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1. Εισαγωγή  

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 229717/Ζ1/05-01-2018, τ. Β4, 

αποτελώντας μονάδα του Ιδρύματος που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική 

συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης 

και εν γένει δια βίου μάθησης.  

Η ίδρυση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εντάσσεται στην γενικότερη στρατηγική του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 

επιτρέπει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, τόσο 

στην ακριτική και νησιωτική Ελλάδα, όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τόσο με αξιοποίηση νέων 

τεχνολογιών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και μέσω της διοργάνωσης θερινών σχολείων. 

Βάσει του άρθρου 48 του ν. 4485/2017, στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. συγκροτείται Μητρώο Εκπαιδευτών/τριων, 

την ευθύνη του οποίου έχει ο Διευθυντής του Κέντρου. 

2. Κατηγορίες επιμορφωτών/τριων του Κέντρου 

Ως επιμορφωτές/τριες σε προγράμματα του Κέντρου έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν οι εξής 

κατηγορίες: 

1. Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

2. Μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό 

Δίπλωμα, σε αντικείμενα που άπτονται της ειδικότητας τους ή/και γνωστικών αντικειμένων 

που τυχόν διδάσκουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

3. Επιστήμονες/ισσες που κατέχουν ή κατείχαν σύμβαση βάσει του ΠΔ 407/80 για διδασκαλία 

σε Τμήμα ή Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

4. Μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες. 

5. Πανεπιστημιακοί υπότροφοι. 

6. Διακεκριμένοι καλλιτέχνες, διανοητές και επιστήμονες χωρίς διδακτορικό δίπλωμα, οι 

οποίοι/ες όμως θα μπορούσαν να εκλεγούν Μέλη ΔΕΠ βάση του Ν. 4386/2016 εδάφιο 1.α 

του άρθρου 70. 

7. Επιμορφωτές/τριες της ομάδας έργου, των οποίων η συμμετοχή είναι ουσιώδης και 

αξιολογείται στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης της πρότασης από το Συμβούλιο του 

Κέντρου. 

8. Εγγεγραμμένοι/ες στο Μητρώο Επιμορφωτών/τριων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, οι οποίοι/ες θα επιλεγούν σε συνέχεια ανοικτών προσκλήσεων εκδήλωσής 

ενδιαφέροντος από το Κέντρο. 



 4 

Η τήρηση των προϋποθέσεων ένταξης της περίπτωσης (6) θα κρίνονται από το Συμβούλιο του 

Κέντρου.  

3. Προϋποθέσεις Ένταξης στο Μητρώο 

Το Μητρώο Επιμορφωτών/τριων παραμένει διαρκώς ανοικτό σε αιτήσεις υποψήφιών 

επιμορφωτών/τριων. 

Οι κατηγορίες (1) έως και (6) της Παραγράφου 2, δεν απαιτείται να εγγραφούν στο Μητρώο 

Επιμορφωτών/τριων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Στο Μητρώο Επιμορφωτών/τριων έχουν δικαίωμα αίτησης και εγγραφής κάτοχοι τίτλου σπουδών 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είτε της ημεδαπής, είτε της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον 

ΔΟΑΤΑΠ. 

Εφόσον απαιτείται από το νόμο, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο πρέπει να είναι πιστοποιημένοι 

εκπαιδευτές ενηλίκων. 

4. Ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών/τριων 

Για την ένταξη στο Μητρώο απαιτούνται τα εξής βήματα: 

1. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλουν αίτηση μέσω ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής μέσα από 

την επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου: https://kedivim.aegean.gr. H αίτηση περιλαμβάνει: 

a. Προσωπικά στοιχεία 

b. Στοιχεία επικοινωνίας 

c. Τίτλους σπουδών 

d. Επαγγελματική εμπειρία και τα αντίστοιχα αποδεικτικά 

e. Εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και τα αντίστοιχα αποδεικτικά 

f. Πιστοποίηση δεξιοτήτων Πληροφορικής και τα αντίστοιχα αποδεικτικά 

g. Πιστοποίηση λοιπών γνώσεων και τα αντίστοιχα αποδεικτικά 

h. Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ εφόσον υπάρχει και τα αντίστοιχα 

αποδεικτικά 

i. Υπεύθυνη δήλωση ακρίβειας υποβαλλόμενων στοιχείων 

2. Η αίτηση ελέγχεται από τον Διευθυντή του Κέντρου.  

3. Αν δεν έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ο Διευθυντής του Κέντρου στέλνει 

ενημερωτικό email στον/στην αιτούντα/ούσα για τυχόν διορθώσεις. 

https://kedivim.aegean.gr/


 5 

4. Αν έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, προωθείται με εισήγηση του 

Διευθυντή προς το Συμβούλιο προς έλεγχο και έγκριση ή απόρριψη. 

5. Εφόσον το Συμβούλιο αποφασίσει για θετική εισήγηση προς το Πρυτανικό, τότε με απόφαση 

Πρυτανικού ο/η αιτών/ούσα θα ενταχθεί στο Μητρώο Επιμορφωτών/τριων του Κέντρου. 

6. Εφόσον το Συμβούλιο αποφασίσει για αρνητική εισήγηση, τότε με απόφαση Πρυτανικού ο/η 

αιτών/ούσα δεν θα ενταχθεί στο Μητρώο Επιμορφωτών/τριων του Κέντρου. 

7. Το τελικό αποτέλεσμα ένταξης ή μη στο Μητρώο κοινοποιείται στους/στις αιτούντες/ούσες 

μέσω email, οι οποίοι/ες δεν έχουν δικαίωμα ένστασης σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης. 

8. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου, όπου διατηρείται 

με αλφαβητική σειρά η λίστα των ενταγμένων επιμορφωτών/τριων στο Μητρώο. 

Η εγγραφή στο Μητρώο Επιμορφωτών/τριων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου δεν 

συνεπάγεται αυτόματα και τη συμμετοχή τους σε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρου. 

Σε περιπτώσεις που το θεσμικό πλαίσιο απαιτεί από τους/τις επιμορφωτές/τριες να διαθέτουν 

πιστοποίηση Εκπαιδευτή/τριας Ενηλίκων, τότε αυτό αποτελεί και απαραίτητο επιπλέον προσόν 

επιλογής. 

5. Θεματικά Πεδία Μητρώου 

Τα θεματικά πεδία για τα οποία θα μπορούν να κάνουν αίτηση οι υποψήφιοι/ες είναι τα παρακάτω: 

1. Αρχαιολογία  

2. Βιομηχανικός Σχεδιασμός 

3. Γεωγραφία - Γεωπληροφορική 

4. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

5. Διεθνείς Σχέσεις 

6. Δίκαιο 

7. Διοίκηση Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα 

8. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  

9. Δημόσιο - ΟΤΑ 

10. Ειδική Αγωγή  

11. Εκπαίδευση Ενηλίκων – Κατάρτιση  

12. Επικοινωνία - Δημόσιες σχέσεις 

13. Επιστήμες Τροφίμων & Διατροφής 

14. Επιστήμες της Θάλασσας – Ωκεανογραφία  

15. Θετικές Επιστήμες 

16. Ιστορία 

17. Καλές Τέχνες - Ψηφιακές Τέχνες 

18. Κοινωνική Πρόνοια - Κοινωνική Πολιτική  

19. Marketing – Πωλήσεις 
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20. Ναυτιλία 

21. Νησιωτικότητα 

22. Οικονομικά - Λογιστική 

23. Οπτικοακουστικές Τέχνες 

24. Παιδαγωγικά 

25. Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη 

26. Περιφερειακή & Τοπική Ανάπτυξη  

27. Πολιτικές Επιστήμες 

28. Πολιτισμός – Ψηφιακός Πολιτισμός 

29. Ποσοτική & Ποιοτική Έρευνα 

30. Κοινωνικές Επιστήμες 

31. Στατιστική – Ανάλυση Δεδομένων 

32. Συμβουλευτική – Coaching – Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

33. Σχεδίαση Συστημάτων & Υπηρεσιών 

34. Τεχνολογία 

35. Τουρισμός 

36. ΤΠΕ - Τεχνολογίες της Πληροφορίας & της Επικοινωνίας 

37. Υγεία 

38. Φιλοσοφία  

39. Φύλο και Ισότητα 

40. Ψυχολογία – Ψυχική Υγεία 

41. Άλλο  

6. Επιλογή Επιμορφωτών/τριων 

Βάση του Άρθρου 48 του ν. 4485/2017, ο/η εκάστοτε επιστημονικά υπεύθυνος/η (ΕΥ) ενός 

προγράμματος έχει την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης του και οργανώνει την ομάδα 

επιμορφωτών/τριων του, είτε μέσα από τα μέλη του Μητρώου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, είτε βάση των περιπτώσεων (1) έως (7) του Κεφαλαίου 2. 

Σε ειδικές περιπτώσεις που οι ανάγκες δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο/η  ΕΥ ενός 

προγράμματος δύναται να προχωρήσει σε ανοικτή πρόσκληση εξωτερικών συνεργατών 

καθορίζοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις επιλογής και τα ακριβή γνωστικά αντικείμενα. 

 


