
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων στο Δήμο Χανίων.

2 Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου, σε υπάλληλο 
του Δήμου Χαλκιδέων.

3 Τροποποίηση πράξης ένταξης μέλους ΙΔΑΧ σε 
κατηγορία ΕΤΕΠ.

4 Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας του 
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης 
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίου Πατρών.

5 Ένταξη μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολογί-
ας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. 
Στερεάς Ελλάδας, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών Τ.Ε. της ίδιας Σχολής του Ιδρύματος

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην 18251/6805/19.03.2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής.

7 Διόρθωση σφάλματος στην 18076/6733/19.03.2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων στο Δήμο Χανίων.

    Με την 827/19-10-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Χανίων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 4368/2016, όπως ισχύ-
ουν κι έπειτα από τις αριθμ. πρωτ. : 39172/12-07-2016 
και 39176/12-7-2016 αιτήσεις των κάτωθι υπαλλήλων 
αντίστοιχα, εγκρίνεται η αύξηση του ωραρίου εργασίας 
των :1) Νεκταρίου Βλοντάκη του Εμμανουήλ και 2) Ευγε-
νίας Πεδή του Χρήστου, υπαλλήλων του Δήμου Χανίων 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 
εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας Δ.Ε. Μουσικών, 
σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης στους Κ.Α. 15-6021.001 
και 15-6052.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2018 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δή-
μου Χανίων και αντίστοιχης πρόβλεψης για τα επόμενα 
έτη: 18882/24-4-2018).

(Αριθμ. απόφασης του (πρώην) Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Διεύθυνση Διοί-
κησης/Τμήμα Δ/κού-Οικ/κού Ν. Χανίων) περί ελέγχου 
νομιμότητας της ως άνω απόφασης του Δήμου Χανίων: 
2091/1-12-2016 (Α.Δ.Α: ΩΔΒΟΡΙΘ-Χ1Ε)].

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης : 
5736/7-05-2018).

  Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. 3001/61229 (2)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου, σε υπάλληλο 

του Δήμου Χαλκιδέων.

   Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
Α) των άρθρων 1, 6, 58 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

Β) του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 344/1976 
«Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α΄ 143), όπως ισχύουν 
μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 9 (παρ. 15 και 
16) του ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113).

Γ) του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

Δ) του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 21).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Ε) της παραγράφου 4, περίπτωση γγ του άρθρου 8 του 
π.δ./τος 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 231).

2) Την Φ. 127080/57460/21-12-2010 (Β’ 1984) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, περί υποδιαίρεσης ληξιαρχικής 
περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση 
Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010.

3) Την Εγκύκλιο 65 (Α.Π. Φ. 127080/57510/31-12-2010) 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης.

4) Το άρθρο 1 παρ. 3 της οικ. 6983/85785/01.07.2017 
απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στον Προϊ-
στάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως 
Εσωτερικής Λειτουργίας και τους Προϊσταμένους ή στις 
Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω 
Γενικής Διευθύνσεως (Β’ 2002).

5) Την 7288/175533/11.09.2014 απόφαση περί ανάθε-
σης καθηκόντων Ληξιάρχων σε υπαλλήλους του Δήμου 
Χαλκιδέων (Β΄ 2550).

6) Το 15153/26.04.2018 έγγραφο του Δημάρχου Χαλ-
κιδέων περί αντικατάστασης της Κάλλου Σοφίας του 

Σταύρου και ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου της 
ληξιαρχικής περιφέρειας Αυλίδας, στην υπάλληλο του 
Δήμου Χαλκιδέων Φωθιαδάκη Αθηνά του Εμμανουήλ, 
κλάδου ΔΕ Διοικητικού, βαθμού Δ’.

7) Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου 
Χαλκιδέων, για το οικονομικό έτος 2018, καθώς και για 
τα επόμενα έτη υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον 
ΚΑ. 10.6012.0004, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου της ληξιαρχικής 
περιφέρειας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων, στην υπάλ-
ληλο του Δήμου Χαλκιδέων, Φωθιαδάκη Αθηνά του Εμ-
μανουήλ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, βαθμού Δ’, σε αντικα-
τάσταση της Κάλλου Σοφίας του Σταύρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 7 Μαΐου 2018

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ
Ι

    Αριθμ. 20374 (3) 
 Τροποποίηση πράξης ένταξης μέλους ΙΔΑΧ σε κατηγορία ΕΤΕΠ.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011.
2. Τις διατάξεις του ν. 4235/2014.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4415/2016.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 4386/2016.
5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2014.
6. Τις διατάξεις του ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του ν. 4452/2017.
7. Την από 14.06.2017 απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής, περί ένταξης του Πανταζή Δημητρίου σε θέση ΕΤΕΠ,
8. Το με αριθμ. 209681/Β1/30.11.2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ., στην οποία αναφέρεται ότι η εν λόγω ένταξη δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

9. Την με αρ. πρωτ. 61241/22.12.2017 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Ε.Μ.Π.
10. Τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου, τροποποιείται:
Η με αριθμ. πρωτ. 61241/22.12.2017 Διαπιστωτική Πράξη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1225/02.04.2017/τ. Β΄ 

και αφορούσε στην ένταξη μέλους ΙΔΑΧ στην κατηγορία ΕΤΕΠ, κατά το μέρος που αφορά την Σχολή ένταξης, λόγω 
εσφαλμένης αναγραφής της ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ

Πανταζής Δημήτριος Παύλος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 61241/22.12.2017 Διαπιστωτική Πράξη.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ
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Αριθμ. 441/14156 (4)
      Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας του 

Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης 

(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίου Πατρών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(Συνεδρίαση 134/20.4.2018) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 48 και 84 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114)
2. Την υπ’ αριθμ. 226170/Ζ1/21.12.2017 απόφαση 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Κατάργηση των υφιστάμενων δομών Διά Βίου Εκπαί-
δευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)»

3. Την υπ’αριθμ. 229721/Ζ1/29.12.2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ίδρυ-
ση Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών» (ΦΕΚ 4/5.1.2018/τ.Β΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/τ.Α΄).

5. Το γεγονός ότι δεν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα οι 
προβλεπόμενοι από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίζεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις», Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός 
του Πανεπιστημίου Πατρών

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 132/1.3.2018) περί συγκρότησης 
του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου 
Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

7. Τη γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφω-
σης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) (συνεδρίαση 
2/11.4.2018)

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 134/20.4.2018),

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 
Πατρών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουρ-
γίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης 
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.):

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕ-
ΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΙ.
ΒΙ.Μ.) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Άρθρο 1 
Ίδρυση - Σκοπός

Το «Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.
ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Πατρών» ιδρύθηκε με βάση 
την υπ’ αριθμ. 229721/Ζ1 υπουργική απόφαση δημοσι-
ευμένη στο τεύχος Β’ 4/05.01.2018 της εφημερίδας της 
κυβερνήσεως.

Σκοπός του Κέντρου είναι η διασφάλιση του συντονι-
σμού και της διεπιστημονικής συνεργασίας στην ανάπτυ-
ξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προ-

γραμμάτων επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης 
και γενικότερα όλων των προγραμμάτων σπουδών διά 
βίου μάθησης, διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, που οδηγούν 
στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών μη τυπικής 
εκπαίδευσης. Τα προσφερόμενα προγράμματα αποσκο-
πούν στην προαγωγή της γνώσης, την επιστημονική κα-
τάρτιση και την ικανοποίηση των γενικότερων εκπαι-
δευτικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, αλλά 
και τη συμμετοχή στη διεθνή αγορά της εκπαίδευσης. 
Διέπονται από επιστημονική συνοχή και διασφαλίζουν 
και πληρούν τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που 
εγγυώνται υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, επιμόρφωσης 
και κατάρτισης.

Κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαί-
δευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης, διά 
ζώσης ή εξ αποστάσεως του Πανεπιστημίου Πατρών, 
ήτοι πέραν των σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου 
κύκλου, καθώς και των αναφερομένων στην παρ. 3 του 
άρθρου 48 του ν. 4485/2017, παρέχεται αποκλειστικά 
μέσω του Κέντρου. Επιπλέον, στο Κέντρο μπορεί να ορ-
γανώνονται και προσφέρονται προγράμματα διά βίου 
μάθησης και με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εξασφαλίζοντας 
την πρόσβαση τους στα προγράμματα.

Τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προ-
γράμματα μπορεί να υλοποιούνται και σε συνεργασία 
με Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, καθώς και 
αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής ή 
αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής, με 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου 
Πατρών, κατά τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις και 
τον Κανονισμό του Κέντρου.

Κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, στη λειτουργία και 
στη διοίκηση του Κέντρου και δεν προβλέπεται στο ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο ρυθμίζεται στον Κανονισμό του Κέντρου 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με 
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Άρθρο 2 
Εξειδίκευση Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στοχεύει στην 
ανάπτυξη δράσεων για επαγγελματική κατάρτιση στις 
ειδικότητες που εντάσσονται αλλά δεν περιορίζονται 
στα ακόλουθα Θεματικά Πεδία:

1. Εκπαίδευση.
2. Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.
3. Κοινωνικές Επιστήμες.
4. Διοίκηση και Νομικές Επιστήμες.
5. Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά και Στατιστική.
6. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
7. Επιστήμες Μηχανικών.
8. Γεωπονική.
9. Υγεία και Πρόνοια.
10. Υπηρεσίες.

Άρθρο 3 
Όργανα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ - Αρμοδιότητες

Όργανα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών είναι: 
α) ο Πρόεδρος του Κέντρου, β) το Συμβούλιο του Κέ-
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ντρου, και γ) Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης και Δια Βίου 
Μάθησης.

Πρόεδρος του Κέντρου είναι ο Αντιπρύτανης, στον 
οποίο έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα, ύστερα από 
πρόταση του Πρύτανη και έγκριση της Συγκλήτου. Οι 
αρμοδιότητες του Προέδρου ορίζονται στην παράγραφο 
6, του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114)

Το Συμβούλιο του Κέντρου αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο του Κέντρου, β) έναν εκπρόσωπο από 

κάθε Σχολή του Ιδρύματος, ο οποίος ορίζεται ύστερα 
από πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής, γ) τον 
Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου του 
Κέντρου ορίζονται στην παράγραφο 8, του άρθρου 48 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄/114). Το Συμβούλιο του Κέ-
ντρου συνεδριάζει σε τέσσερις τακτές συνεδριάσεις 
εντός του έτους, καθώς και σε έκτακτες όταν παρίσταται 
ανάγκη συζήτησης θεμάτων.

Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης 
ορίζεται από τη σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών 
κατόπιν διατύπωσης γνώμης από το Συμβούλιο του 
Κέντρου, με τετραετή θητεία. Οι αρμοδιότητες του Δι-
ευθυντή ορίζονται στην παράγραφο 9, του άρθρου 48 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ A΄/114). Επιπλέον αυτών των αρ-
μοδιοτήτων ο Διευθυντής Επιμόρφωσης και Δια Βίου 
Μάθησης παρακολουθεί την εφαρμογή του αναπτυξι-
ακού προγραμματισμού του Κέντρου, συντονίζει την 
υλοποίηση και επιμελείται την ποιοτική αναβάθμιση των 
προγραμμάτων, υποστηρίζει τον Πρόεδρο του Κέντρου 
σε διοικητικά, οικονομικά και διοικητικά θέματα και ει-
σηγείται προς τον Πρόεδρο και στο Συμβούλιο τις επιμέ-
ρους δράσεις των τμημάτων και τομέων του, καθώς και 
την ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κέντρου.

Άρθρο 4 
Οργανωτική δομή - Τμήματα και Τομείς

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών συγκροτείται 
από τα παρακάτω Τμήματα και τους επιμέρους τομείς 
με τα αντίστοιχα αντικείμενα - αρμοδιότητες

Α. Τμήμα Σχεδίασης, Δημοσιότητας και Συνεργασιών
Υπεύθυνος του τμήματος είναι ο Πρόεδρος του Κ.Ε.ΔΙ.

ΒΙ.Μ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατόπιν εισήγησης και 
έγκρισης από το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Τομείς:

1. Εκδόσεων και Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης
2. Δημοσιότητας και Συνεργασιών
3. Οικονομικών
4. Γραμματειακής Υποστήριξης
Α1. Τομέας Εκδόσεων και Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης 

με αντικείμενα:
i. Έκδοση ψηφιακών ή έντυπων τευχών προγραμμάτων
ii. Έκδοση εντύπων και αφισών για τη προώθηση δρα-

στηριοτήτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
iii. Τήρηση αρχείων και υλικού προγραμμάτων
iv. Ανανέωση ιστοσελίδας Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Α2. Τομέας Δημοσιότητας και Συνεργασιών με αντι-

κείμενα:
i. Ενημέρωση Οργανισμών, Επιχειρήσεων και Κοινού 

για την αποστολή και της υπηρεσίες του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πα-
νεπιστημίου Πατρών.

ii. Οργάνωση και υλοποίηση δημοσιεύσεων, καταχω-
ρήσεων, διαφημίσεων δράσεων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανε-
πιστημίου Πατρών.

iii. Διοργάνωση εκδηλώσεων προώθησης και διάχυσης 
αποτελεσμάτων δράσεων.

iv. Υποστήριξη της συνεργασίας με άλλα ΑΕΙ και ανά-
πτυξη διεθνών σχέσεων.

A3. Τομέας Οικονομικών με αντικείμενα:
i. Σχεδίαση και εισήγηση του προϋπολογισμού των 

προγραμμάτων προς την Επιτροπή Ερευνών.
ii. Εκτέλεση προϋπολογισμού προγραμμάτων σύμφω-

να με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες διαχείρισης 
καθώς και τους εκάστοτε όρους των προκηρύξεων.

iii. Τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των οικονο-
μικών και ταμειακών πράξεων σύμφωνα με το υφιστά-
μενο λογιστικό σχέδιο, σε συνεργασία με την Επιτροπή 
Ερευνών.

iv. Συγκέντρωση παραγγελιών από τους τομείς, προ-
γραμματισμός και διεκπεραίωση προμηθειών για τις 
ανάγκες του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και των προγραμμάτων 

v. Σύνταξη οικονομικών εκθέσεων για τα προγράμμα-
τα και οικονομικός απολογισμός έτους

A4. Γραμματειακής Υποστήριξης με αντικείμενα:
i. Γραμματειακή εξυπηρέτηση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανε-

πιστημίου Πατρών όπως διακίνηση, πρωτοκόλληση, 
αρχειοθέτηση, σύνταξη εγγράφων. Τήρηση φακέλων 
έργου (διοικητική, οικονομική) και αρχείου (έντυπου ή 
ψηφιακού)

ii. Ηλεκτρονική και τηλεφωνική επικοινωνία με το κοι-
νό. Επικοινωνία μεταξύ των Τμημάτων 

Β. Τμήμα Επιμόρφωσης, Οργάνωσης και Αξιολόγησης
Υπεύθυνος του τμήματος είναι ο Διευθυντής Επιμόρ-

φωσης και Δια Βίου Μάθησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπι-
στημίου Πατρών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατόπιν 
εισήγησης και έγκρισης από το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.
ΒΙ.Μ. Τομείς:

1. Τομέας Οργάνωσης και Προγραμματισμού.
2. Τομέας Υποστήριξης και Συντονισμού Εκπαίδευσης
3. Τομέας Σχεδιασμού Προτάσεων και Εκπαιδευτικών 

Εφαρμογών.
4. Τομέας Αξιολόγησης Προγραμμάτων.
Β1. Τομέας Οργάνωσης και Προγραμματισμού.
i. Συγκέντρωση και ταξινόμηση προτάσεων νέων προ-

γραμμάτων.
ii Υποστήριξη νέων προτάσεων.
iii. Προκήρυξη προγραμμάτων, επικοινωνία, ενημέρω-

ση ενδιαφερόμενων επιστημονικών υπευθύνων.
 iv. Οργάνωση έναρξης προγραμμάτων (κατάρτιση 

ωρολογίων προγραμμάτων, εξεύρεση αιθουσών, κατα-
νομή σεμιναρίων σε αίθουσες, συντονισμός μεταξύ όλων 
των εμπλεκομένων συντελεστών των προγραμμάτων)

Β2. Τομέας Υποστήριξης και Συντονισμού Εκπαίδευ-
σης

i. Υποστήριξη εκπαιδευτών (Εκμάθηση πλατφόρμας 
ασύγχρονης εκπαίδευσης, πλατφόρμας τηλεδιασκέψε-
ων).

ii. Υποστήριξη εκπαιδευόμενων (Υποδοχή, εγγραφές, 
έλεγχος παρουσιών, διανομή εκπαιδευτικού υλικού και 
πληροφοριακών εντύπων). 
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iii. Παρακολούθηση και κάλυψη αναγκών εξοπλισμού. 
Συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού.

iv. Πληροφοριακή υποστήριξη και τήρηση στοιχείων 
φακέλων δράσεων.

v. Έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
Β3. Τομέας Σχεδιασμού Προτάσεων και Εκπαιδευτικών 

Εφαρμογών
i. Σχεδίαση και υποβολή προτάσεων σε προκηρύξεις 

Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
ii. Έρευνα αγοράς και σχεδίαση νέων αυτοχρηματο-

δοτουμενων δράσεων κατάρτισης.
iii. Έρευνα και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στις εκ-

παιδευτικές διαδικασίες.
Β4. Τομέας Αξιολόγησης Προγραμμάτων
i. Οργάνωση και υλοποίηση αξιολόγησης των επιμέ-

ρους προγραμμάτων.
ii Οργάνωση και υλοποίηση των εκθέσεων εσωτερι-

κής αξιολόγησης δομών και υπηρεσιών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
Πανεπιστημίου Πατρών

iii. Οργάνωση και προετοιμασία για την εξωτερική 
αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πα-
νεπιστημίου Πατρών

Άρθρο 5 
Προσωπικό

Από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών ορίζονται 
συγκεκριμένες θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν στα 
περιγραφέντα, κατά άρθρο, αντικείμενα. Η στελέχωση 
του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και η κάλυψη των θέσεων εξαρτάται από 
τις δραστηριότητες του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Η στελέχωση μπορεί 
να γίνει είτε από διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστη-
μίου Πατρών είτε κατόπιν συμβάσεως με εξωτερικούς 
συνεργάτες αφού ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμε-
νες διαδικασίες από την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, 
με εισήγηση του Προέδρου του Κέντρου και με σκοπό 
την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, την εκτέλεση 
εργασιών ή την αντιμετώπιση παροδικών ή εποχιακών 
αναγκών το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών μπορεί 
να αναθέσει μέρος των αντικειμένων εργασίας του σε 
εξωτερικούς συνεργάτες ή να προσλάβει με σύμβαση 
έργου ειδικό προσωπικό.

Άρθρο 6 
Υποδομή

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στεγάζεται σε χώρους του Κτιρίου Α’ 
Διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών και δια-
θέτει τους απαραίτητους χώρους και υποδομές για την 
υλοποίησης δράσεων ρυθμισμένης και μη ρυθμισμένης 
επαγγελματικής κατάρτισης.

Άρθρο 7 
Προγράμματα και χρηματοδότηση

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και 
συμμετέχει σε δράσεις (α) Ρυθμισμένης επαγγελματικής 
κατάρτισης, (β) Μη ρυθμισμένης επαγγελματικής κατάρ-
τισης, και (γ) Προγράμματα κεντρικής χρηματοδότησης

7.1 Ρυθμισμένη επαγγελματική κατάρτιση.
Ορίζονται οι ενέργειες κατάρτισης οι οποίες χρηματο-

δοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον 

κρατικό προϋπολογισμό. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών 
των ενεργειών εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα (Ε.Π) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώ-
πινου δυναμικού - ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» και 
απευθύνεται σε άνεργους και εργαζόμενους του ιδιωτι-
κού και δημόσιου φορέα. Οι δράσεις αυτές μπορούν να 
αφορούν είτε Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα είτε 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Οι όροι και 
προϋποθέσεις υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων από 
το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ακολουθούν τους όρους και προϋποθέσεις 
εκτέλεσης του εκάστοτε προγράμματος.

7.2 Μη ρυθμισμένη επαγγελματική κατάρτιση.
Ορίζονται οι ενέργειες κατάρτισης οι οποίες χρημα-

τοδοτούνται από τους φορείς υλοποίησης τους (π.χ 
ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση) και τους ίδιους τους 
καταρτιζόμενους. Για αυτές τις ενέργειες κατάρτισης 
χρησιμοποιείται και ο όρος «αυτοχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα». Η υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων 
από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί και δείκτη αξιοπιστίας και 
ποιότητας του φορέα. Ο στρατηγικός στόχος του Κ.Ε.ΔΙ.
ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών είναι να παρέχει υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και οι αυτοχρηματοδοτούμενες 
δράσεις που θα αναπτύσσει να είναι στο μεγαλύτε-
ρο βαθμό εξ’ αποστάσεως. Οι όροι και προϋποθέσεις 
ένταξης και υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων από 
το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αναφέρονται αναλυτικά στο Άρθρο 10.

7.3 Προγράμματα κεντρικής χρηματοδότησης
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών δύναται να υπο-

βάλει αιτήσεις προς χρηματοδότηση είτε ως συντονιστής 
είτε ως αρμόδιος φορέας απευθείας στις Κεντρικές δο-
μές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (HORIZON 2020, Erasmus 
κλπ). Τέτοια προγράμματα μπορούν να αφορούν τόσο 
ενέργειες κατάρτισης αλλά και αμιγώς ερευνητικές δρα-
στηριότητες (εκπόνηση μελετών, δημιουργία διδακτικού 
υλικού, νέες μέθοδοι εκμάθησης κλπ). Οι όροι και προ-
ϋποθέσεις υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων από το 
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΠ ακολουθούν τους όρους και προϋποθέ-
σεις εκτέλεσης του εκάστοτε προγράμματος.

Οι πόροι του Κέντρου ορίζονται στην παράγραφο 11, 
του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ A΄ 114) και η δι-
αχείριση τους γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του 
Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών.

Άρθρο 8 
Μη ρυθμισμένη επαγγελματική κατάρτιση

Η ένταξη ενός αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμμα-
τος κατάρτισης στις δράσεις του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. πραγματο-
ποιείται με δύο τρόπους: (α) Κατόπιν αιτήσεως εξωτε-
ρικού συνεργάτη (Επιστημονικός Υπεύθυνος, ΕΥ, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 48 του ν. 4485/2017) και (β) Κατόπιν 
προτάσεως του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών.

8.1 Κατόπιν αιτήσεως εξωτερικού συνεργάτη
Η διαδικασία η οποία ακολουθείται για την ένταξη ενός 

αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος στο Κ.Ε.ΔΙ.
ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών είναι η παρακάτω:

Α. Αίτηση - πρόταση του ΕΥ για δημιουργία δράσης 
κατάρτισης προς το Κέντρο

Β. Εισήγηση του Τμήματος Επιμόρφωσης, Οργάνωσης 
και Αξιολόγησης προς το Συμβούλιο του Κέντρου
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Γ. Αξιολόγηση της υποβληθείσας πρότασης από το 
Συμβούλιο. Για την αξιολόγηση της πρότασης, το Συμ-
βούλιο μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή ειδικών επι-
στημόνων. Στη φάση αυτή μπορεί να ζητηθούν τροπο-
ποιήσεις στην αρχική πρόταση του ΕΥ. Τα κριτήρια της 
αξιολόγησης βασίζονται (α) στη βιωσιμότητα της δρά-
σης, (β) στο εκπαιδευτικό σχέδιο, και (γ) στη διδακτική 
ή/και επαγγελματική εμπειρία των μελών της δράσης.

Δ. Θετική ή αρνητική απόφαση του Συμβουλίου επί 
της πρότασης του ΕΥ.

Ε. Σε περίπτωση θετικής απόφασης το αίτημα προ-
ωθείται προς έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο. Η 
απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί μετά την άπρα-
κτη πάροδο δέκα (10) εργάσιμων ημερών σύμφωνα με 
την παράγραφο 10, του άρθρου 48 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ Α΄/114).

ΣΤ. Σε περίπτωση έγκρισης, το εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και ακολουθεί 
η ένταξη του στις δράσεις του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου 
Πατρών και η έναρξη του με την υποστήριξη του Εκπαι-
δευτικού τμήματος του Κέντρου.

8.2 Κατόπιν προτάσεως του εκπαιδευτικού τμήματος 
του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών

Το τμήμα Επιμόρφωσης, Οργάνωσης και Αξιολόγησης 
του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται να προτείνει την έναρξη προ-
γραμμάτων μη ρυθμισμένης επαγγελματικής κατάρτισης 
σε τομείς αιχμής όπου εμπεριστατωμένα υπάρχει έντο-
νο επαγγελματικό ενδιαφέρον. Σε αυτή την περίπτωση 
ακολουθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
την ανάθεση της δράσης σε επιστημονικό υπεύθυνο. Οι 
όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής αλλά και επιλογής 
του επιστημονικού υπευθύνου ορίζονται στην κάθε πρό-
σκληση. Η επιλογή του επιστημονικού υπευθύνου του 
προγράμματος γίνεται από το Συμβούλιο του Κέντρου. 
Για την ένταξη του προγράμματος ακολουθούνται οι 
ίδιες διαδικασίες του Άρθρου 8.1.

Άρθρο 9 
Κοινωνική πολιτική του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια 
της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, δύναται με 
απόφαση του Συμβουλίου του να προσφέρει εκπτώσεις 
στα προγράμματα μη ρυθμισμένης επαγγελματικής κα-
τάρτισης επί των τελών φοίτησης σε ειδικές κατηγορίες 
εκπαιδευομένων όπως προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς 
φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστη-
μίου Πατρών, καθώς και σε ευαίσθητες και ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες όπως ανέργους, απόρους, ΑΜΕΑ, 
πολύτεκνους, τρίτεκνους, γονείς μονογονεϊκών οικογε-
νειών κ.α.. Επίσης, δύναται να σχεδιάζει και να υλοποιεί 
εθελοντικές δράσεις και προγράμματα στο πλαίσιο της 
σύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών με την κοινωνία.

Άρθρο 10 
Οικονομική διαχείριση

Οι κάθε είδους δαπάνες και αμοιβές θα βαρύνουν το 
προϋπολογισμό του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών 
και των εγκεκριμένων έργων. Το ύψος και το είδος των 
επιλέξιμων δαπανών καθορίζονται από το είδος του 

προγράμματος (Επιχειρησιακό πρόγραμμα, ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα, αυτοχρηματοδοτούμενη δράση). Το κόστος 
του κάθε προγράμματος εκπαίδευσης προκύπτει από το 
άθροισμα των δαπανών που αφορούν απευθείας στο 
πρόγραμμα (άμεσες) και των δαπανών για τις υπηρεσίες 
που παρέχονται από το Κέντρο (έμμεσες). Οι άμεσες δα-
πάνες (70% των εσόδων) περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές 
δαπάνες (αμοιβές επιστημονικά υπευθύνων, εκπαιδευ-
τών, διαχειριστών, αξιολογητών, τεχνικού και διοικη-
τικού προσωπικού, μετακινήσεις προσωπικού, αγορά 
αναλώσιμων, προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του 
προγράμματος κ.λπ.). Οι έμμεσες δαπάνες (30% των εσό-
δων) περιλαμβάνουν μέρος του κόστους λειτουργίας του 
Κέντρου (κόστος οικονομικής διαχείρισης εκ μέρους του 
ΕΛΚΕ, δαπάνες τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικού ρεύματος, 
θέρμανσης, χρήσης αιθουσών) και των οριζόντιων δρά-
σεων (π.χ. δαπάνες δημοσιότητας - προώθησης, έξοδα 
λειτουργίας του Κέντρου, χρηματοδότηση προγραμμά-
των Διά Βίου Μάθησης, επέκταση υποδομών του Κ.Ε.ΔΙ.
ΒΙ.Μ., προμήθεια λογισμικού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
[Η/Υ, οθόνες, περιφερειακά, προβολικά κ.α.], αναπτυξια-
κές δράσεις, μελέτες, απρόβλεπτα έξοδα κ.λπ.).

Το ποσοστό παρακράτησης επί των συνολικών εσό-
δων κάθε εγκεκριμένου προγράμματος ανέρχεται σε 
10% για το κόστος οικονομικής διαχείρισης εκ μέρους 
του ΕΛΚΕ και 20% για το κόστος λειτουργίας και εξοπλι-
σμού του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Άρθρο 11 
Στελέχωση δράσεων μη ρυθμισμένης 
επαγγελματικής κατάρτισης

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών, έχοντας ως 
κύριο στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των δράσε-
ων του και την παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης 
στους εκπαιδευόμενους, μπορεί να στελεχώνεται για 
τις εκάστοτε δράσεις μη ρυθμισμένης κατάρτισης από 
φυσικά πρόσωπα τα οποία ενδεικτικά δύνανται να έχουν 
τους εξής ρόλους: Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, 
Συντονιστής Εκπαιδευτών, Διαχειριστής Προγράμμα-
τος, Εκπαιδευτές Σύγχρονης, Ασύγχρονης και Δια ζώσης 
Μάθησης, Τεχνικό Προσωπικό, Εξωτερικοί Αξιολογητές, 
Διοικητικό Προσωπικό.

Άρθρο 12 
Πιστοποίηση Σπουδών - Αξιολόγηση υπηρεσιών

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών εφαρμόζει στις 
δράσεις που είναι εφικτό το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μετα-
φοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκ-
παίδευση και Κατάρτιση, ECVET (European Credit System 
for Vocational Education & Training), το οποίο εισήχθη 
με την ευρωπαϊκή οδηγία 2009-C155/1-102, καθώς και 
το σύστημα ECTS (European Credit Transfer System) 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Με τη βοήθεια 
των ECVET μπορούν να αποτυπωθούν και να πιστοποι-
ηθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα που απέκτησε ένας 
εκπαιδευόμενος στον τομέα της επαγγελματικής του 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε επίπεδο γνώσεων, δεξι-
οτήτων και ικανοτήτων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
της συμμετοχής του κάθε εκπαιδευόμενου σε μια δράση, 
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το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών, ακολουθώντας 
το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μά-
θησης, απονέμει «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης», καθώς 
επίσης και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο 
αναγράφονται αναλυτικά οι διδακτικές ενότητες στις 
οποίες συμμετείχε επιτυχώς ο εκπαιδευόμενος, οι ώρες 
επιμόρφωσης του, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες. 
Επιπλέον, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σε συνεργασία με τη Μονάδα 
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου 
Πατρών σχεδιάζει και πραγματοποιεί εσωτερικές αξιολο-
γήσεις των δράσεων καταρτίσεις που υλοποιούνται. Στο 
τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους το Συμβούλιο συντάσσει 
απολογισμό δραστηριοτήτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΠ, τον 
οποίο κοινοποιεί αμελλητί στη Σύγκλητο, στη ΜΟ.ΔΙ.Π. 
και στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών υπόκειται 
ανά διετία, σε διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης δι-
ασφάλισης της ποιότητας που καθορίζονται σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4009/2011. Η εξωτε-
ρική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των 
εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων του 
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., πραγματοποιείται από την Α.ΔΙ.Π. σύμφωνα 
με την υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης α’ της παρ. 1 
του άρθρου 66 του ν. 4009/ 2011.

Άρθρο 13 
Άλλες ρυθμίσεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων ορ-
γάνων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και του Πανεπιστημίου Πατρών 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 7 Μαΐου 2018

  Η Πρύτανης 

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Ι

    Αριθμ. 2760 (5)
Ένταξη μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολο-

γίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του 

Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. της ίδιας Σχολής του Ιδρύματος .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/24-11-1983/

τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6-9-2011 
τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων».

3. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 100/2013 π.δ. (ΦΕΚ 
135/5-6-2013/τ.Α΄) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. 

Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας -Ίδρυση Σχολής - 
Ίδρυση Τμήματος - Συγχώνευση Σχολών -Μετονομασία 
και Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων 
και Τμημάτων -Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 
Ελλάδας», ιδίως το άρθρο 10 παρ. 3.

4. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 127/2013 π.δ. (ΦΕΚ 190/ 
16-9-2013 τ.Α’) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των 
π.δ...100/2013(Α’135)...».

5. Την υπ’ αριθμ. 5/28-06-2016 (θέμα 1ο) (ΑΔΑ: ΨΔΥ0Ο-
ΞΑ0-Ν0Ρ) πράξη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελ-
λάδας (Φ.Ε.Κ. 378/15-07-2016/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) καθώς και την 
υπ’ αριθμ. 136019/Ζ1/24-08-2016 Διαπιστωτική Πράξη 
του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με 
την οποία διορίζεται ο Λάμψας Πέτρος του Θεοχάρη, ως 
Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

6. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

7. Την υπ’αριθμ. 1991/29-3-2018 αίτηση του μέλους 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Λούπη 
Μιχαήλ του Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή, για έντα-
ξή του στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελ-
λάδας, λόγω κατάργησης στις 31-10-2018 του Τμήματος 
Ηλεκτρολογίας που υπηρετεί.

8. Την υπ’ αριθμ. 135/3-4-2018 (θέμα 18ο) απόφαση 
της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας που αφορά 
την ένταξη του μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού (Δ.Ε.Π.).

9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Το μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 
του Τμήματος Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, Λούπης Μιχαήλ 
του Ιωάννη, Αναπληρωτής Καθηγητής, εντάσσεται στο 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της ίδιας Σχολής 
του ίδιου Ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λαμία, 7 Μαΐου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΜΨΑΣ 

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
   Στο ΦΕΚ 1114/Β΄/87-3-2018 δημοσιεύθηκε απόφαση 

έγκρισης της υπ’ αριθμ. 85/2008 (αριθμ. πρωτ. Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 18251/6805/19-3-2018) 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Ορ-
γανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου 
Αθηναίων, η οποία διορθώνεται:

1) στα έχοντας υπόψη, στις παραγράφους (8), (9) και 
(12) 
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από τον εσφαλμένο: «Εμπιόγλου Ευλαμπία»
στο ορθό: «Εμπίογλου Ευλαμπία» και
2) στο διατακτικό της απόφασης, στα οικονομικά στοι-

χεία, 
από το εσφαλμένο: «146.210,64 €»
στο ορθό: «46.211,64 €»

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)

Ι

(7)
      Στο ΦΕΚ 1114/Β΄/27-3-2018 δημοσιεύθηκε έγκριση 

της υπ’ αριθμ. 86/2018 (αριθ. πρωτ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής: 18076/6733/19-3-2018) απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Οργανισμού Πο-
λιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, η 
οποία διορθώνεται:

1) στα έχοντας υπόψη, στις παραγράφους (8), (12) και 
(13)

από το εσφαλμένο: «Πανουλιά Παναγιώτη»
στο ορθό: «Πανούλια Παναγιώτη» και
2) στα έχοντας υπόψη, στην παράγραφο (14), από το 

εσφαλμένο: «ΓΑΚ 6490/2017 Εφέσεως»
στο ορθό: «ΓΑΚ 6490/2014 Εφέσεως».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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