντικείμενα 

που άπτονται της ειδικότητάς τους ή/και γνωστικών αντικειμένων που τυχόν διδάσκουν στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

• Επιστήμονες/ισσες που κατέχουν ή κατείχαν σύμβαση βάσει του ΠΔ 407/80 για διδασκαλία 

σε Τμήμα ή Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

• Μεταδιδακτορικοί ερευνητές. 

• Πανεπιστημιακοί υπότροφοι. 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 

1. Υποβολή πρότασης από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η (ΕΥ) 

• Ενεργοποίηση ΘΣ και συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων στο Πληροφοριακό 

Σύστημα (οδηγίες στο https://summer-schools.aegean.gr/help). 

• Αποστολή του συμπληρωμένου συνοπτικού δελτίου του ΘΣ (σε μορφή PDF) στο 

Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (kedivim@aegean.gr). 

2. Έλεγχος πρότασης από το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. βάση των παρακάτω κριτηρίων 

• σωστή δόμηση και συγκρότηση της πρότασης, 

• επαρκής τεκμηρίωση της μεθοδολογίας υλοποίησης, 

• συνέπεια μαθησιακών στόχων και τρόπου επίτευξης τους, 

• επάρκεια της ομάδας έργου, 

• βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα του ΘΣ, 

• επαρκής τεκμηρίωση της απόδοσης φόρτου εργασίας και ECTS. 

3. Έγκριση υλοποίησης από το Πρυτανικό Συμβούλιο 

4. Ανάθεση υλοποίησης ΘΣ στον/στην ΕΥ από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

5. Αίτηση Ανάληψης Εκτέλεσης Έργου μέσω ΕΛΚΕ από τον ΕΥ 

mailto:khouli@aegean.gr
https://summer-schools.aegean.gr/help
mailto:kedivim@aegean.gr
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• Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την υποβολή Αίτησης Ανάληψης Εκτέλεσης 

Έργου (Συνοπτικού Δελτίου) στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκειμένου να 

ενεργοποιηθεί η διαχείριση του έργου σας από τον ΕΛΚΕ, μπορείτε να επικοινωνείτε 

με την κα. Κατιάνα Χούλη στο τηλ. 22510 36733, e-mail: khouli@aegean.gr 

6. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητκών Παρακολούθησης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., μετά την 

ολοκλήρωση του ΘΣ 

Παράρτημα 3: Απόδοση ECTS από Θερινά Σχολεία 

1. 1 ECTS = 26 ώρες φόρτου εργασίας (όπως και σήμερα ισχύει στο σύστημα υποβολών), 

2. Το σύνολο των εκπαιδευτικών/μαθησιακών δραστηριοτήτων του Θερινού Σχολείου πρέπει 

να εντάσσεται μέσα στο χρονικό πλαίσιο έναρξης – λήξης αυτού, όπως αυτό έχει δηλωθεί 

από τον/την ΕΥ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής πρότασης για υλοποίηση ΘΣ, 

3. Μέγιστος χρόνος ημερήσιου προγράμματος ενασχόλησης των φοιτητών/τριων στις δια 

ζώσης εκπαιδευτικές/μαθησιακές δραστηριότητες: 12 ώρες/ημέρα, 

4. Μέγιστος φόρτος εργασίας σε ώρες προετοιμασίας των φοιτητών/τριών πριν την έναρξη του 

ΘΣ: 10% των ωρών των δια ζώσης εκπαιδευτικών/μαθησιακών δραστηριοτήτων, 

5. Μέγιστος φόρτος εργασίας, σε ώρες, των φοιτητών/τριων για προετοιμασία της αξιολόγησής 

τους: 25% του συνόλου των ωρών των δια ζώσης εκπαιδευτικών/μαθησιακών 

δραστηριοτήτων, 

6. Κάθε ΘΣ θα πρέπει υποχρεωτικά να αποδίδει ECTS, αλλιώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ΘΣ, 
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