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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ 
 

1.  Όροι φοίτθςθσ και παρακολοφκθςθσ Προγράμματοσ. 
 

Εγγραφι ςε Πρόγραμμα 

Ο/θ εκπαιδευόμενοσ/θ αποδζχεται ότι θ εγγραφι και φοίτθςθ του ςε Πρόγραμμα Δια 
βίου Μάκθςθσ του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου  γίνεται ςτθ βάςθ του 
παρόντοσ Κανονιςμοφ.  

 
Σα Προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΠΑΠΕΛ είναι δομθμζνα ςε κεματικζσ ενότθτεσ 
(μακιματα). υνοπτικι περιγραφι των κεματικϊν ενοτιτων (μακθμάτων) κάκε 
προγράμματοσ αναφζρεται ςτον Οδθγό πουδϊν του Προγράμματοσ που υπάρχει 
αναρτθμζνοσ ςτοδιαδίκτυο. 
 
Η παρακολοφκθςθ ςτα Προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΠΑΠΕΛ γίνεται είτε  από απόςταςθ, 
είτε δια ηϊςθσ, είτε ςε ςυνδυαςμό όπωσ αναφζρεται ςχετικά ςτον Οδθγό πουδϊν 
τουσ.  
 

Απόκτθςθ Πιςτοποιθτικοφ Δια βίου Μάκθςθσ  
 

Η επιτυχισ ολοκλιρωςθ των Προγραμμάτων οδθγεί ςτθ χοριγθςθ Πιςτοποιθτικοφ 
κατά τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 9 του ΦΕΚ Κδρυςθσ του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν/μιου 
Πελοποννιςου (ΦΕΚ Β’ 5897/31-12-2018). 

 
Η χοριγθςθ του Πιςτοποιθτικοφ πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενοσ 
ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τισ απαιτοφμενεσ  υποχρεϊςεισ όπωσ αυτζσ προβλζπονται από 
το εκάςτοτε πρόγραμμα ςπουδϊν με βάςθ τθν προκιρυξι του. 
 
 
Πζρα από τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, για τθ χοριγθςθ του 
Πιςτοποιθτικοφ  ο εκπαιδευόμενοσ εκτόσ από ακαδθμαϊκζσ δεν κα πρζπει να ζχει και 
οικονομικισ φφςεωσ εκκρεμότθτεσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ, το πιςτοποιθτικό ςπουδϊν 
εκδίδεται μετά τθν κάλυψθ τθσ εκκρεμότθτασ. 

 
 

2. Κανονιςμοί Ειςαγωγισ ςτο Πρόγραμμα 

Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτα Προγράμματα μποροφν να υποβάλλουν: 

 απόφοιτοι ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ και τθσ αλλοδαπισ 
 

 απόφοιτοι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με ςυναφι ςτο αντικείμενο 
εργαςιακι  εμπειρία ι μθ, αναλόγωσ το Πρόγραμμα. 
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τον Οδθγό πουδϊν κάκε Προγράμματοσ που υπάρχει ςτο διαδίκτυο κακορίηονται 
οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ για κάκε Πρόγραμμα. 
2.1. Η αίτθςθ ςυμμετοχισ υποβάλλεται θλεκτρονικά, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του 
ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΑΠΕΛ ι με όποιο άλλο τρόπο κρίνεται πρόςφοροσ ανάλογα με τον 
τρόπο οργάνωςθσ του κάκε προγράμματοσ. Η αποδοχι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ 
ανακοινϊνεται ςτον υποψιφιο εκπαιδευόμενο ςε εφλογο χρόνο μετά από τθν 
υποβολι τθσ αίτθςισ του. 

 
2.2. Μετά τθν αποδοχι του ο κάκε εκπαιδευόμενοσ υποχρεοφται: 
 

Να ζχει διαβάςει τον Οδθγό πουδϊν του κάκε προγράμματοσ και να αποδζχεται 
πλιρωσ τουσ όρουσ του. 
Να προςκομίηει ςε περίπτωςθ που του ηθτθκοφν όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά 
προκειμζνου να πιςτοποιθκεί ότι ανικει ςε κάποια από τισ ομάδεσ που λαμβάνουν 
κάποια ειδικι ζκπτωςθ διδάκτρων ανάλογα με το πρόγραμμα.  
Να προςκομίηει ςε περίπτωςθ που του ηθτθκοφν όλα τα αποδεικτικά κατάκεςθσ των 
διδάκτρων προσ το πρόγραμμα. 
 

 

Όροι Εκπαιδευτικισ Διαδικαςίασ - Τποχρεϊςεισ Εκπαιδευόμενων & Εκπαιδευτϊν  

Μεκοδολογία Εκπαίδευςθσ 
 
Η εκπαιδευτικι διαδικαςία κακορίηεται από τισ προδιαγραφζσ των επιμζρουσ 
προγραμμάτων και ξεκινάει ςτθν περίπτωςθ των από απόςταςθ προςφερόμενων 
προγραμμάτων, τθ ςτιγμι που ο εκπαιδευόμενοσ ειςζρχεται ςτθν εκπαιδευτικι 
πλατφόρμα, χρθςιμοποιϊντασ τα ςτοιχεία που του ζχουν ςταλεί από τουσ αρμοδίουσ 
του κάκε προγράμματοσ. 

 

Σρόποσ Διεξαγωγισ του Προγράμματοσ 
Η διδαςκαλία ςτα προγράμματα, τα οποία προςφζρονται από απόςταςθ διεξάγεται 
μζςω του διαδικτφου, προςφζροντασ ςτον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δθλαδι 
δυνατότθτα μελζτθσ ανεξαρτιτωσ περιοριςτικϊν παραγόντων, όπωσ θ υποχρζωςθ 
τθσ φυςικισ του παρουςίασ ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο και χρόνο. 

 
Σο εκπαιδευτικό υλικό διατίκεται ςταδιακά, ανά διδακτικι/κεματικι ενότθτα,. Κατά 
τθν εξζλιξθ κάκε μακιματοσ αναρτϊνται ςε ςχετικό link ι ειδικό χϊρο ςε πλατφόρμα 
τθλεκπαίδευςθσ οι απαραίτθτεσ για τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ ανακοινϊςεισ. Ειδικότερα ο εκπαιδευόμενοσ, αφοφ ολοκλθρϊςει τθ 
μελζτθ τθσ εκάςτοτε διδακτικισ ενότθτασ, καλείται να υποβάλει θλεκτρονικά, το 
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αντίςτοιχο τεςτ αξιολόγθςθσ. Σα τεςτ αξιολόγθςθσ δφνανται να περιζχουν ερωτιςεισ 
αντιςτοίχιςθσ ορκϊν απαντιςεων, πολλαπλισ επιλογισ, αλθκοφσ/ψευδοφσ 
διλωςθσ, ι ανάπτυξθσ -ςτισ τελευταίεσ ο εκπαιδευόμενοσ κα πρζπει να καταχωριςει 
τθν απάντθςι του ςε αρχείο τθσ μορφισ. docι. Pdf και να επιςυνάψει το ςχετικό 
αρχείο ςτο πεδίο τθσ εξζταςθσ. το ςθμείο αυτό, κα πρζπει να αναφερκεί ότι ςτισ 
ερωτιςεισ ανάπτυξθσ (ανοικτοφ τφπου ερωτιςεισ) ο εκπαιδευόμενοσ καλείται να 
αναπτφξει το κζμα με κριτικι ςκζψθ και ανάλυςθ, βάςει κυρίωσ των γνϊςεων που 
ζχει αποκομίςει από τθν μελζτθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ. 
Παράλλθλα, παρζχεται πλιρθσ εκπαιδευτικι υποςτιριξθ, δεδομζνου ότι ο 
εκπαιδευόμενοσ μπορεί να απευκφνεται θλεκτρονικά (για το διάςτθμα που διαρκεί 
το εκάςτοτε μάκθμα) ςτον οριςμζνο εκπαιδευτι του, μζςω ενςωματωμζνου ςτθν 
πλατφόρμα θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ επικοινωνίασ (e-mail), για τθν άμεςθ επίλυςθ 
αποριϊν ςχετιηόμενων με τα μακιματα και τισ αςκιςεισ αξιολόγθςθσ. 
Σο εκπαιδευτικό υλικό παρζχεται ςε θλεκτρονικι μορφι, αλλά μπορεί να παρζχεται 
και ωσ e-book προκειμζνου να διευκολφνονται όςοι επικυμοφν να το τυπϊςουν. 
υνίςταται οι εκπαιδευόμενοι να μελετοφν και από τισ δφο πθγζσ, κακϊσ ςτο e-book 
ενδζχεται να μθν αποτυπϊνονται πάντα όλα τα ςτοιχεία του θλεκτρονικοφ υλικοφ. Σο 
ζντυπο υλικό αναρτάται ςτισ ανακοινϊςεισ του μακιματοσ, ενϊ το θλεκτρονικό υλικό 
παρζχεται μζςω τθσ εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ. Σα προγράμματα τα οποία 
υλοποιοφνται  διά ηϊςθσ λαμβάνουν χϊρα ςε ίδιεσ δομζσ του Πανεπιςτθμίου, ςε 
ενοικιαηόμενεσ, ςε παραχωρθμζνεσ ι ςε δομζσ ςυνεργαηόμενων φορζων. τισ δομζσ 
κα πρζπει να υπάρχει όλοσ ο απαραίτθτοσ υλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ που απαιτείται 
για τθν εφρυκμθ υλοποίθςθ των προγραμμάτων και να εξαςφαλίηονται οι όροι 
προςβαςιμότθτασ, αςφάλειασ και υγιεινισ. Ο εξοπλιςμόσ αυτόσ κατά τθ διάρκεια 
υλοποίθςθσ του κάκε προγράμματοσ τελεί υπό τθν ευκφνθ του αντίςτοιχου 
επιςτθμονικά υπεφκυνου. Οι ςυντελεςτζσ του εκάςτοτε προγράμματοσ οφείλουν να 
μεριμνοφν για τθν καλι λειτουργία του εν λόγω εξοπλιςμοφ κατά τθ διάρκεια και 
κατά τθ λιξθ του προγράμματοσ. Η διά ηϊςθσ εκπαίδευςθ πρζπει να διαςφαλίηει τθν 
αλλθλεπίδραςθ εκπαιδευτι και εκπαιδευομζνων. 
Η υλοποίθςθ των προγραμμάτων αυτϊν πραγματοποιείται με δομθμζνο πρόγραμμα 
ςπουδϊν, ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο με ςαφι διάρκεια και ωρολόγιο πρόγραμμα. 

 
 

Σρόποσ Εξζταςθσ και Βακμολόγθςθ 
 

Σο κάκε πρόγραμμα διαμορφϊνει τουσ δικοφσ τουσ όρουσ αξιολόγθςθσ και τρόπουσ 
εξζταςθσ οι οποίοι ανακοινϊνονται ςτισ προκθρφξεισ του κάκε προγράμματοσ. 
Ειδικότερα όμωσ και ςε κάκε περίπτωςθ ο εκπαιδευόμενοσ δφναται να αιτθκεί τθν 
αναβακμολόγθςθ τθσ τελικισ εργαςίασ ι του τεςτ αξιολόγθςθσ ενόσ μακιματοσ, 
απευκφνοντασ ςχετικό αίτθμα προσ τον επιςτθμονικό Τπεφκυνο ςε περίπτωςθ που θ 
βακμολογία του δεν τον ικανοποιεί. Ο εκπαιδευόμενοσ καλείται να υποβάλει το 
αίτθμά του εγγράφωσ εντόσ προκεςμίασ 10 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ 
εξζταςθσ. Ο βακμόσ που ανακοινϊνεται μετά τθν αναβακμολόγθςθ είναι και ο 
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οριςτικόσ για τθν τελικι εργαςία ι το τεςτ αξιολόγθςθσ ενόσ μακιματοσ, ακόμθ κι αν 
προκφψει μικρότεροσ από τον αρχικό (πριν δθλαδι να γίνει θ αναβακμολόγθςθ). 
Επίςθσ, οι εκπαιδευτζσ δφνανται να αναβακμολογιςουν ι να μθδενίςουν το τεςτ όςον 
αφορά ςτισ ερωτιςεισ ανοικτοφ τφπου ι τθν τελικι εργαςία που ζχει υποβάλει ο 
εκπαιδευόμενοσ ςε περιπτϊςεισ όπου παρατθροφνται περιςτατικά όμοιων 
απαντιςεων μεταξφ εκπαιδευομζνων («κειμενικι ςφμπτωςθ»). 
 
 
ε περίπτωςθ που ο εκπαιδευτισ αντιλθφκεί τθν φπαρξθ όμοιων απαντιςεων μεταξφ 
δφο ι περιςςοτζρων εκπαιδευόμενων, δφναται να μθδενίςει είτε τθν ερϊτθςθ 
ανάπτυξθσ είτε τθν τελικι εργαςία (εφόςον ζχει ανατεκεί). Ο εκπαιδευόμενοσ ςε κάκε 
περίπτωςθ δφναται να αιτθκεί τθν αναβακμολόγθςθ τθσ τελικισ εργαςίασ ι του τεςτ 
αξιολόγθςθσ ενόσ μακιματοσ, απευκφνοντασ ςχετικό αίτθμα προσ τον επιςτθμονικά 
Τπεφκυνο, αν θ βακμολογία του δεν τον ικανοποιεί. Η παροφςα δυνατότθτα 
αναβακμολόγθςθσ δεν παρζχει τθ δυνατότθτα επανεξζταςθσ του εκπαιδευόμενου ςε 
διαφορετικά κζματα για τθν απόκτθςθ υψθλότερου βακμοφ. 
 

Η διαδικαςία που ακολουκείται είναι θ εξισ: 
α)  Τποβολι ζγγραφθσ αίτθςθσ του εκπαιδευόμενου προσ τον Επιςτθμονικά 

Τπεφκυνο, ςτθν  οποία κα πρζπει να αναφζρονται με ςαφινεια οι ερωτιςεισ 
του τεςτ αξιολόγθςθσ / τελικζσ εργαςίεσ για τισ οποίεσ ο εκπαιδευόμενοσ 
αιτείται διαδικαςία αναβακμολόγθςθσ, κακϊσ και τουσ λόγουσ που 
υποβάλλει το ςχετικό αίτθμά του. 

β)   Ο Ακαδθμαϊκόσ Τπεφκυνοσ υποδεικνφει τον αναβακμολογθτι. Σο άτομο που κα 
αναλάβει τθν αναβακμολόγθςθ των ερωτιςεων / τελικϊν εργαςιϊν πρζπει 
να είναι άλλοσ εκπαιδευτισ του προγράμματοσ από αυτόν που βακμολόγθςε 
αρχικά τθν εργαςία του εκπαιδευόμενου. Εάν θ απόκλιςθ μεταξφ του πρϊτου 
βακμοφ (βακμολογία εκπαιδευτι) και του δεφτερου βακμοφ (βακμολογία 
αναβακμολογθτι) είναι μικρότερθ ι ίςθ από το 20% τθσ βακμολογικισ 
κλίμακασ, τότε ωσ τελικι βακμολογία εκλαμβάνεται θ βακμολογία του 
αναβακμολογθτι. Εάν θ απόκλιςθ είναι μεγαλφτερθ οριηόμενθ διαφορά τότε, 
ωσ τελικι βακμολογία εκλαμβάνεται ο μζςοσ όροσ των βακμολογιϊν των δφο 
αναβακμολογθτϊν. 

 
Δομι και Σρόποσ Παρουςίαςθσ των Μακθμάτων 
 

Σο περιεχόμενο του κάκε μακιματοσ, ανάλογα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο, ενδεικτικά 
δφναται να περιλαμβάνει: 
 

 Θεωρία εμπλουτιςμζνθ με εικόνεσ και links 
 Παραδείγματα – Τποδειγματικζσ Αςκιςεισ 
 Μελζτεσ Περίπτωςθσ 
 χιματα – Διαγράμματα -Πίνακεσ 
 Πρόςκετθ Βιβλιογραφία και Δικτυογραφία 
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 Βιντεοπαρουςιάςεισ 
 Μαγνθτοςκοπθμζνεσ Διαλζξεισ 
 Αςκιςεισ Αυτοαξιολόγθςθσ 
 Links ςε ΕξωτερικζσΙςτοςελίδεσ 
 ΠρόςκεταΑρχεία pdf - excel -powerpoint. 
 Live Online Διαλζξεισ μζςω Πλατφόρμασ φγχρονθσ Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ. 

 
Η ολοκλιρωςθ κάκε κεματικισ/διδακτικισ ενότθτασ προχποκζτει, ανάλογα με το 
αντικείμενο, τθν μελζτθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθν μελζτθ πρόςκετου υλικοφ και 
ανακοινϊςεων που δίνονται από τον εκάςτοτε εκπαιδευτι, τθν παρακολοφκθςθ 
μαγνθτοςκοπθμζνων διαλζξεων, τθν παράδοςθ εργαςιϊν ςε ςυγκεκριμζνο χρόνο, 
και τθν υποβολι τεςτ αξιολόγθςθσ, το οποίο υποβάλλεται ςε χρονικό διάςτθμα μίασ 
ι λίγων εβδομάδων για κάκε κεματικι/διδακτικι ενότθτα. Σα τεςτ αξιολόγθςθσ 
αποτελοφνται από ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, ςωςτοφ λάκουσ, αντιςτοίχιςθσ 
και ανάπτυξθσ. 
Η διάρκεια του κάκε προγράμματοσ υπολογίηεται λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθ 
δυςκολία, το μζγεκοσ των διδακτικϊν ενοτιτων και των εκπαιδευτικϊν μζςων που 
ςυνκζτουν αυτζσ, κακϊσ και τθν αλλθλεπίδραςθ και επικοινωνία του 
εκπαιδευόμενου με τον εκπαιδευτι μζςω τθσ εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ για τθν 
ολοκλιρωςθ εργαςιϊν, ςχολιαςμό ςε αυτζσ, απορίεσ, διευκρινιςεισ κτλ. 
 
ε κάκε 25 ϊρεσ ενόσ προγράμματοσ υπολογίηεται ότι αντιςτοιχεί 1ECTS. 

 
 

Σα κακικοντα του Επιςτθμονικοφ Τπευκφνου του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ του 
ΚΕΔΙΒΙΜ 

 

Σα κακικοντα του Επιςτθμονικά Τπευκφνου 

Ο Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ του εκπαιδευτικοφ ζχει τθ γενικι ευκφνθ για τθ 
διεξαγωγι του Προγράμματοσ. Ειδικότερα ζχει τθν ευκφνθ για το ςχεδιαςμό, τθν 
υλοποίθςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ Ακαδθμαϊκισ διαδικαςίασ για το πρόγραμμα 
ςτο οποίο ζχει οριςτεί. 

 
Τποχρεϊςεισ Εκπαιδευτϊν 

Ο Εκπαιδευτισ ςτα Προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ ζχει κυρίωσ ενδεικτικά τα εξισ 
κακικοντα: 

 

 Επικοινωνεί μζςω τθσ εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ με τουσ εκπαιδευόμενουσ 
απαντϊντασ ςε απορίεσ / διευκρινίςεισ που τυχόν ζχουν διατυπωκεί από τουσ 
εκπαιδευόμενουσ. 
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 Αναρτά ςτθν εκπαιδευτικι πλατφόρμα ανακοινϊςεισ αναφορικά με το μάκθμα 
και τον τρόπο διεξαγωγισ του (π.χ. Χρονοδιάγραμμα, Οδθγίεσ για τθ 
διαμόρφωςθ του τελικοφ βακμοφ, Οδθγίεσ για τθν αποκικευςθ των 
επιςυναπτόμενων αρχείων, ενθμζρωςθ για τθν τελικι εργαςία, ενθμζρωςθ για 
τθν θμερομθνία βακμολόγθςθσ των επιςυναπτόμενων αρχείων, ανακοίνωςθ 
ςχετικά με τθν υποχρζωςθ των εκπαιδευόμενων να τθροφν το χρονοδιάγραμμα 
υποβολισ των τεςτ, ανακοίνωςθ ςχετικά με τθ λιξθ του μακιματοσ και τθ 
διευκζτθςθ τυχόν εκκρεμοτιτων). 

 

 Επιλφει απορίεσ, κατευκφνει τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτθν ςωςτι μελζτθ του 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ, προτείνει επιπρόςκετθ βιβλιογραφία –εφόςον ηθτθκεί. 

 

 Παροτρφνει τουσ εκπαιδευόμενουσ για ςυμμετοχι ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία, εφόςον διαπιςτωκεί ότι κάποιοι απζχουν από τθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία. 

 

 Βακμολογεί τισ ερωτιςεισ ανάπτυξθσ (ερωτιςεισ ανοικτοφ τφπου) και τισ 
εργαςίεσ των εκπαιδευόμενων. 

 

 Προετοιμάηει τισ εργαςίεσ κάκε μακιματοσ. 
 

 Αναρτά τθν τελικι βακμολογία κάκε μακιματοσ ςτο περιβάλλον τθσ 
εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ. 

 

 Αςκεί κάκε ζργο ι εργαςία που άπτεται τθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ των    
εκπαιδευόμενων. 

 
 

1. Τποχρεϊςεισ Εκπαιδευόμενων 

Ο Εκπαιδευόμενοσ ςτα Προγράμματα  του ΚΕΔΙΒΙΜ  ζχει ιδίωσ τα εξισ εκπαιδευτικά 
κακικοντα: 
  

 Μελετά το εκπαιδευτικό υλικό κάκε μακιματοσ, ςφμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα διάκεςθσ ενοτιτων που ζχει ανακοινωκεί.  

 

 Διαβάηει τισ ανακοινϊςεισ που αναρτϊνται από τον αρμόδιο εκπαιδευτι του 
και από τα επιμζρουσ τμιματα του ΠΕΑΕ τόςο ςτθν ζναρξθ κάποιου 
μακιματοσ όςο και κατά τθ διάρκειά του και επικοινωνεί μαηί τουσ για τυχόν 
απορίεσ. 
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 Τποβάλλει τα τεςτ αξιολόγθςθσ ι τθν τελικι εργαςία (εφόςον ζχουν 
ανακοινωκεί ςχετικά κζματα) κάκε μακιματοσ, τθρϊντασ το χρονοδιάγραμμα 
υποβολισ τουσ, όπωσ αυτό ζχει ανακοινωκεί από τον αρμόδιο εκπαιδευτι του. 

 

 Απευκφνει απορίεσ ι ερωτιςεισ  αναφορικά με το μάκθμα που παρακολουκεί 
προσ    τον εκπαιδευτι του. 

 

 Απευκφνει ερωτιματα  προσ  τουσ εκπαιδευτζσ αναφορικά με τυχόν απορίεσ 
ςχετικά με τθ διαδικαςία εκπαίδευςθσ. 

 Τποβάλλει εμπρόκεςμα τισ επαναλθπτικζσ εξετάςεισ ςε περίπτωςθ που δεν 
ςυγκεντρϊςει προβιβάςιμο βακμό ςε κάποιο μάκθμα, κατόπιν ςχετικι 
ενθμζρωςθσ που κα λάβει από το Σμιμα Γραμματείασ του Κζντρου. 

 

 Ο εκπαιδευόμενοσ οφείλει να τθρεί τισ αρχζσ του αμοιβαίου ςεβαςμοφ κατά 
τθν επικοινωνία του με το προςωπικό του ΚΕΔΙΒΙΜ, τον επιςτθμονικό Τπεφκυνο  
και τουσ αρμόδιουσ εκπαιδευτζσ του. ε περίπτωςθ απρεποφσ και 
προςβλθτικισ ςυμπεριφοράσ, θ οποία δεν εξυπθρετεί τον ςκοπό τθσ 
επικοινωνίασ, δφναται να εξεταςκεί θ αποβολι του εκπαιδευόμενου από το 
Πρόγραμμα. 

 

 Ο εκπαιδευόμενοσ οφείλει να τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ ακαδθμαϊκισ 
δεοντολογίασ. 

 

 Ο εκπαιδευόμενοσ που εγγράφεται ςτο ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΑΠΕΛ κεωρείται ότι 
ζλαβε γνϊςθ όλων των ςθμείων του παρόντοσ Κανονιςμοφ και αποδζχεται 
αυτόν. 

 
 

Σελικζσ Διατάξεισ 

Οι εκπαιδευόμενοι κακϊσ και όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑΠΕΛ 
κεωρείται ότι ζλαβαν γνϊςθ όλων των ςθμείων του παρόντοσ Κανονιςμοφ και 
αποδζχονται αυτόν. 

 
O παρϊν Κανονιςμόσ ιςχφει υπό τθν επιφφλαξθ των ειδικότερα οριηομζνων ςτον οδθγό 
ςπουδϊν του κάκε προγράμματοσ του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑΠΕΛ 

 
Ο παρϊν Κανονιςμόσ αναρτάται ςτθν κεντρικι ιςτοςελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ και γίνεται 
αποδεκτόσ δια τθσ υποβολισ τθσ αιτιςεωσ του εκπαιδευόμενου ςτα προγράμματα του 
ΚΕΔΙΒΙΜ 
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Ο Κανονιςμόσ ιςχφει από τθν ανάρτθςι του ςτθν κεντρικι ιςτοςελίδα του 
ΚΕΔΙΒΙΜ/ΠΑΠΕΛ 

 

Πολιτικι  Ζκπτωςθσ Διδάκτρων 

Σα δίδακτρα κακϊσ και οι ειδικότερεσ εκπτϊςεισ προςδιορίηονται από το εκάςτοτε 
πρόγραμμα και ςυμπεριλαμβάνονται ρθτά ςτθν αίτθςθ του αντίςτοιχου 
προγράμματοσ το οποίο κατατίκεται προσ ζγκριςθ ςτο Δ.. του ΚΕΔΙΒΙΜ. Οι 
εκπτϊςεισ ανά πρόγραμμα αποςκοποφν τόςο ςτθν ενίςχυςθ ευάλωτων κοινωνικϊν 
ομάδων όςο και ςτθν αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ του. Ωςτόςο για τισ ακόλουκεσ 
κατθγορίεσ εκπαιδευομζνων, ακολουκείται κατ’ ελάχιςτον μια κοινι πολιτικι ςτθν 
ζκπτωςθ διδάκτρων: 

Α. Άνεργοι 

Β. ΑμΕΑ 

Γ. Μζλθ πολφτεκνων οικογενειϊν με ειςόδθμα ζωσ 15.000 ευρϊ (ζωσ 25 ετϊν εάν 
πρόκειται για τζκνα) 

Δ. Απόφοιτοι άλλου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του ΠΑΠΕΛ κατά 
το παρελκόν 

Ε. Απόφοιτοι του ΠΑΠΕΛ 

τ. Μζλθ του προςωπικοφ του ΠΑΠΕΛ 

Για τισ περιπτϊςεισ Α, Β, Γ απαιτείται θ προςκόμιςθ ςχετικϊν νόμιμων παραςτατικϊν. 
Ειδικότερα για τθν περίπτωςθ τθσ κατθγορίασ Α απαιτείται θ προςκόμιςθ Βεβαίωςθσ 
Ανεργίασ του ΟΑΕΔ, για τθν περίπτωςθ τθσ κατθγορίασ Β απαιτείται θ προςκόμιςθ 
ςχετικισ βεβαίωςθσ από Τγειονομικι Επιτροπι(ΚΕΠΑ) και για τθν περίπτωςθ τθσ 
κατθγορίασ Γ απαιτείται Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ και Εκκακαριςτικό 
Φορολογικισ Διλωςθσ (θ πλζον πρόςφατθ). Εναλλακτικά προσ τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά μπορεί να προςκομιςτεί επικυρωμζνθ για το γνιςιο τθσ Τπογραφισ 
από Δθμόςια Αρχι, Τπεφκυνθ Διλωςθ του Νόμου (1599/1986), ςτθν οποία να 
αναφζρει τθν ομάδα ζκπτωςθσ ςτθν οποία εντάςςεται (Α, Β, Γ) ο υποψιφιοσ.  
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Σο ελάχιςτο ποςοςτό εκπτϊςεων που γίνεται για τισ προαναφερκείςεσ κατθγορίεσ 
είναι: 

 

Ομάδα Ποςοςτό ζκπτωςθσ 

ΑμΕΑ 20% 

Μζλθ 
πολφτεκνων/τρίτεκνων 
οικογενειϊν με ειςόδθμα 
ζωσ 15.000 ευρϊ (ζωσ 25 
ετϊν εάν πρόκειται για 
τζκνα) 

20% 

Άνεργοι  15% 

Απόφοιτοι άλλου 
εκπαιδευτικοφ 
προγράμματοσ του ΠΑΠΕΛ 

15% 

Απόφοιτοι του ΠΑΠΕΛ 15% 

Μζλθ του προςωπικοφ του 
ΠΑΠΕΛ  

40% 

 

Ανά πρόγραμμα μπορεί να διαμορφϊνονται υψθλότερα ποςοςτά εκπτϊςεων για τισ 
ανωτζρω κατθγορίεσ ενϊ παράλλθλα μπορεί να προβλζπονται και εκπτϊςεισ για 
πρόςκετεσ κατθγορίεσ ανάλογα με τισ ειδικότθτεσ ομάδεσ-ςτόχουσ ςτισ οποίεσ 
απευκφνεται. 
 
 
 
 
 


