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

Πανεπιστημίου Αθηνών το οποίο ιδρύθηκε με την αριθμ. 85595/Ζ1/08-06-2018 

(ΦΕΚ 2102/τ.Β΄/08-06-2018) υπουργική απόφαση με τίτλο «Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης 

και Διά Βίου Μάθησης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» αποτελεί Ανεξάρτητη 

Ακαδημαϊκή Μονάδα με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη Δια Βίου 

Μάθηση. Κάθε δράση του Πανεπιστημίου και των μελών του, η οποία αφορά στην 

επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση, και εν γένει στη Δια Βίου Μάθηση 

πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του 

ΕΚΠΑ και διέπεται από τους κανόνες που θέτει το θεσμικό πλαίσιο, η Σύγκλητος και ο 

Κανονισμός Λειτουργίας του. Το Κέντρο μπορεί να οργανώνει και να πραγματοποιεί κάθε 

μορφής έργο το οποίο σχετίζεται με τη Δια Βίου Μάθηση και κυρίως προγράμματα σπουδών 

μη τυπικής εκπαίδευσης, τα οποία οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών. 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (ν.4485/2017 άρθρο 48) στο Κέντρο συγκροτείται Μητρώο 

Εκπαιδευτών υπεύθυνος του οποίου είναι ο Διευθυντής Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης 

του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

 

1.1. Εκπαιδευτές του Κέντρου  

Εκπαιδευτές στα προγράμματα του Κέντρου μπορούν να είναι:  

α) Τα μέλη ΔΕΠ του ΓΠΑ και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και 

μέλη του ερευνητικού προσωπικού των Ερευνητικών Ινστιτούτων, 

β) οι Καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που έχουν αφυπηρετήσει, 

Ομότιμοι ή μη Καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

γ) τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 

δ) διακεκριμένοι διανοητές, καλλιτέχνες και επιστήμονες, οι οποίοι σύμφωνα με τον Ν. 

4386/2016 εδάφιο 1.α του άρθρου 70 θα μπορούσαν να εκλεγούν Καθηγητές χωρίς την 

κατοχή διδακτορικού διπλώματος και εμπειρογνώμονες επαγγελματίες, 

ε) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΓΠΑ και 

στ) οι Εκπαιδευτές οι οποίοι θα επιλεγούν σε συνέχεια σχετικών δημόσιων προσκλήσεων και 

θα έχουν τα απαραίτητα προσόντα με βάση το νόμο. 

Η τήρηση των προϋποθέσεων ένταξης στην περίπτωση δ) κρίνονται από το Συμβούλιο του 

Κέντρου. 

 

 



1.2. Προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο  

Το Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου είναι ανοικτό σε αιτήσεις υποψηφίων. Στο Μητρώο 

Εκπαιδευτών έχουν δικαίωμα εγγραφής κάτοχοι τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

της ημεδαπής (Πανεπιστημίων/ΤΕΙ) ή της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Οι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο οφείλουν να είναι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων 

εφόσον απαιτείται από τον νόμο.  

1.3. Θεματικά πεδία  

Η αίτηση για ένταξη στο Μητρώο υποβάλλεται σε ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι 

θεματικά πεδία:  

100: Βιώσιμη Ανάπτυξη: Περιβάλλον, οικονομία και κοινωνία  

101. Βιώσιμη Ανάπτυξη & Περιβάλλον 
102. Διαχείριση ενέργειας και Περιβάλλοντος 
103. Οικολογία, Διαχείριση και Προστασία του Περιβάλλοντος 
104. Αγροτική Οικονομία 
105. Περιφερειακή Οικονομία και Ανάπτυξη 
106. Αγροτουρισμός 
107. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
108. Διαχείριση πολιτιστικού & τουριστικού πλούτου 

200: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και οικονομικής δραστηριότητας στον αγροτικό χώρο 

201. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
202. Marketing  
203. Γεωργική Λογιστική 
204. Εφοδιαστική Αλυσίδα 
205. Διαχείριση μονάδων παραγωγής 
206. Οργάνωση και Διοίκηση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 
207. Πληροφορική 
208. Συστήματα Πληροφορικής στη Γεωργία, στην Κτηνοτροφία και στην Αλιεία 
209. Δια Βίου Συμβουλευτική 

300: Πρωτογενής τομέας: βελτίωση παραγωγικών μεθόδων και νέες τεχνολογίες 

301. Φυτική Παραγωγή 
302. Βιοτεχνολογία 
303. Τεχνολογία Πολλαπλασιαστικού Υλικού 
304. Προώθηση Αστικών και Περιαστικών Καλλιεργειών 
305. Δασοπονία 
306. Αρχιτεκτονική Τοπίου και Αστικό Πράσινο 
307. Αντιμετώπιση Εχθρών και Ασθενειών των Φυτών 
308. Τοξικολογία και φαρμακολογία 
309. Διαχείριση εντόμων, τσιμπουριών και τρωκτικών υγειονομικής σημασίας 
310. Γεωργία Ακριβείας 
311. Γεωργικές Κατασκευές 
312. Θέματα Μηχανικής / Μηχανολογίας 



313. Εδαφολογίας, Γεωλογίας, Υδραυλικής 
314. Μελισσοκομία και Σηροτροφία 
315. Ζωική Παραγωγή, Ευζωία και Υγεία Ζώων  
316. Υδατοκαλλιέργειες 

400: Τρόφιμα και Διατροφή 

401. Τεχνολογία Τροφίμων 
402. Ασφάλεια και Υγιεινή των Τροφίμων 
403. Εστίαση Μεσογειακής Διατροφής 
404. Γαστρονομία, Αγροτουρισμός και Οίνος 
405. Ιχνηλασιμότητα γεωργικών προϊόντων 

500: Θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος 

501. Επαγγελματική Τεχνική Εκπαίδευση 

 

1.4. Ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών  

Για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Γ.Π.Α.:  

1. Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση. Στην αίτηση αυτή συμπληρώνονται 

προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, τίτλοι σπουδών, εργασιακή εμπειρία, διδακτική εμπειρία 

σε ενήλικες (σε ώρες), πιστοποιήσεις άλλων γνώσεων. 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 παραδεκτής 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 παραδεκτής υποβολής.  

3. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (α) αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του 

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΠΑ, (β) το αποδεικτικό της παραδεκτής υποβολής και (γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι 

τα στοιχεία που υπέβαλε είναι αληθή και ακριβή.  

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 υποβάλει αίτηση θεραπείας στο Συμβούλιο του Κέντρου. Η ένταξη στο Μητρώο 

Εκπαιδευτών δεν συνεπάγεται αυτόματα τη συμμετοχή σε κάποιο από τα προγράμματα του 

Κέντρου.  

 



1.5. Εκπαιδευτές σε προγράμματα εξ αποστάσεως  

Οι εκπαιδευτές σε προγράμματα που υλοποιούνται με τη χρήση νέων τεχνολογιών εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης έχουν ως κύριο αντικείμενο απασχόλησης την εκπαιδευτική 

υποστήριξη των εκπαιδευομένων κατά τη διαδικασία παρακολούθησης του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Προϋπόθεση συμμετοχής σε προγράμματα που υλοποιούνται με τη χρήση 

νέων τεχνολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορεί να αποτελεί η πιστοποιημένη γνώση 

ή εμπειρία χειρισμού Η/Υ (Νέες Τεχνολογίες), όπως καθορίζεται από τον Επιστημονικό 

Υπεύθυνο. Η πιστοποιημένη γνώση αποδεικνύεται σύμφωνα με όσα προβλέπει το εκάστοτε 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

1.6. Επιλογή Εκπαιδευτών  

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης ο κάθε 

Επιστημονικός Υπεύθυνος προχωρά α) σε πρόσκληση προς τους ενταγμένους εκπαιδευτές 

στο Μητρώο, β) σε επιλογή από το Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου ή/και γ) σε δημόσια 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Στην περίπτωση α), η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Κέντρου και προβλέπει τη 

δυνατότητα υποβολής αίτησης και σε μέλη ΔΕΠ όλων των Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και σε μέλη 

ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ του ΓΠΑ τα οποία δεν εντάσσονται στο Μητρώο. Σε κάθε πρόσκληση 

προγράμματος προσδιορίζονται τα θεματικά πεδία, τα στοιχεία που καθορίζουν τις 

απαιτήσεις διαθεσιμότητας των διδασκόντων καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια με τα οποία 

θα πραγματοποιηθεί η κατάταξη των υποψηφίων. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση 

συμμετοχής όπως προσδιορίζεται στην πρόσκληση σύμφωνα με τους όρους της, 

αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια που αυτή ορίζει και κατατάσσονται από τριμελή 

επιτροπή που προτείνει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και ορίζεται από το Συμβούλιο. Ο 

πίνακας κατάταξης ανακοινώνεται μετά την έγκρισή του από το Συμβούλιο στην ιστοσελίδα 

του Ε.Λ.Κ.Ε. και του Κέντρου και κοινοποιείται στην Επιτροπή Ερευνών για τη σύναψη των 

σχετικών συμβάσεων. Τυχόν αιτήσεις θεραπείας ως προς τον πίνακα κατάταξης 

αντιμετωπίζονται σύμφωνα με όσα ισχύουν στις προσκλήσεις προσωπικού που διενεργεί ο 

Ε.Λ.Κ.Ε.  

Στην περίπτωση β), ο Επιστημονικός Υπεύθυνος μετά από σχετικό αίτημα πρόσβασης στο 

Μητρώο προς τον Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης προχωρά στην επιλογή 

του/ων εκπαιδευτή/ών από συγκεκριμένο/α Θεματικό/ά Πεδίο/α σύμφωνα με τις ανάγκες 

του εκπαιδευτικού προγράμματος. Στη συνέχεια ο Επιστημονικός Υπεύθυνος καταθέτει στον 

Ε.Λ.Κ.Ε. το σχετικό με την ως άνω διαδικασία έντυπο έγκρισης απασχόλησης εκπαιδευτή/ών 

μαζί με βεβαίωση του Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, η οποία πιστοποιεί 

την ένταξη του/των εκπαιδευτή/ών στο συγκεκριμένο Θεματικό Πεδίο του Μητρώου. 

Στην περίπτωση γ) ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ακολουθεί τις διαδικασίες του Ε.Λ.Κ.Ε. όπως 

αυτές προβλέπονται για τις δημόσιες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 

1.7. Αποδεικτικά πιστοποίησης γνώσεων - επιμόρφωσης/κατάρτισης  

Τα δικαιολογητικά επιμόρφωσης στο πλαίσιο μη τυπικής εκπαίδευσης που υποβάλλονται 

από τον υποψήφιο κατά την αίτησή του θα πρέπει να περιλαμβάνουν με σαφήνεια τον 



επιμορφωτικό φορέα (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης/κατάρτισης, 

το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης/κατάρτισης, τη διάρκειά της 

αποκλειστικά σε ώρες (κατ' ελάχιστο 25 ώρες) και ό,τι άλλο προβλέπει το εκάστοτε ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση/κατάρτιση δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν από το 

πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης/κατάρτισης. Δεν γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση 

ωρών επιμόρφωσης/κατάρτισης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου.  

1.8. Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων  

Εφόσον και όπου το θεσμικό πλαίσιο απαιτεί πιστοποίηση για τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων, 

το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί απαραίτητο προσόν ένταξης στο Μητρώο.  

1.9. Ξένες γλώσσες  

Η πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης των ξένων γλωσσών αποδεικνύεται με βάση τα 

προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

1.10. Εργασιακή εμπειρία  

Η πιστοποίηση της εργασιακής εμπειρίας αποδεικνύεται με υποβολή των στοιχείων εκείνων 

από τα οποία προκύπτει σαφώς το αντικείμενο και το διάστημα απασχόλησης, καθώς και το 

είδος της εργασιακής σχέσης (τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι βεβαίωση ασφαλιστικού 

φορέα σε συνδυασμό με αρμοδίως υπογεγραμμένη σύμβαση για εργασιακή εμπειρία από 

ιδιωτικό φορέα, βεβαίωση προϋπηρεσίας/πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών για τους 

Δημοσίους υπαλλήλους, αρμοδίως υπογεγραμμένη σύμβαση έργου με βεβαίωση εργοδότη 

στις περιπτώσεις όπου δεν προκύπτει η εργασιακή εμπειρία από τη βεβαίωση ασφαλιστικού 

φορέα, βεβαίωση προϋπηρεσίας της ΜΟΔΥ με βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου του 

προγράμματος στις περιπτώσεις εργασίας σε ερευνητικό πρόγραμμα κλπ).  

1.11. Πιστοποίηση βασικών γνώσεων Πληροφορικής  

Η πιστοποιημένη γνώση ή εμπειρία χειρισμού Η/Υ (Νέες Τεχνολογίες) αποδεικνύεται 

σύμφωνα με όσα προβλέπει το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 


