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ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
 

 

Εκπαιδευτές Προγραμμάτων 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΟΥ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Εκπαιδευτές στα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μπορούν να είναι: 

α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Παντείου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων 

της ημεδαπής και αλλοδαπής, β) τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 

του Παντείου Πανεπιστημίου, γ) 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, δ) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών 

του Παντείου Πανεπιστημίου (οι απόφοιτοι του εκπαιδευτικού 

προγράμματος Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων εντάσσονται 

αυτοδίκαια, ωστόσο, Εκπαιδευτική Επάρκεια αποκτούν κατόπιν 

συμμετοχής τους στις αντίστοιχες Eξετάσεις Πιστοποίησης του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), και ε) 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 γ) 

κρίνονται από το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο στο Κέντρο συγκροτείται Μητρώο 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων υπεύθυνος του οποίου είναι ο Διευθυντής 

Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., στο οποίο 

εντάσσονται αυτοδίκαια τα μέλη ΔΕΠ, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 

Παντείου Πανεπιστημίου και οι διδάκτορες του Παντείου. Επιπλέον, 

αυτοδίκαια εντάσσονται στο Μητρώο οι απόφοιτοι του Προγράμματος 

Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου 

Πανεπιστημίου. 
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Στο Μητρώο μπορούν να ενταχθούν επίσης, κατόπιν αιτήσεώς τους, 

όσοι έπειτα από συνεννόηση με τους Επιστημονικά Υπευθύνους των 

Προγραμμάτων, έχουν ενταχθεί ως υποψήφιοι εκπαιδευτές στην αίτηση 

του εκάστοτε Προγράμματος, ως  κάτωθι: (α) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων 

Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, (β) 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, (γ) οι 

Μεταδιδάκτορες, Υποψήφιοι Διδάκτορες και Απόφοιτοι Π.Μ.Σ. Παντείου 

Πανεπιστημίου, και (δ) όσοι επιλεγούν ως εκπαιδευτές κατόπιν 

Προσκλήσεως βάσει της περίπτωσης (ε) της παραπάνω παραγράφου. 

Για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Παντείου 

Πανεπιστημίου, κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση 

στον παρακάτω σύνδεσμο: https://e-learning.panteion.gr/form/mitroo-

ekpaideyton 
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