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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 στη γενικότερη στρατηγική του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 

επιτρέπει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, 

τόσο στην ακριτική νησιωτική Ελλάδα, όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με την αξιοποίηση 

νέων τεχνολογιών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 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 στον 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:  

• Πρόεδρος του Κέντρου 

o Ο/η Αντιπρύτανης/Αντιπρυτάνισσα 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  
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o Εκπρόσωποι από κάθε Σχολή του Ιδρύματος που ορίζονται ύστερα από πρόταση 

της Κοσμητείας της οικείας Σχολής 

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

ψήφου) 

Mε απόφαση Συγκλήτου Αριθμ. 1/13.09.2018(ΦΕΚ 4492/02.10.2018), ορίσθηκε ως Πρόεδρος του 

Κέντρου ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Δημήτριος 

Παπαγεωργίου, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων. 

Mε την απόφαση Συγκλήτου Αριθμ. 32/22.02.2018 ορίσθηκαν οι εκπρόσωποι των Σχολών στο 

Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  ως εξής: 

• Σχολή Κοινωνικών Επιστημών:  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 Επίκ. Καθηγητή του Τμήματος 

Επιστημών της Θάλασσας Γεώργιο Κόκκορη1 

• Σχολή Επιστημών της Διοίκησης: Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλίας και 

Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Νικήτας Νικητάκος, με αναπληρωτή του, εφόσον 

απαιτείται, τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Εμμανουήλ Χριστοφάκη2 

• Σχολή Θετικών Επιστημών: Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών Ανδρέας 

Παπασαλούρος, με αναπληρωτή του, εφόσον απαιτείται, τον Αναπληρωτή  Καθηγητή 

του Τμήματος Μαθηματικών Χρήστο Νικολόπουλο 

• Πολυτεχνική Σχολή: Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 

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

Προϊόντων και Συστημάτων Παναγιώτη Κυριακουλάκο3 

• Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της 

Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Χρυσή Βιτσιλάκη, με 

 
1 Με απόφαση Συγκλήτου Αριθμ. 7η/04.04.2019 ορίσθηκε ως εκπρόσωπος της Σχολής Περιβάλλοντος, ο Αναπλ. 
Καθηγητή του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών Γεώργιος Κόκκορης, με αναπληρωτή 
του, εφόσον απαιτείται, τον Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος Παναγιώτη Δημητρακόπουλο. 
2 Με απόφαση Συγκλήτου Αριθμ. 11η/31.10.2019 ορίσθηκε ως εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών της 
Διοίκησης ο Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Εμμανουήλ Χριστοφάκης, με 
αναπληρώτρια του, εφόσον απαιτείται, την Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Άννα-Μαρία Κοτρίκλα. 
3 Με απόφαση Συγκλήτου Αριθμ. 13η/16.12.2019 ορίσθηκε ως εκπρόσωπος της Πολυτεχνικής Σχολής ο 
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, 
Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής Σπυρίδων Κοκολάκης, με αναπληρωτή του, εφόσον απαιτείται, τον 
Λέκτορα του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Παναγιώτη Κυριακουλάκο. 
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αναπληρωτή της τον Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Αλιβίζο Σοφό 

Τέλος, με την απόφαση Συγκλήτου 11η/12.06.2020 ορίσθηκε ως Διευθυντής Επιμόρφωσης και 

Δια Βίου Μάθησης με τριετή θητεία (01/09/2020-31/8/2023) ο Δρ. Απόστολος Κώστας, Μέλος 

ΕΔΙΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Συνεπώς, κατά την σύνταξη του τρέχοντος απολογισμού  και τη λήξη του Ακ. Έτους 2019-20, η 

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

• Πρόεδρος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Δημήτριος Παπαγεωργίου, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΧΟΛΩΝ 

• Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

Τακτικό μέλος 

Χρυσή Βιτσιλάκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πρυτάνισσα 

Αναπληρωματικό μέλος 

Αλιβίζος Σοφός, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  

• Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 

Τακτικό μέλος 

Αικατερίνη Κλωνάρη,  Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωγραφίας 

Αναπληρωματικό μέλος 

Παναγιώτης Γρηγορίου, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας  

• Σχολή Περιβάλλοντος 

Τακτικό μέλος 

Γεώργιος Κόκκορης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων 

Βιοεπιστημών 

Αναπληρωματικό μέλος 

Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος 

• Σχολή Επιστημών της Διοίκησης 
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Τακτικό μέλος 

Εμμανουήλ Χριστοφάκης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Αναπληρωματικό μέλος 

Άννα-Μαρία Κοτρίκλα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 

Υπηρεσιών 

• Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τακτικό μέλος 

Ανδρέας Παπασαλούρος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών, 

Αναπληρωματικό μέλος 

Χρήστος Νικολόπουλος, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών  

• Πολυτεχνική Σχολή 

Τακτικό μέλος 

Σπυρίδων Κοκολάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών 

και Επικοινωνιακών Συστημάτων 

Αναπληρωματικό μέλος 

Παναγιώτης Κυριακουλάκος, Λέκτορας του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 

Συστημάτων  

• Διευθυντής του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Κώστας Απόστολος, ΕΔΙΠ Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

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 

• 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 
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• εγκρίνει έργα και εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου 

Πρύτανης/Πρυτάνισσα 

• προτείνει ένα/μια Αντιπρύτανη/Αντιπρυτάνισσα 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, καθώς και 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  

• 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 και Θρησκευμάτων 
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• 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 

• 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 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 κάθε 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 
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Το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 υλοποιήθηκε και λειτούργησε το Μητρώο Επιμορφωτών/τριών. 

Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε σύστημα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, ενώ με την απόφαση 

Συγκλήτου Αριθμ. 10/06.12.2019 εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας το Μητρώου. Με την 

απόφαση Πρυτανικού 45/09.07.2020 (Θέμα 4.7) έγινε η 1η ένταξη εξωτερικών 

επιμορφωτών/τριών στο Μητρώο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Ταυτόχρονα, υλοποιήθηκε και λειτούργησε το σύστημα ηλεκτρονικών υποβολών προτάσεων 

επιμορφωτικών προγραμμάτων από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους, το οποίο είναι 

διασυνδεδεμένο με τη βάση του Μητρώου, ενώ θα τροφοδοτεί αυτόματα την ιστοσελίδα του 

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τη δυναμική προβολή των προγραμμάτων και των ηλεκτρονικών εγγραφών.   

Επίσης, εδραιώθηκε ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με εξωτερικούς φορείς στη βάση συν-

υλοποίησης καινοτόμων επιμορφωτικών προγραμμάτων μέσα από προγραμματικές συμβάσεις 

συνεργασίας με τον ΕΛΚΕ. 

 

Κατά την ίδια περίοδο, το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προέβη σε μια σειρά αποφάσεων με στόχο 

την ρύθμιση επιμέρους διαδικασιών που αφορούν την έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. 

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

ο οποίος αναμένεται να εγκριθεί με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. 

Τέλος, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. πραγματοποίησε 15 

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 την 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 ανθρώπινου 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.  
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Έχοντας από 1/9/2019 έως 31/08/2020 υλοποιήσει 420 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/φοιτήτριες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών.  

Παρέχουν ως εκ τούτου καλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης, εξέλιξης στον 

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

αυτο-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 

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 2019-20. 

Βασικοί Δείκτες 2019-20 ΣΥΝΟΛΟ 

Προγράμματα που εγκρίθηκαν 422 

Τρόπος υλοποίησης: Online Εξ Αποστάσεως 374 

Τρόπος υλοποίησης: Δια ζώσης διδασκαλία 1 

Τρόπος υλοποίησης: Μεικτής Μάθησης 47 

Επιστημονικά Υπεύθυνοι/ες 15 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνοι/ες 51 

Επιμορφωτές/τριες (εντός Πανεπιστημίου) 46 

Επιμορφωτές/τριες (εκτός Πανεπιστημίου) 162 

Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν 49.917 
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5. Απολογισμός Θερινών Σχολείων 

Τα Θερινά Σχολεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για νέους/νέες 

και ώριμους/ώριμες επιστήμονες και ερευνητές/ερευνήτριες 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 

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 9 κύκλους μεταξύ 2012-20.  

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 2019-20. 

Url: https://summer-schools.aegean.gr/SummerSchools2020  

Λόγω της πανδημίας COVID-19 αν και αρχικά είχαν υποβληθεί προτάσεις  για 15 Θερινά Σχολεία, 

εντούτοις τελικά για προφανείς λόγους, υλοποιήθηκαν μόνο 5 εξ αυτών. 

Α/Α Θερινό Σχολείο Υλοποίηση Διάστημα Αριθμός 

Πιστοποιητικών 

1.  ExDe2020 Λέσβος 11/7/2020-19/7/2020 ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ 

2.  GEOPARKS2020 Λέσβος 1/6/2020-10/6/2020 ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ 

3.  eBiz2020 Αθήνα και Σύρος 6/7/2020-12/7/2020 ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ 

https://summer-schools.aegean.gr/SummerSchools2020
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4.  INNOVIS2020 Νάξος 27/7/2020-9/8/2020 26 

5.  opengov2020 Εξ αποστάσεως 13/7/2020-17/7/2020 ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ 

  

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, από 1/9/2019 έως 31/08/2020 το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ενέκρινε:  

• 420 επιμορφωτικά προγράμματα και εξέδωσε 49.917  πιστοποιητικά επιμόρφωσης 

Επιμορφωτικών Προγραμμάτων με τα αντίστοιχα συμπληρώματα πιστοποιητικών  

• 5 Θερινά Σχολεία και εξέδωσε 26 πιστοποιητικά επιμόρφωσης και παρακολούθησης 

Θερινών Σχολείων με τα αντίστοιχα συμπληρώματα πιστοποιητικών και 111 

πιστοποιητικά επιμόρφωσης και παρακολούθησης Θερινών Σχολείων με τα αντίστοιχα 

συμπληρώματα πιστοποιητικών που αφορούσαν Θερινά Σχολεία του Ακ. Έτους 2018-19 

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 στον 

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 με 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: 
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• επέκταση των υποδομών τεχνολογίας για την στήριξη όλων των λειτουργικών αναγκών 

της δομής  

• περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού 

• περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του επιμορφωτικού έργου 

• επέκταση συνεργασιών 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. 


