
 
 

ΚΕΝΤΡΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ 

 

Η Κεντρική Ένωση ∆ήμων Ελλάδας, με στόχο την ενδυνάμωση των ∆ήμων 

μέσα από την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης 

που απευθύνονται στους πολίτες, υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας με το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη 

συνεργασία, την οργάνωση και τον συντονισμό μεταξύ των ∆ήμων και του 

Υπουργείου, καθώς και των φορέων που συμμετέχουν στο Εθνικό ∆ίκτυο ∆ια Βίου 

Μάθησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στο νόμο "Ανάπτυξη ∆ια Βίου 

Μάθησης" (ν. 3879/2010 - ΦΕΚ 163 Α΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην εφαρμογή του νόμου, σύμφωνα με τον οποίο 

ο ∆ήμος: 

1. Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματός του, το 

Τοπικό Πρόγραμμα ∆ιά Βίου Μάθησης, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα ∆ιά Βίου 

Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα διά βίου μάθησης. 

 Το Τοπικό Πρόγραμμα ∆ιά Βίου Μάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, 

προγράμματα ή επί μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και 

γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης σε 

τοπικό επίπεδο. 

2. Εφαρμόζει το Τοπικό Πρόγραμμα ∆ιά Βίου Μάθησης και διαχειρίζεται την 

εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση 

ενηλίκων στην περιφέρεια του ∆ήμου. Γι‘ αυτό το σκοπό: α) ιδρύει και 

λειτουργεί Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.) που οργανώνονται στο πλαίσιο 

της υπηρεσιακής μονάδας που ασκεί αρμοδιότητες διά βίου μάθησης ή νομικού 

προσώπου του ∆ήμου και εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα διά βίου μάθησης, 

β) λειτουργεί και διαχειρίζεται τοπικές δομές και εφαρμόζει προγράμματα της 

Γενικής Γραμματείας ∆ιά Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο προγραμματικών 

συμβάσεων και γ) εφαρμόζει προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού σε συνεργασία με την Κ.Ε.∆.Ε. και με χρηματοδότηση του Ε.Π. 

"Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2007 - 2013" του ΕΣΠΑ έχει εκπονήσει 

Πρόγραμμα Συλλογικής Υποστήριξης των ∆ήμων, για την ίδρυση και 



 
λειτουργία Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης στους ∆ήμους και την υλοποίηση 

Προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας. 

Η λειτουργία των Κ∆ΒΜ θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Πράξεων «Κέντρα 

∆ια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα 

Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ7 & ΑΠ8» του Ε.Π. Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση, για 

την υλοποίηση των οποίων συνέπραξαν η Κεντρική Ένωση ∆ήμων Ελλάδας 

(Κ.Ε.∆.Ε.), η Γενική Γραμματεία ∆ιά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.∆.Β.Μ.), το Ίδρυμα 

Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.), η Ελληνική Εταιρία Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 

(Ε.Α.Π.), και το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.). 

Με στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής του Προγράμματος συγκροτήθηκε 

Επιτελική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των προαναφερθέντων 

φορέων. Της Επιτελικής Επιτροπής προεδρεύει εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης 

∆ήμων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.) 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τις σχετικές 

προσκλήσεις στην  ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.: 

 http://www.ein.gr/index.php?rm=5&nid=434  

και στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.∆.Β.Μ.: 

http://www.gsae.edu.gr/index.php/news/540-2012-04-10-04-16-28 

 

 

 

 

 

 


