
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ  <<ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΛΙΟΥ>> 

Άρθρο 1Ο –ΣΚΟΠΟΙ 

Η ίδρυση ενός Δημοτικού φορέα παιδείας δια βίου μάθησης στο Δήμο Ιλίου, του 

Δημοτικού Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ιλίου (Δη.Κοι.Π.Ι.) σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.) έχει σκοπό την: 

• Οργάνωση και Λειτουργία Κύκλων Γνώσης που αφορούν σε ζητήματα κοινωνικού, 

ψυχολογικού, παιδαγωγικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος με 

έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 

• Διοργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων, ημερίδων, διαλέξεων και εκδηλώσεων, 

• Συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 

• Δημιουργία και διάθεση εκπαιδευτικού και ενημερωτικού ψηφιακού και έντυπου 

υλικού, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια συναφή με τους σκοπούς του 

προγράμματος. 

O ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαδικασία της δια βίου μάθησης είναι ουσιαστικός 

και ευρύτερα αναγνωρισμένος. 

Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Ιλίου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, προσεγγίζουν με 

ιδιαίτερη σπουδή και ευαισθησία, το ζήτημα της κοινωνικής συνοχής στην τοπική κοινωνία, 

με όραμα τη δημιουργία ενός νέου βιώσιμου Δημοτικού Φορέα που θα συμβάλλει στη 

διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνίας. Η γνώση και η 

μάθηση, εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθίσταται αναγκαία για την 

κοινωνία και συνιστά μια πολιτική που προωθεί και διευκολύνει την ομαλή ένταξη του 

ατόμου στην σύγχρονη κοινωνία. 

                                      Άρθρο 2Ο –ΓΕΝΙΚΑ 

 1.Ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ιλίου, θα ισχύει για 

όλη τη χρονιά και θα μπορεί να τροποποιείται κάθε χρόνο με βάση τις εμπειρίες που 

συγκεντρώθηκαν από την εφαρμογή του.  

2. Αντίγραφο του κανονισμού παραδίδεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος υπογράφει το 

σχετικό έγγραφο παραχώρησης του Δήμου ότι τον αποδέχεται στο σύνολό του και ότι θα 

τον τηρήσει. 

 3. Ο κανονισμός δεν έχει σκοπό να επιβάλλει απαγορεύσεις, αλλά να συμβάλλει στην 

ομαλή συνεργασία μεταξύ των συμβαλλόμενων.  

4. Την ευθύνη λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ιλίου και τήρησης του 

παρόντος κανονισμού έχει η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), προς την οποία πρέπει να 

απευθύνονται τυχόν προτάσεις βελτίωσης ή τροποποίησης αυτού, καθώς και ενστάσεις ή 

διαφορές που αναφύονται μεταξύ των ενδιαφερόμενων. 

 

Άρθρο 3Ο –ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΜΕΛΗ 



Για την εκπλήρωση των σκοπών του Δημοτικού Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ιλίου έχει 

συσταθεί η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του Δη.Κοι.Π.Ι., η οποία αποτελείται από δύο (2) 

επιμέρους Επιτροπές: 

α) Την Επιτροπή που έχει ορισθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ.24163/12-04-2021 Απόφαση 

Δημάρχου και η οποία απαρτίζεται από τρία (3) μέλη και 

β) Την αντίστοιχη Επιτροπή του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, 

 και έναν συντονιστή, εντεταλμένο Σύμβουλο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, ο οποίος θα 

συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ των  δύο ανωτέρω Επιτροπών, σύμφωνα με τα καθήκοντα 

της Δ.Ε. όπως αυτά περιγράφονται στο σχέδιο ίδρυσης του Δημοτικού Κοινωνικού 

Πανεπιστημίου Ιλίου. 

Η Δ.Ε. θα έχει την ευθύνη  για την μορφή διάρθρωσης των θεματικών ενοτήτων, που θα 

διευρύνονται στα διάφορα αντικείμενα των επιστημών και των τεχνών, καθώς και για τις 

λειτουργίες που αφορούν το οριστικό σχήμα, τις θεματικές ενότητες, τη χωροθέτηση  και τη 

στελέχωση του Δη.Κοι.Π.Ι.. Για την επιλογή συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων, μπορεί να 

διεξαχθεί ειδική έρευνα μεταξύ των δημοτών. 

Επίσης, θα φέρει την ευθύνη για τις απαραίτητες ενέργειες και διεργασίες, που σκοπό 

έχουν την εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία του  Δη.Κοι.Π.Ι., καθώς και  το σχεδιασμό και 

την έναρξη λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ιλίου. 

 

Άρθρο 4Ο –ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν ή να αποστέλλουν ηλεκτρονικά  στο Δήμο 

τις αιτήσεις συμμετοχής τους, μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου, που ο 

Δήμος θα κοινοποιεί, στις οποίες θα πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία και τις προτιμήσεις 

τους, στις θεματικές ενότητες που θα προσφέρονται.  

Μοναδικό κριτήριο για την επιλογή τους, είναι η σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων 

αιτήσεών τους. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πανεπιστήμιο, θα έχουν όλοι οι κάτοικοι του Ιλίου, ανεξαρτήτως 

οικονομικού εισοδήματος  και ηλικίας (ενήλικες). 

Οι διδασκόμενοι δεν θα υποχρεούται καταβολής διδάκτρων και αγοράς βιβλίων ή 

σημειώσεων. 

Μετά την ολοκλήρωση του τετραμήνου, θα χορηγείται σε ειδική εκδήλωση, βεβαίωση 

παρακολούθησης στους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα όσα θα προβλεφθούν για τη 

συμπλήρωση παρακολούθησης. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 



Η παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική 

βεβαίωση είναι υποχρεωτική. 

 

Άρθρο 5Ο –ΠΟΡΟΙ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΚΤΙΡΙΑ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ιλίου θα έχει οικονομική στήριξη από το Δήμο Ιλίου. 

Η γραμματειακή υποστήριξη θα παρέχεται από υπαλλήλους του Τμήματος Δια Βίου 

Μάθησης του Δήμου. Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών που θα 

κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο πλαίσιο των σπουδών τους και από δημότες που θα 

επιθυμούσαν να παρέχουν εθελοντικά γραμματειακή υποστήριξη, κατά τις ημέρες και ώρες 

λειτουργίας του. Στους εθελοντές μετά το τέλος κάθε κύκλου εκπαίδευσης, θα απονέμεται 

βεβαίωση εθελοντικής προσφοράς. 

Οι διαλέξεις και τα βιωματικά εργαστήρια του Δη.Κοι.Π.Ι., θα πραγματοποιούνται σε 

καταλλήλους χώρους που θα οριστούν και θα διατεθούν από το Δήμο. Σε ειδικές διαλέξεις 

θα υπάρχει η  δυνατότητα παρουσίασης των εισηγήσεων και στη νοηματική γλώσσα. 

Επίσης, θα υπάρχει και η δυνατότητα διαδικτυακών διαλέξεων μέσω ειδικής πλατφόρμας 

(ΖΟΟΜ). 

Κάθε θεματικός κύκλος θα έχει δικό του αντικείμενο και στον οποίο θα διδάσκονται θέματα 

των επιστημών και των τεχνών. Οι κύκλοι διαλέξεων θα χωρίζονται σε χειμερινό και εαρινό 

πρόγραμμα και οι ακριβείς χρόνοι έναρξης και λήξης , καθώς και η συχνότητα των 

προγραμμάτων και οι λεπτομέρειες της λειτουργίας θα καθορίζονται από την Δ.Ε. 

 

Άρθρο 6Ο –ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Η σύσταση του συγκεκριμένου δημοτικού φορέα θα: 

• Δώσει την ευκαιρία στους πολίτες να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντά τους, να 

αποκτήσουν δεξιότητες χρήσιμες στην κοινωνική, επαγγελματική ή προσωπική τους 

ζωή και να έρθουν σε επαφή με διάφορα αντικείμενα των επιστημών και των 

τεχνών, 

• Αποτελέσει για τους πολίτες μια <<δεύτερη ευκαιρία>>να αποκομίσουν επίκαιρες 

γνώσεις καθώς επίσης και για όσους έχουν σπουδάσει, να διευρύνουν το γνωστικό 

τους ορίζοντα με ιδιαίτερη έμφαση και στις νέες τεχνολογίες, 

• Δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε 

επιμέρους θέματα των επιστημών και των τεχνών παρακολουθώντας τις εισηγήσεις 

διακεκριμένων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, πανεπιστημιακών δασκάλων 

και ειδικών ερευνητών. 

Η υλοποίηση αυτού του έργου θα γίνει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

(Πα.Δ.Α.), το δεύτερο σε αριθμό φοιτητών στην Αττική και το τρίτο σε αντίστοιχο αριθμό 

στη χώρα το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, με το έμπειρο και με 

υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα ανθρώπινο δυναμικό του. 



Για την κάλυψη αντικειμένων και θεμάτων εκτός των επιστημονικών πεδίων του Πα.Δ.Α., 

θα υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με άλλο πανεπιστημιακό φορέα ή φορέα 

εγνωσμένου κύρους, καθηγητή ή ειδικό ακαδημαϊκό ερευνητή. 

Οι υπηρεσίες των φορέων ή των καθηγητών και ερευνητών θα παρέχονται σε εθελοντική 

βάση, εκτός από ειδικές περιπτώσεις. 

 


