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Τρίπολη, 23/1/2019 

Αριθμ. Πρωτ.: 442 

 

 

Δημόσια Πρόσκληση για Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών  

του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ)  

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, το οποίο ιδρύθηκε με την αριθμ. 228040/Ζ1/29-12-2017 (ΦΕΚ 4861) 

Υπουργική Απόφαση, προσκαλεί κατόχους τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης της ημεδαπής (Πανεπιστημίων/ΤΕΙ) ή της αλλοδαπής με αναγνώριση 

από τον ΔΟΑΤΑΠ να εγγραφούν στο Μητρώο Εκπαιδευτών του.   

Οι ακόλουθες κατηγορίες ΔΕΝ απαιτείται να εγγραφούν στο εν λόγω Μητρώο: 

α) τα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 

και αλλοδαπής, καθώς και τα μέλη του ερευνητικού προσωπικού των Ερευνητικών 

Ινστιτούτων, 

β) οι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που έχουν αφυπηρετήσει, 

Ομότιμοι ή μη Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

γ) τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και άλλων 

ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής. 

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣΣΣ 

Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη,  

22131 Τρίπολη 

Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 

Πληροφορίες: Ελένη Σουρλά 
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Η αίτηση για ένταξη στο Μητρώο υποβάλλεται σε ένα ή περισσότερα από τα 

θεματικά πεδία τα οποία προσδιορίζει με Αποφάσεις του το Συμβούλιο του 

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

Σε πρώτη φάση τα θεματικά πεδία του Μητρώου προσδιορίζονται ως εξής: 

1. Οικονομικές Επιστήμες 

2. Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 

3. Ιστορία-Αρχαιολογία 

4. Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών 

5. Φιλολογία 

6. Πολιτική Επιστήμη 

7. Διεθνείς Σχέσεις 

8. Εκπαίδευση-Δια Βίου Μάθηση 

9. Κοινωνική Πολιτική/Κοινωνιολογία 

10. Θεατρικές Σπουδές 

11. Αθλητικές Σπουδές 

12. Οργάνωση και Διαχείριση Οργανισμών 

13. Επιστήμες Υγείας 

14. Άλλο(σημειώστε)………………………………………………………… 

Εν συνεχεία, τα παραπάνω πεδία μπορούν να αναθεωρηθούν ή να εμπλουτιστούν με 

σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

Για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: 

1) Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, η οποία βρίσκεται αναρτημένη 

στον ιστότοπο του Κέντρου (https://kedivim.uop.gr). Στην αίτηση αυτή 

συμπληρώνονται προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, τίτλοι σπουδών, εργασιακή 

εμπειρία, διδακτική εμπειρία σε ενήλικες (σε ώρες), πιστοποιήσεις άλλων γνώσεων. 

https://kedivim.uop.gr/
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Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν ένα ή περισσότερα θεματικά πεδία του Μητρώου 

Εκπαιδευτών στα οποία επιθυμούν να ενταχθούν. 

2) Η ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερόμενου ελέγχεται ως προς την πληρότητα των 

υποβαλλόμενων στοιχείων και στη συνέχεια του αποστέλλεται με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο είτε αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής στο οποίο αναφέρονται όλα τα 

δηλωθέντα στοιχεία (εφόσον η αίτηση είναι πλήρης), είτε ενημέρωση για τυχόν 

ελλείψεις της αίτησης, ώστε να συμπληρωθεί για να αποσταλεί το αποδεικτικό 

ηλεκτρονικής υποβολής. 

3) Ο ενδιαφερόμενος,  πλέον της ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής του στο Μητρώο, 

υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση (σαρωμένο αρχείο) ότι τα στοιχεία που υπέβαλε είναι 

αληθή και ακριβή, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής. 

4) Οι αιτήσεις αξιολογούνται από τον Διευθυντή του Κέντρου και, εφόσον 

ικανοποιούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, γίνεται η ένταξη στο Μητρώο με 

Απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης 

κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εάν ο 

ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, υποβάλλει αίτηση 

θεραπείας στο Συμβούλιο του Κέντρου. 

Σημειώνεται ότι η ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών δεν συνεπάγεται αυτόματα τη 

συμμετοχή σε κάποιο από τα προγράμματα του Κέντρου. Ωστόσο οι επιστημονικά 

υπεύθυνοι των διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορούν να αξιοποιούν 

εκπαιδευτές από το μητρώο για την υλοποίησή τους. 

 

Η εν λόγω πρόσκληση είναι ανοικτή και δεν έχει ημερομηνία λήξεως. 

 

Η Πρόεδρος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.   

 

 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 

 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
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