
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

 «Δια Βίου Μάθηση» 

Άρθρο 1 
Ορισμοί 

1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια 
Βίου Κατάρτιση.   

2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης, 
γενικής και επιστημονικής, η οποία παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
του ανθρώπου με σκοπό τη απόκτηση ή τη βελτίωση γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων, τόσο για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης 
προσωπικότητας όσο και για την πρόσβαση στην απασχόληση.  

3. Ως «Δια Βίου Κατάρτιση» ορίζεται κάθε διαδικασία εξειδικευμένης 
μόρφωσης, η οποία παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου 
με σκοπό την επίτευξη επαγγελματικής εξειδίκευσης, στα πλαίσια 
συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας. 

4. Στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης περιλαμβάνεται και η επιμόρφωση 
επαγγελματιών, με σκοπό τον εμπλουτισμό, την ανανέωση και την 
επικαιροποίηση των γνώσεων τους. 

Άρθρο 2 

Φορείς Παροχής Δια Βίου 
Εκπαίδευσης και Δια Βίου 
Κατάρτισης 
1. Υπηρεσίες Δια Βίου Εκπαίδευσης σε άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει 
την υποχρεωτική εκπαίδευση παρέχουν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, και 
σε άτομα ανεξαρτήτως επιπέδου εκπαιδεύσεως τα Κέντρα Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων, οι Σχολές Γονέων και οι Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής 
Επιμόρφωσης.   

2. Υπηρεσίες Δια Βίου Εκπαίδευσης σε αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης, 
πανεπιστημιακής και τεχνολογικής, παρέχουν και τα Ινστιτούτα Δια Βίου 
Εκπαίδευσης του άρθρου 8 του νόμου αυτού. 

3. Υπηρεσίες Δια Βίου Κατάρτισης σε αποφοίτους υποχρεωτικής και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχουν τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Οργανισμού Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ενώ τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
παρέχουν υπηρεσίες Δια Βίου Κατάρτισης τόσο σε αποφοίτους υποχρεωτικής 



και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και σε αποφοίτους ανώτατης 
(πανεπιστημιακής και τεχνολογικής) εκπαίδευσης. 

4. Για τον συντονισμό της παροχής υπηρεσιών Δια Βίου Εκπαίδευσης και Δια 
Βίου Κατάρτισης από τους ανωτέρω φορείς συνιστάται συλλογικό όργανο με 
την ονομασία Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης.  

5.Στην Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης μετέχουν:  

α) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ως πρόεδρος,  

β) ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ως αναπληρωτής 
πρόεδρος, 

γ) ο Γενικός Γραμματέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,  

δ) ο Ειδικός Γραμματέας του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, 

ε) ο Ειδικός Γραμματέας του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Τεχνολογικής 
Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, 

στ) ο Ειδικός Γραμματέας του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

ζ) ο Πρόεδρος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, 

η) ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών 
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. 

6. Κάθε μέλος της Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης, εκτός του προέδρου και του 
αναπληρωτή του, ορίζει με απόφαση του τον αναπληρωτή του. 

7. Η Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του 
προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση μεν ανά τρεις μήνες, εκτάκτως δε όταν 
ζητηθεί από τουλάχιστον τρία μέλη της. Στις συνεδριάσεις της δύνανται να 
καλούνται, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων και 
υπηρεσιακοί παράγοντες ή εμπειρογνώμονες σχετικά με την Δια Βίου 
Μάθηση. 



8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Επιτροπής 
Δια Βίου Μάθησης. 

Άρθρο 3 

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης και Δια 
Βίου Κατάρτισης 

1. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Δια Βίου Εκπαίδευσης και της Δια 
Βίου Κατάρτισης οργανώνονται σε αντίστοιχα Προγράμματα Δια Βίου 
Εκπαίδευσης και Δια Βίου Κατάρτισης, τα οποία καταρτίζονται και λειτουργούν 
με ευθύνη των φορέων παροχής αυτών των υπηρεσιών και εγκρίνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου αυτού. 

2. Η φοίτηση στα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης και Δια Βίου 
Κατάρτισης μπορεί να είναι μικρής ή παρατεταμένης διάρκειας, μερική ή 
εντατική, με ευέλικτο ωράριο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των 
εκπαιδευομένων. Η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιείται και κατά τις 
νυκτερινές ώρες, τις αργίες και κατά την  περίοδο των θερινών διακοπών. Τα 
Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης και Δια Βίου Κατάρτισης είναι δυνατόν 
να διεξάγονται και με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

3. Κάθε Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης και κάθε Πρόγραμμα Δια Βίου 
Κατάρτισης συγκροτείται σε Διδακτικές Ενότητες. Κάθε Διδακτική Ενότητα 
περιέχει είκοσι πέντε ώρες διδασκαλίας και μπορεί να διαιρείται σε 
υποενότητες με μικρότερο αριθμό ωρών διδασκαλίας. Σε περίπτωση 
διδασκαλίας εξ αποστάσεως, κάθε Διδακτική ενότητα περιλαμβάνει διδακτική 
ύλη που αντιστοιχεί στις παραπάνω ώρες διδασκαλίας. 

4. Ένα Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά 
τις 250 ώρες διδασκαλίας και ένα Πρόγραμμα Δια Βίου Κατάρτισης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις 250 ώρες διδασκαλίας. Κατ’ εξαίρεση, τα 
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας μπορούν να υλοποιούν Προγράμματα Δια Βίου 
Εκπαίδευσης που υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια.   

Άρθρο 4 
Πιστοποιητικά Δια Βίου Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης 

1. Τα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης, αναλόγως της διάρκειας τους, 
οδηγούν στην απονομή των εξής πιστοποιητικών: 

Α) Μέχρι 50 ώρες σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 

Β) Μέχρι175 ώρες σε Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης  

Γ) Μέχρι 250 ώρες σε Πιστοποιητικό Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης 



2. Τα Προγράμματα Δια Βίου Κατάρτισης, αναλόγως της διάρκειας τους, 
οδηγούν στην απονομή των εξής πιστοποιητικών: 

Α) Μέχρι 50 ώρες σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 

Β) Μέχρι 175 ώρες σε Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Κατάρτισης 

Γ) Μέχρι 250 ώρες σε Πιστοποιητικό Συμπληρωματικής Κατάρτισης 

3. Τα χορηγούμενα πιστοποιητικά αναγράφουν υποχρεωτικά την ονομασία 
του φορέα χορήγησης, τη χρονολογία χορήγησης και την ονομασία του 
Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης ή του Προγράμματος Δια Βίου 
Κατάρτισης, το οποίο αφορούν. Υπογράφονται από τον επικεφαλής του 
φορέα χορήγησης και από τον επιστημονικό υπεύθυνο του Προγράμματος. 
Ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, χορηγούνται αναλυτικές 
βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται οι Διδακτικές Ενότητες που περιέχονται 
στο Πρόγραμμα και οι επιδόσεις σε κάθε μια από αυτές. 

Άρθρο 5 

Έγκριση Προγραμμάτων Δια Βίου 
Εκπαίδευσης και Προγραμμάτων 
Δια Βίου Κατάρτισης 
1. Η έγκριση των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης και Προγραμμάτων 
Δια Βίου Κατάρτισης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των αρμοδίων φορέων, ως 
ακολούθως:  

Α)  για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τις 
Σχολές Γονέων και τις Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης με 
πρόταση του Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όσον αφορά στα 
προγράμματα που χρηματοδοτεί η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 

Β) για τα Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης, με πρόταση του οργάνου 
διοίκησης του κάθε Ινστιτούτου, 

Γ) για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, με πρόταση του 
Προέδρου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 

Δ) για τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, με πρόταση του Προέδρου του 
Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. 

2. Η σχετική απόφαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 



Α) Το αντικείμενο του Προγράμματος και το Πιστοποιητικό στο οποίο 
καταλήγει 

Β) Τις Διδακτικές Ενότητες και τις ώρες διδασκαλίας  

Γ) Τον αριθμό θέσεων εκπαιδευομένων 

Δ) Το προβλεπόμενο κόστος υλοποίησης του Προγράμματος και τις πηγές 
χρηματοδότησης του 

Άρθρο 6 

Εισαγωγή εκπαιδευομένων 

1. Η εγγραφή υποψηφίων σε Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης και σε 
Πρόγραμμα Δια Βίου Κατάρτισης είναι δυνατή εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 2 του νόμου αυτού. 

2. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από 
τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων, η επιλογή γίνεται κατόπιν αξιολόγησης 
των αιτήσεων, που διενεργείται με ευθύνη του επικεφαλής του φορέα 
παροχής υπηρεσιών Δια Βίου εκπαίδευσης. 

Άρθρο 7 

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης και Προγραμμάτων Δια 
Βίου Κατάρτισης 

1. Τα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπόκεινται σε 
εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας. 

2. Η εσωτερική αξιολόγηση διενεργείται σε ετήσια βάση υπό την ευθύνη του 
επικεφαλής του φορέα παροχής υπηρεσιών Δια Βίου εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης. Η εξωτερική αξιολόγηση διενεργείται περιοδικά, ανά τέσσερα έτη, 
από φορέα αξιολόγησης, ο οποίος επιλέγεται κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, 
υπό την ευθύνη του φορέα εποπτείας του φορέα παροχής υπηρεσιών Δια 
Βίου εκπαίδευσης ή κατάρτισης.  

3. Κριτήρια για την αξιολόγηση μπορεί να είναι μεταξύ άλλων η ζήτηση για το 
συγκεκριμένο Πρόγραμμα, το επίπεδο και η προέλευση των εκπαιδευομένων, 
η γνώμη εκπαιδευομένων και διδασκόντων για το περιεχόμενο του 
Προγράμματος και για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, η γνώμη των 
αποφοίτων των Προγραμμάτων για την αποτελεσματικότητά τους ως προς 
την ανάγκη ανανέωσης και εμπλουτισμού των γνώσεών τους, η γνώμη των 
φορέων απασχόλησης των αποφοίτων για την αποτελεσματικότητα των 
Προγραμμάτων, οι ερευνητικές και καινοτομικές δραστηριότητες που τυχόν 
έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του Προγράμματος κλπ. 



4. Η εξωτερική αξιολόγηση μπορεί να οδηγήσει και στην οριστική διακοπή 
λειτουργίας ενός Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης ή ενός Προγράμματος 
Δια Βίου Κατάρτισης. 

5. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού θα 
καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. 

Άρθρο 8 

Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης 

1. Σε κάθε Ίδρυμα της ανώτατης εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο και 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, είναι δυνατόν να ιδρύεται, με πράξη 
της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής του οικείου Πανεπιστημίου 
ή της Συνέλευσης ή της Διοικούσας Επιτροπής του οικείου ΤΕΙ, ένα 
Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης. Στην ιδρυτική πράξη για το κάθε 
Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης θα προσδιορίζονται και οι 
λεπτομέρειες για την διοικητική υπαγωγή του στο οικείο Ίδρυμα, την 
εποπτεία,  

2. την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του νόμου αυτού. Ειδικότερα, με την πράξη αυτή καθορίζονται ιδίως: 

i) Οι ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση και έγκριση 
των προγραμμάτων και τις μεθόδους διδασκαλίας. 

            ii) Οι προϋποθέσεις τυχόν αναγνώρισης και μεταφοράς Διδακτικών 
Ενοτήτων ή αντιστοίχισης συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας. 

            iii) Οι ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή, οργάνωση και 
τη λειτουργία των διοικητικών και εκπαιδευτικών οργάνων του Ινστιτούτου. 

            iv) Οι ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την οικονομική διαχείριση 
των πόρων του Ινστιτούτου και τους προϋπολογισμούς των προγραμμάτων 
που θα υλοποιεί.  

            v) Οι διαδικασίες διενέργειας της αξιολόγησης για την επιλογή των 
εκπαιδευομένων. 

            vi) Οι λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση τυχόν ερευνητικών, 
επιμορφωτικών και καινοτομικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου και την 
αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων αυτών. 

2. Τα Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης είναι αρμόδια, στα πλαίσια του νόμου 
αυτού, για την οργάνωση και λειτουργία των Προγραμμάτων Δια Βίου 
Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. 

3. Οι ιδρυτικές πράξεις για κάθε Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης υπόκεινται 
σε έλεγχο νομιμότητας του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 



Άρθρο 9 

Πόροι των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης 

1. Οι λειτουργικές δαπάνες των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης 
προέρχονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του οικείου Ιδρύματος, το 
οποίο επιχορηγείται για το σκοπό αυτό από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ειδικό κωδικό. Οι 
επενδυτικές και αναπτυξιακές δαπάνες των Ινστιτούτων Δια Βίου 
Εκπαίδευσης καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(Π.Δ.Ε.) του οικείου Ιδρύματος. 

2. Όσες από τις ανωτέρω δαπάνες δεν καλύπτονται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 1, μπορούν να καλύπτονται από 
τους εξής πρόσθετους πόρους: 

       i) Ετήσια πρόσθετη επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 
οικείου Ιδρύματος, 

       ii) Έσοδα από τον Ειδικό Λογαριασμό του οικείου Ιδρύματος, 

       iii) Έσοδα από χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προγράμματα 
που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

       iv) Έσοδα από παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, στα οποία 
περιλαμβάνεται και η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην κάλυψη των 
λειτουργικών δαπανών όπως εκάστοτε ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης του Ινστιτούτου, 

       v) Έσοδα από την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση καινοτομικού 
εκπαιδευτικού και άλλου υλικού, 

       vi) Έσοδα από εκπόνηση μελετών και εκτέλεση επιμορφωτικών έργων 
που αφορούν τη Δια Βίου Εκπαίδευση, 

        vii) Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από φορείς του δημόσιου ή 
του ιδιωτικού τομέα και από διεθνείς οργανισμούς, καθώς και δωρεές κάθε 
είδους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου, 

       viii) Πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ινστιτούτου 

       ix) Κάθε είδους δάνεια. 

Άρθρο 10 

Μεταβατικές και Εξουσιοδοτικές 
διατάξεις 



1. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να οργανώνει και 
να υλοποιεί Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις του νόμου 
αυτού, χωρίς να ιδρύσει Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης. Σε κάθε 
περίπτωση πάντως το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει τη δυνατότητα 
ίδρυσης Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις του νόμου 
αυτού.   

2. Τα λειτουργούντα στα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι. Προγράμματα Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) συνεχίζουν τη λειτουργία τους μέχρι το τέλος του 
ακαδημαϊκού έτους 2004-2005, διεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 2752/1999. Για την ολοκλήρωση ή μη των σπουδών κάθε φοιτητή στα 
Π.Σ.Ε. καθώς και για κάθε θέμα που σχετίζεται με τον τρόπο ολοκλήρωσης 
των σπουδών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτουμένων 
προϋποθέσεων για τη λήψη πτυχίου, αποφασίζουν τα αρμόδια όργανα των 
Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι..   

3. Στους φοιτητές των εν λόγω Π.Σ.Ε. που, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο εδάφιο β’ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, δεν θα έχουν 
ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2004-
2005, χορηγείται Βεβαίωση Σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
εδάφιο α΄ της παραγράφου 17 του άρθρου 1 του ν. 2752/1999, με την οποία 
βεβαιώνεται η επιτυχής παρακολούθηση όλων των μαθημάτων στα οποία 
εξετάστηκαν επιτυχώς. 

4. Σε συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης και σε 
συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Δια Βίου Κατάρτισης, το ύψος της 
ωριαίας πρόσθετης αμοιβής των μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. και της υπερωριακής 
αποζημίωσης των λοιπών κατηγοριών προσωπικού για την παροχή 
εκπαιδευτικού, ερευνητικού ή διοικητικού έργου στο Ινστιτούτο Δια Βίου 
Εκπαίδευσης του οικείου Ιδρύματος, καθορίζεται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και 
Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το ανώτατο όριο των 
αμοιβών των συμβασιούχων διδασκόντων για τα Προγράμματα αυτά.  

5. Σε αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης και σε 
αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα δια βίου Κατάρτισης, το ύψος της 
ωριαίας πρόσθετης αμοιβής των μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. και της υπερωριακής 
αποζημίωσης των λοιπών κατηγοριών προσωπικού για την παροχή 
εκπαιδευτικού, ερευνητικού ή διοικητικού έργου στο Ινστιτούτο Δια Βίου 
Εκπαίδευσης του οικείου Ιδρύματος, καθορίζεται με απόφαση του οργάνου 
διοίκησης του Ινστιτούτου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το ανώτατο 
όριο των αμοιβών των συμβασιούχων διδασκόντων για τα Προγράμματα 
αυτά. 

6. Με απόφαση του οργάνου διοίκησης του κάθε Ινστιτούτου Δια Βίου 
Εκπαίδευσης καθορίζεται και το ανώτατο όριο των αμοιβών του προσωπικού 
διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης του. Το προσωπικό αυτό 
προσλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α’ 
206), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, και υπό τους περιορισμούς του Π.Δ. 
164/2004 (ΦΕΚ Α’ 134). 



7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με 
κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του 
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορούν να ορίζονται και άλλοι Φορείς 
Παροχής Δια Βίου Εκπαίδευσης και Δια Βίου Κατάρτισης, πέραν των 
προβλεπομένων στο άρθρο 2 του νόμου αυτού, οι οποίοι θα υλοποιούν 
Προγράμματα κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ρυθμίζονται τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των 
υποψηφίων κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου αυτού, καθώς 
και οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών. 

9. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του νόμου 
αυτού. 

Άρθρο 11 

Τελικές Διατάξεις 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 


