
 

 

 

 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (ΔΔΓ)  

Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

 

 

Άξζξν 1. Πνιηηηθή εθπηώζεωλ 

Α) Γεληθέο θαηεγνξίεο 

Σε θάζε πξφγξακκα ηζρχεη ε παξαθάησ εθπησηηθή πνιηηηθή εθηφο αλ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά: 

1) Οκάδεο εγγξαθφκελσλ: Οξίδεηαη έθπησζε 25% επί ησλ δηδάθηξσλ ζε θάζε 

εγγξαθφκελν κέινο νκάδαο ηεζζάξσλ (4) αηφκσλ θαη άλσ. Η έθπησζε ηζρχεη κε 

ηελ ηαπηφρξνλε εγγξαθή ηεζζάξσλ αηφκσλ θαη δε ζπλδπάδεηαη κε θακία άιιε 

έθπησζε. 

2) Δθάπαμ θαηαβνιή: Ιζρχεη έθπησζε κε εθάπαμ θαηαβνιή ησλ δηδάθηξσλ. 

Έθπησζε 5% επί ησλ δηδάθηξσλ δηθαηνχληαη νη εγγξαθφκελνη νη νπνίνη ζα 

θαηαβάινπλ εθάπαμ ηα δίδαθηξα πξνγξακκάησλ θφζηνπο άλσ ησλ 300€ κε 

θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. Η ζπγθεθξηκέλε έθπησζε γηα ηελ εθάπαμ 

θαηαβνιή δηδάθηξσλ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε κία κφλν έθπησζε απφ ηηο 

επφκελεο εηδηθέο θαηεγνξίεο. 

 

Β) Δηδηθέο θαηεγνξίεο εθπηώζεωλ  

Οη παξαθάησ εηδηθέο θαηεγνξίεο εθπηψζεσλ ΓΔΝ ηζρχνπλ αζξνηζηηθά. 

1) Έθπησζε 50% επί ησλ δηδάθηξσλ δηθαηνχληαη νη εγγξαθφκελνη νη νπνίνη 

εξγάδνληαη ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 

2) Έθπησζε 20% επί ησλ δηδάθηξσλ δηθαηνχληαη νη εγγξαθφκελνη νη νπνίνη είλαη 

θνηηεηέο ή απφθνηηνη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη έρνπλ νινθιεξψζεη 

θάπνην Πξφγξακκα ζην ΚΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζην 

παξειζφλ. 



3) Έθπησζε 15% επί ησλ δηδάθηξσλ δηθαηνχληαη νη εγγξαθφκελνη νη νπνίνη 

έρνπλ νινθιεξψζεη θάπνην Πξφγξακκα ζην ΚΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο ζην παξειζφλ. 

4) Έθπησζε 15% επί ησλ δηδάθηξσλ δηθαηνχληαη νη εγγξαθφκελνη νη νπνίνη είλαη 

θνηηεηέο ή απφθνηηνη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

5) Έθπησζε 15% επί ησλ δηδάθηξσλ δηθαηνχληαη νη εγγξαθφκελνη νη νπνίνη 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ΑΜΔΑ ή πνιπηέθλσλ. 

6) Έθπησζε 10% επί ησλ δηδάθηξσλ δηθαηνχληαη νη εγγξαθφκελνη νη νπνίνη είλαη 

άλεξγνη, κε ηελ επίδεημε ηεο θάξηαο αλεξγίαο ζε ηζρχ. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψλεηαη ε ηζρχο ησλ επηιεγκέλσλ ζηε θφξκα εγγξαθήο 

εθπηψζεσλ, ν/ε εθπαηδεπφκελνο/ε νθείιεη λα απνζηέιιεη ζην ηκήκα δηνηθεηηθήο 

ππνζηήξημεο έγθαηξα θαη ζην πξσηφηππν ή ζε επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ επηιερζέληνο Πξνγξάκκαηνο. Σε πεξίπησζε κε 

έγθαηξεο απνζηνιήο ή κε επηβεβαίσζεο ηεο εγθπξφηεηαο ησλ ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ην Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αλάθιεζεο ηεο 

ρνξεγεζείζαο έθπησζεο θαζψο θαη λα απαηηήζεη ηελ φπνηα πξνθχπηνπζα ρξεκαηηθή 

δηαθνξά.  

 

Τν Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

κεηαβάιιεη ηα πνζνζηά ησλ εθπηψζεσλ θαη ινηπψλ πξνζθνξψλ επί ησλ αξρηθψλ 

ηηκψλ ησλ δηδάθηξσλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο Κχθινπ Σπνπδψλ ρσξίο 

πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε. Οη φπνηεο αιιαγέο δελ αθνξνχλ ηνπο/ηηο ήδε 

εγγεγξακκέλνπο/λεο. 

 

Άξζξν 2. Πνιηηηθή αθύξωζεο 

 

Γηα ηελ αθχξσζε ηεο αίηεζεο απαηηείηαη ζπκπιήξσζε ζρεηηθνχ εγγξάθνπ (Υπεχζπλε 

Γήισζε) πνπ βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. θαη 

απνζηνιή ηνπ ζην Τκήκα Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο ηνπ Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ.. Αθχξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ εγγξαθφκελν κπνξεί λα γίλεη κφλν εγγξάθσο θαη ζπλεπάγεηαη 

ηα αθφινπζα: 



Α) 1 - 5 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπλεπάγεηαη είηε 

επηζηξνθή ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιε κεησκέλν θαηά 30%, είηε κεηαθνξά ηνπ 

πνζνχ ζε άιιν πξφγξακκα επηινγήο ηνπ, εληφο ηνπ ηξέρνληνο αθαδεκατθνχ 

έηνπο (κεηαθνξά κπνξεί λα γίλεη κφλν κία θνξά θαη κφλν ζε έλα πξφγξακκα) 

κεησκέλν θαηά ην 30%.  

Β) κεηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπλεπάγεηαη παξαθξάηεζε ηεο 

πξνθαηαβνιήο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ην πξφγξακκα ή ζε πεξίπησζε πνπ ην 

πξφγξακκα νξίδεη εθάπαμ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ, απηφ λα επηζηξέθεηαη 

κεησκέλν θαηά 50%. Γίλεηαη αθφκε ε δπλαηφηεηα ν ζπκκεηέρσλ λα πξνρσξά 

ζε ππφδεημε αληηθαηαζηάηε ηνπ (ν νπνίνο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ην 

πξφγξακκα απφ ηελ εκεξνκελία αθχξσζεο ηνπ πξψηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη 

κεηά). Σηελ πεξίπησζε απηή, ν αληηθαηαζηάηεο ρξεψλεηαη σο απνπζίεο, φιεο 

ηηο εηζεγήζεηο κέρξη απηή ηελ εκεξνκελία ζε πεξίπησζε πνπ ην πξφγξακκα 

είλαη δηα δψζεο. 

 

Άξζξν 3. Πνιηηηθή ιίζηαο αλακνλήο 

 

Α) Σηελ πεξίπησζε πνπ έλα ηκήκα έρεη ζπκπιεξψζεη ηνλ αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ 

ηνπ, νη ελδηαθεξφκελνη ζα πεξηιακβάλνληαη ζε ιίζηα αλακνλήο θαηά 

πξνηεξαηφηεηα, ζχκθσλα κε ηε ρξνληθή ζεηξά πνπ ιακβάλνληαη νη αηηήζεηο ηνπο. 

Β) Οη ελδηαθεξφκελνη ζα εηδνπνηνχληαη ακέζσο κφιηο πξνθχςεη ειεχζεξε ζέζε. 

Γ) Δάλ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο ελδηαθεξνκέλσλ ζε αλακνλή, ην 

πξφγξακκα ζα πξνζθεξζεί επαλαιεπηηθά εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ. 

 

Άξζξν 4. Δπαλαμηνιόγεζε   

 

Α) Σηε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρνληαο ζε πξφγξακκα δελ επηηχρεη ζηελ ηειηθή 

αμηνιφγεζε, ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επαλαμηνιφγεζεο ζε δηάζηεκα ελφο κήλα 

έπεηηα απφ αίηεζε ηνπ ζην Γξαθείν Οξγαλσηηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ 

Τκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο, έγθξηζε ηνπ Δπηζηεκνληθά Υπεχζπλνπ 

(εθεμήο Δ.Υ.) θαη θαηαβνιή παξαβφινπ 50€. 

Β) Δθφζνλ ην πξφγξακκα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζε επφκελν θχθιν θαη δελ 

κεηαβιεζεί πεξηζζφηεξν απφ ην 20% ηνπ αθαδεκατθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ, 



δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επαλαμηνιφγεζεο έπεηηα απφ αίηεζε ηνπ ζην Γξαθείν 

Οξγαλσηηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ Τκήκαηνο Γηνηθεηηθήο 

Υπνζηήξημεο, έγθξηζε ηνπ Δ.Υ. θαη θαηαβνιή παξαβφινπ 50€. 

Γ) Κάζε ζπκκεηέρνληαο ζε πξφγξακκα ηνπ Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επαλαμηνινγεζεί έσο δχν θνξέο θαη ζε δηάζηεκα ην πνιχ ελφο έηνπο.  

 

Άξζξν 5. Δπαλέθδνζε Πηζηνπνηεηηθνύ 

 

Α) Γηα ηελ επαλέθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη αίηεκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

ζην Γξαθείν Οξγαλσηηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ Τκήκαηνο Γηνηθεηηθήο 

Υπνζηήξημεο θαη θαηαβνιή παξαβφινπ 20€.  

Β) Σην λέν πηζηνπνηεηηθφ ππνγξάθνπλ νη ηελ ζηηγκή εθείλε εθηεινχληεο ρξέε 

Πξφεδξνπ θαη Γηεπζπληή ηνπ Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. θαζψο θαη ν Δ.Υ. εθφζνλ απηφ είλαη 

δπλαηφ.  

 

Άξζξν 6. Έθδνζε Βεβαηώζεωλ Παξαθνινύζεζεο  

 

Α) Γηα ηελ Έθδνζε Βεβαηψζεσλ Παξαθνινχζεζεο απαηηείηαη αίηεκα ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ ζην Γξαθείν Οξγαλσηηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ 

Τκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο. 

Β) Έπεηηα απφ ηνλ απαξαίηεην έιεγρν εθδίδεηαη βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ηελ 

νπνία ππνγξάθεη κφλν ν Γηεπζπληήο ηνπ Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ..  

 

Άξζξν 7. Πηζηνπνηεηηθό  

 

Δθδίδεηαη εληαίν πηζηνπνηεηηθφ ζε φζνπο νινθιεξψλνπλ επηηπρψο ην πξφγξακκα θαη 

βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ζε φζνπο απνηπγράλνπλ. Ο ηίηινο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ ζα 

αλαγξάθεη ην ιεθηηθφ «Πηζηνπνηεηηθφ Δπηκφξθσζεο» απφ ην Κέληξν Δπηκφξθσζεο 

θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.   

 

Άξζξν 8. Πηζηωηηθέο Μνλάδεο βάζεη ηνπ Δπξωπαϊθνύ 

πζηήκαηνο Αθαδεκαϊθώλ Μνλάδωλ γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή 



Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε ECVET (European Credit System for 

the Vocational Education and Training) 

 

Οη πηζησηηθέο κνλάδεο θάζε ζεκηλαξίνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην εθάζηνηε 

πξφγξακκα κε επζχλε θαη αξκνδηφηεηα ηνπ Δ.Υ. κε βάζε ηα πξφηππα πνπ ζέηεη ην 

Δπξσπατθφ Σχζηεκα Αθαδεκατθψλ γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη 

Καηάξηηζε (ECVET). Κάζε Δ.Υ. είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

κνλάδσλ ECVET πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζην πξφγξακκά ηνπ.  

 

Άξζξν 9. Κπξώζεηο  

 

Α) Σε πεξίπησζε πνπ ην Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. δηαπηζηψζεη ηε κε ηήξεζε ησλ φξσλ 

πινπνίεζεο ηεο δξάζεο πξνο ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ή πξνο ηξίηνπο ή 

θάπνηα άιιε ελέξγεηα ή παξάιεηςε εθ κέξνπο ηνπ Δ.Υ. ή ησλ ζπλεξγαηψλ πνπ 

δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο, σο πξνο ηελ 

εγθεθξηκέλε πξφηαζε θαη ηνλ Καλνληζκφ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε θπξψζεηο 

φπσο: 

1) Γηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο.   

2) Απνθιεηζκφ ηνπ Δ.Υ. ή δηδάζθνληα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα  

εθπαίδεπζεο ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. κέρξη δχν έηε.  

 

Β) Τηο θπξψζεηο ηηο επηβάιιεη ην Σπκβνχιην ηνπ Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. κε απιή 

πιεηνςεθία.  

 

Άξζξν 10. Όξνη Παξαθνινύζεζεο Πξνγξακκάηωλ  

 

1. Η εγγξαθή ζηα Πξνγξάκκαηα Δπηκφξθσζεο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, πξνυπνζέηεη ηελ απφιπηε ζπκθσλία κε ηνπο 

Όξνπο Σπκκεηνρήο, πνπ πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο. Τν Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. ηνπ  

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαβάιιεη ηνπο Όξνπο 

Σπκκεηνρήο. 

2. Κάζε πιηθφ πνπ θέξεη ην ινγφηππν ηνπ Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. θαζψο θαη ην ίδην ην 

ινγφηππν απνηειεί πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη 



ππάγεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, κε εμαίξεζε ηα ξεηψο αλαγλσξηζκέλα δηθαηψκαηα ηξίησλ. 

Απαγνξεχεηαη ε αλαπαξαγσγή, ε κεηαηξνπή / αληηγξαθή / ελνηθίαζε / 

δαλεηζκφο / κεηάδνζε θαη εθπνκπή ηνπ ρσξίο ζρεηηθή άδεηα. Καη’ εμαίξεζε, 

επηηξέπεηαη ε κεκνλσκέλε απνζήθεπζε θαη αληηγξαθή ηκεκάησλ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ζε απιφ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή γηα απζηεξά πξνζσπηθή ρξήζε, 

ρσξίο πξφζεζε εκπνξηθήο ή άιιεο εθκεηάιιεπζεο θαη πάληα ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο αλαγξαθήο ηεο πεγήο πξνέιεπζήο ηνπ, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν παξαρψξεζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο. 

3. Η απνδνρή θαη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ πξνυπνζέηεη ηελ πιήξε εθ 

κέξνπο ηνπο θαηαλφεζε ηνπ εθάζηνηε Οδεγνχ Πξνγξάκκαηνο. 

4. Τν Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

αλαπξνζαξκφδεη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ καζεκάησλ, θαζψο θαη λα 

αλαβάιιεη ή λα αθπξψλεη ηε δηάζεζε Πξνγξακκάησλ ελεκεξψλνληαο ηνπο/ηηο 

εγγεγξακκέλνπο/εο. 

5. Τα Πξνγξάκκαηα ζα πινπνηεζνχλ εθφζνλ έρεη δηαζθαιηζηεί ν απαηηνχκελνο 

αξηζκφο εθπαηδεπφκελσλ. 

6. Δθφζνλ πθίζηαληαη νηθνλνκηθήο θχζεο εθθξεκφηεηεο, ην Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζηέιιεη πξνζσξηλά ή/θαη λα απελεξγνπνηεί ην 

ινγαξηαζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ ζα δνζεί θαηά ηελ εγγξαθή, 

ηελ πξφζβαζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ζχγρξνλεο 

θαη αζχγρξνλεο κάζεζεο θαζψο θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηα δψζεο 

πξνγξάκκαηα. 

  

Α) Γηα δώζεο Πξνγξάκκαηα 

1. Η ζπκκεηνρή ζηηο δηαιέμεηο, εμεηάζεηο, εξγαζίεο θαη ζηηο ινηπέο εθδειψζεηο 

ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ πιηθνχ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. είλαη ππνρξεσηηθή. 

2. Ο ζπκκεηέρνληαο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ππνβάιιεηαη ζε 

αμηνιφγεζε κία κφλν θνξά κέζα ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μεηά ηελ 

επηηπρή αμηνιφγεζε παξέρεηαη πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο απφ ην 

Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, δηαθνξεηηθά παξέρεηαη 

βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο. 



3. Τν σξνιφγην πξφγξακκα κπνξεί λα ππνζηεί αιιαγέο γηα ηηο νπνίεο ν 

εγγξαθφκελνο ζα ελεκεξψλεηαη εγθαίξσο. 

4. Η ψξα ηεο δηάιεμεο νξίδεηαη ζε 45 ιεπηά, ελψ ην δηάιεηκκα ζε 15 ιεπηά ηεο 

ψξαο.  

5. Οη ψξεο ησλ δηαιέμεσλ πξέπεη λα ηεξνχληαη κε αθξίβεηα, θαζψο νη παξνπζίεο 

ιακβάλνληαη ζην πξψην ηέηαξην ηεο ψξαο. Σε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη 

θαζπζηέξεζε, ν εθπαηδεπφκελνο νθείιεη λα ππνγξάςεη ζην παξνπζηνιφγην θαηά 

ηελ ψξα πξνζέιεπζήο ηνπ.  

6. Τν παξνπζηνιφγην ππνγξάθεηαη θαηά ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ηεο εηζήγεζεο.  

Αλ ν εθπαηδεπφκελνο πξέπεη λα απνρσξήζεη πξηλ ηε ιήμε ηεο εηζήγεζεο ζα 

πξέπεη λα ππνγξάςεη ζην παξνπζηνιφγην ηελ ψξα ηεο απνρψξεζήο ηνπ. 

7. Σε πεξίπησζε πνπ ν εγγξαθφκελνο δελ ππνγξάςεη ην παξνπζηνιφγην θαηά ηελ 

είζνδφ ηνπ ζηελ εηζήγεζε, ε ππνγξαθή ηνπ θαηά ηε ιήμε ηεο εηζήγεζεο δελ 

ηζρχεη σο παξνπζία. 

8. Οη απνπζίεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ επηηξέπνληαη ζε πνζνζηφ 10% επί ησλ 

ζπλνιηθψλ σξψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο σο δηθαηνινγεκέλεο πξνζθνκίδνληαο 

ζρεηηθφ έγγξαθν εληφο κίαο εβδνκάδαο απφ ηελ απνπζία, ζηελ γξακκαηεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη 10% ρσξίο πξνζθφκηζε εγγξάθνπ ζηα πιαίζηα ησλ 

απνπζηψλ πνπ δηθαηνχηαη. Σε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ ησλ απνπζηψλ 

(20%) δε δίλεηαη ην δηθαίσκα ζηελ εμέηαζε/ αμηνιφγεζε. 

 

Β) Δμ απνζηάζεωο πξνγξάκκαηα 

1. Η ζπκκεηνρή ζηηο δηαιέμεηο, εμεηάζεηο, εξγαζίεο θαη ζηηο ινηπέο εθδειψζεηο 

ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ πιηθνχ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ θάζε 

πξνγξάκκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή. 

2. Ο θαηαξηηδφκελνο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ππνβάιιεηαη ζε 

αμηνιφγεζε κία κφλν θνξά κέζα ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μεηά ηελ 

επηηπρή αμηνιφγεζε παξέρεηαη πηζηνπνηεηηθφ, δηαθνξεηηθά παξέρεηαη βεβαίσζε 

παξαθνινχζεζεο. 

3. Η εθηηκψκελε δηάξθεηα ησλ εμ απνζηάζεσο πξνγξακκάησλ (Σχγρξνλε - 

Αζχγρξνλε Τειεθπαίδεπζε) πξνθχπηεη απφ ηελ αλαγσγή ηνπ απαηηνχκελνπ 

ρξφλνπ γηα ηε ζπλνιηθή ελαζρφιεζε ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ ζην πξφγξακκα (π.ρ. 

παξαθνινχζεζε δηαιέμεσλ, κειέηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, έξεπλα ζην 

δηαδίθηπν, απηναμηνιφγεζε, ζπκκεηνρή ζε ηεζη αμηνιφγεζεο, εθπφλεζε 



εξγαζίαο θιπ.), ζε ψξεο δηα δψζεο δηδαζθαιίαο, ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

πιηθνχ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ θάζε πξνγξάκκαηνο. 

4. Τν σξνιφγην πξφγξακκα, φπνπ ηζρχεη, κπνξεί λα ππνζηεί αιιαγέο γηα ηηο νπνίεο 

ν εγγξαθφκελνο ζα ελεκεξψλεηαη εγθαίξσο. 

5. Η ψξα ηεο δηάιεμεο, φπνπ ηζρχεη, νξίδεηαη ζε 45 ιεπηά, ελψ ην δηάιεηκκα ζε 15 

ιεπηά ηεο ψξαο.  

6. Οη ψξεο ησλ δηαιέμεσλ, φπνπ ηζρχνπλ, πξέπεη λα ηεξνχληαη κε αθξίβεηα, 

εθφζνλ ν εγγξαθφκελνο ζέιεη λα έρεη επηθνηλσλία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ηνλ 

εηζεγεηή.   

7.  Με επηηπρήο παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο ή κε πιεξσκή δελ ζπλεπάγεηαη 

αθχξσζε. 

 

Άξζξν 11. Σξόπνο θαη Γηαδηθαζία θαηαβνιήο δηδάθηξωλ  

 

Α) Γηα ηα πξνγξάκκαηα αμίαο άλσ ησλ €300 νξίδεηαη πξνθαηαβνιή (π.ρ. €200 ή 

€250) θαη 1 ή 2 δφζεηο αλαιφγσο ην χςνο ηνπ πνζνχ ησλ δηδάθηξσλ.  

Β) Γηα ηα πξνγξάκκαηα αμίαο θάησ ησλ €300 νξίδεηαη εθάπαμ θαηαβνιή ηνπ 

πνζνχ. 

Γ) Η θαηαβνιή ησλ δηδάθηξσλ κπνξνχζε λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο: 

1) Καηαβνιή ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ 

2) Φξήζε πηζησηηθήο ή ρξεσζηηθήο θάξηαο δηα δψζεο ζε POS ηνπ 

Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. (δελ έρεη μεθηλήζεη ε εθαξκνγή ρξήζεο θαξηψλ πξνο ην παξφλ) 

 

Άξζξν 12. Αμηνιόγεζε Πξνγξακκάηωλ από ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο 

 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε πξνγξάκκαηνο νη εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηε ζπκπιήξσζε πξφηππνπ εληχπνπ 

δηα δψζεο ή ειεθηξνληθά. 

 

 

 

 

 



Άξζξν 13. Μεηξών Δθπαηδεπηώλ Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. 

 

Τν Κέληξν Δπηκφξθσζεο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο απνηειεί Αλεμάξηεηε Αθαδεκατθή Μνλάδα κε βάζε ην εζληθφ θαη 

επξσπατθφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε. 

Κάζε   δξάζε   ηνπ   Παλεπηζηεκίνπ   θαη   ησλ   κειψλ   ηνπ,   ε   νπνία   αθνξά   

ζηελ επηκφξθσζε, ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, θαη ελ γέλεη ζηε Γηα Βίνπ 

Μάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά κέζσ ηνπ Κέληξνπ Δπηκφξθσζεο θαη Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο πνπ 

ζέηεη ην ζεζκηθφ πιαίζην, ε Σχγθιεηνο θαη ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ. Τν Κέληξν 

κπνξεί λα νξγαλψλεη θαη λα πξαγκαηνπνηεί θάζε κνξθήο έξγν ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε 

ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη θπξίσο πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ηα 

νπνία νδεγνχλ ζηελ απνλνκή αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

Σχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην (λ.4485/2017 άξζξν 48) ζην Κέληξν ζπγθξνηείηαη 

Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ ππεχζπλνο ηνπ νπνίνπ είλαη ν Γηεπζπληήο ηνπ Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. 

 

13.1. Δθπαηδεπηέο ηνπ Κέληξνπ 

 

Δθπαηδεπηέο ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Κέληξνπ κπνξνχλ λα είλαη:  

α) Τα κέιε ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη άιισλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο 

εκεδαπήο θαη αιινδαπήο,  

β) ηα κέιε Δ.ΓΙ.Π., Δ.Δ.Π. θαη Δ.Τ.Δ.Π.,  

γ) δηαθεθξηκέλνη δηαλνεηέο, θαιιηηέρλεο θαη επηζηήκνλεο, νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηνλ 

Ν. 4386/2016 εδάθην 1.α ηνπ άξζξνπ 70 ζα κπνξνχζαλ λα εθιεγνχλ Καζεγεηέο ρσξίο 

ηελ θαηνρή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο,  

δ) νη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο,  

ε) νη Δθπαηδεπηέο νη νπνίνη ζα επηιεγνχλ ζε ζπλέρεηα ζρεηηθψλ δεκφζησλ 

πξνζθιήζεσλ θαη ζα έρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα κε βάζε ην λφκν. Η ηήξεζε 

ησλ πξνυπνζέζεσλ έληαμεο ζηελ πεξίπησζε γ) θξίλεηαη απφ ην Σπκβνχιην ηνπ 

Κέληξνπ. 

 

 

 



13.2. Πξνϋπνζέζεηο έληαμεο ζην Μεηξών 

 

Τν Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ ηνπ Κέληξνπ είλαη αλνηθηφ ζε αηηήζεηο ππνςεθίσλ. Σε απηφ 

έρνπλ δηθαίσκα εγγξαθήο θάηνρνη ηίηινπ ζπνπδψλ Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο 

εκεδαπήο  (Παλεπηζηεκίσλ/ΤΔΙ) ή ηεο αιινδαπήο κε αλαγλψξηζε απφ ηνλ 

ΓΟΑΤΑΠ. Οη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν νθείινπλ λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη 

Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηνλ λφκν. 

 

13.3. Θεκαηηθά πεδία 

 

Η αίηεζε γηα έληαμε ζην Μεηξψν ππνβάιιεηαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα θάησζη 

ζεκαηηθά πεδία: 

 

1. Οηθνλνκηθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο Σπνπδέο 

2. Βαιθαληθέο, Σιαβηθέο θαη Αλαηνιηθέο Σπνπδέο 

3. Γηδαζθαιία Ξέλσλ Γισζζψλ 

4. Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ 

5. Μάλαηδκελη 

6. Φξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή 

7. Μάξθεηηλγθ 

8. Πνζνηηθέο Μέζνδνη 

9. Δθαξκνζκέλε Πιεξνθφξεζε 

10. Γηνίθεζε Τερλνινγίαο 

11. Δπηζηήκε θαη Σπζηήκαηα Υπνινγηζηψλ 

12. Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα 

13. Κνηλσληθέο, Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο θαη Τέρλεο 

14. Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο Πνιηηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο Σπνπδέο 

15. Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ 

16. Δπηζηήκεο Μάζεζεο, Γλψζεο θαη Σπκπεξηθνξάο 

17. Μνπζηθή, Τέρλε θαη Πνιηηηζκφο  

 

 

 



13.4. Έληαμε ζην Μεηξών Δθπαηδεπηώλ 

 

Γηα ηελ έληαμε ζην Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ ηνπ Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ.: 

1.  Κάζε ελδηαθεξφκελνο ππνβάιεη ειεθηξνληθή αίηεζε. Σηελ αίηεζε απηή 

ζπκπιεξψλνληαη πξνζσπηθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ηίηινη ζπνπδψλ, εξγαζηαθή  

εκπεηξία,  δηδαθηηθή  εκπεηξία  ζε  ελήιηθεο  (ζε  ψξεο), πηζηνπνηήζεηο άιισλ 

γλψζεσλ. Δπίζεο, νη ελδηαθεξφκελνη επηιέγνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα ζεκαηηθά πεδία ηνπ 

Μεηξψνπ Δθπαηδεπηψλ ζηα νπνία επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ. 

2.  Η ειεθηξνληθή  αίηεζε ηνπ  ελδηαθεξφκελνπ  ειέγρεηαη  σο  πξνο  ηελ πιεξφηεηα  

ησλ  ππνβαιιφκελσλ  ζηνηρείσλ  θαη  ζηε  ζπλέρεηα  ηνπ απνζηέιιεηαη κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν είηε απνδεηθηηθφ παξαδεθηήο ππνβνιήο ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη φια ηα δεισζέληα ζηνηρεία (εθφζνλ ε αίηεζε είλαη πιήξεο), είηε 

ελεκέξσζε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηεο αίηεζεο ψζηε λα ζπκπιεξσζεί γηα λα απνζηαιεί 

ην απνδεηθηηθφ παξαδεθηήο ππνβνιήο. 

3.   Ο ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο 

(Δ.Λ.Κ.Δ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (α) αίηεζε έληαμεο ζην Μεηξψν 

Δθπαηδεπηψλ ηνπ Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, (β) ην απνδεηθηηθφ ηεο 

παξαδεθηήο ππνβνιήο θαη  (γ) Υπεχζπλε  Γήισζε  φηη  ηα  ζηνηρεία  πνπ  ππέβαιε  

είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

4.  Οη αηηήζεηο αμηνινγνχληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ θαη εθφζνλ 

ηθαλνπνηνχληαη ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα πξνζφληα γίλεηαη ε έληαμε ζην Μεηξψν κε 

απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κέληξνπ. Τν απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο 

θνηλνπνηείηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Δάλ ν 

ελδηαθεξφκελνο δηαθσλεί κε ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ππνβάιεη αίηεζε 

ζεξαπείαο ζην Σπκβνχιην ηνπ Κέληξνπ. 

 

Η έληαμε ζην Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα ηε ζπκκεηνρή ζε 

θάπνην απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Κέληξνπ. 

 

13.5. Δθπαηδεπηέο ζε πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεωο 

 

Πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη κε ηε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα απνηειεί ε πηζηνπνηεκέλε γλψζε 



ή εκπεηξία ρεηξηζκνχ Η/Υ (Νέεο Τερλνινγίεο), φπσο νξίδεηαη ζηελ εθάζηνηε 

πξφζθιεζε πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Υπεχζπλν. Η πηζηνπνηεκέλε 

γλψζε απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπεη ην εθάζηνηε ηζρχνλ ζεζκηθφ 

πιαίζην. 

 

13.6. Δπηινγή Δθπαηδεπηώλ 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο ν θάζε 

Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο πξνρσξά ζε πξφζθιεζε πξνο ηνπο εληαγκέλνπο 

εθπαηδεπηέο ζην Μεηξψν. Η πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ θαη 

πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αίηεζεο ζε κέιε Γ.Δ.Π., Δ.ΓΙ.Π., Δ.Δ.Π., 

Δ.Τ.Δ.Π. ηα νπνία δελ εληάζζνληαη ζην Μεηξψν. Σε εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ νη 

εληαγκέλνη ζην Μεηξψν Δθπαηδεπηέο δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ελφο 

πξνγξάκκαηνο ν Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο πξνρσξά ζε δεκφζηα πξφζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Σε θάζε πξφζθιεζε πξνγξάκκαηνο πξνζδηνξίδνληαη   ηα   

ζεκαηηθά   πεδία,   ηα   ζηνηρεία   πνπ   θαζνξίδνπλ   ηηο   απαηηήζεηο δηαζεζηκφηεηαο 

ησλ δηδαζθφλησλ, θαζψο θαη ηα εηδηθφηεξα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ε θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ. Οη ελδηαθεξφκελνη θαηαζέηνπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο φπσο 

πξνζδηνξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο, αμηνινγνχληαη κε βάζε 

ηα θξηηήξηα πνπ απηή νξίδεη θαη θαηαηάζζνληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ πξνηείλεη ν 

Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο θαη νξίδεηαη απφ ην Σπκβνχιην. Ο πίλαθαο θαηάηαμεο 

αλαθνηλψλεηαη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην Σπκβνχιην ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. 

θαη ηνπ Κέληξνπ θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ γηα ηε ζχλαςε ησλ 

ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. Τπρφλ αηηήζεηο ζεξαπείαο σο πξνο ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο 

αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε φζα ηζρχνπλ ζηηο πξνζθιήζεηο πξνζσπηθνχ πνπ 

δηελεξγεί ν Δ.Λ.Κ.Δ. 

 

13.7. Απνδεηθηηθά πηζηνπνίεζεο γλώζεωλ- επηκόξθωζεο/θαηάξηηζεο 

 

Τα δηθαηνινγεηηθά επηκφξθσζεο ζην πιαίζην κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

ππνβάιινληαη απφ ηνλ ππνςήθην θαηά ηελ αίηεζή ηνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ κε 

ζαθήλεηα ηνλ επηκνξθσηηθφ θνξέα (δεκφζηνο ή ηδησηηθφο), ην αληηθείκελν ηεο 

επηκφξθσζεο/ θαηάξηηζεο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξαγκαηνπνίεζεο  ηεο επηκφξθσζεο/ 



θαηάξηηζεο, ηε δηάξθεηά ηεο απνθιεηζηηθά ζε ψξεο (θαη' ειάρηζην 25 ψξεο) θαη φ,ηη 

άιιν πξνβιέπεη ην εθάζηνηε ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ε 

επηκφξθσζε/θαηάξηηζε δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Ώξεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζε ζρεηηθή 

βεβαίσζε κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο 

επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο. Γελ γίλεηαη απνδεθηή ε επηβεβαίσζε σξψλ 

επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο κε Υπεχζπλεο Γειψζεηο ηνπ ππνςεθίνπ. 

 

13.8. Πηζηνπνίεζε Δθπαηδεπηώλ Δλειίθωλ 

 

Δθφζνλ ην ζεζκηθφ πιαίζην απαηηεί πηζηνπνίεζε γηα ηνπο Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ, ην 

πηζηνπνηεηηθφ απηφ απνηειεί απαξαίηεην πξνζφλ έληαμεο ζην Μεηξψν. 

 

13.9. Ξέλεο γιώζζεο 

 

Η  πηζηνπνίεζε  ηνπ  επηπέδνπ  γλψζεο  ησλ  μέλσλ  γισζζψλ  απνδεηθλχεηαη  κε  

βάζε  ηα πξνβιεπφκελα ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 

 

13.10. Δξγαζηαθή εκπεηξία 

 

Η πηζηνπνίεζε ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο απνδεηθλχεηαη απφ βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε 

ή ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα. 

 

13.11. Οδεγίεο Δγγξαθήο ζην Μεηξών Δθπαηδεπηώλ ηνπ Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

 

Δεν σποβάλοσν αίηηζη ζηο Μηηρώο ηα μέλη ΔΕΠ ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας και 

άλλων Πανεπιζηημίων ηης ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και ηα μέλη Ε.ΔΙ.Π., 

Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας. 

Γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζα ρξεηαζηεί λα ζπκπιεξψζεηε θαη λα επηζπλάςεηε ηα 

αθφινπζα: 

 Πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. 

 Σηνηρεία ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ (Ίδξπκα, Σρνιή/Τκήκα, ηίηινο, έηνο θηήζεο) 

θαη επηζπλαπηφκελα ηα ζθαλαξηζκέλα αξρεία ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ (βαζηθφο 



ηίηινο ζπνπδψλ, κεηαπηπρηαθφ δίπισκα, δηδαθηνξηθφ δίπισκα, αλαγλσξίζεηο 

απφ ηνλ ΓΟΑΤΑΠ γηα ηίηινπο ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο). 

 Τν επίπεδν γλψζεο ησλ μέλσλ γισζζψλ θαη επηζπλαπηφκελα ηα αληίζηνηρα 

ζθαλαξηζκέλα αξρεία ησλ αλαγλσξηζκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ/ηίηισλ πνπ ην 

απνδεηθλχνπλ. 

 Τν επίπεδν γλψζεο Η/Υ θαη επηζπλαπηφκελα ηα αληίζηνηρα ζθαλαξηζκέλα 

αξρεία ησλ αλαγλσξηζκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ/ηίηισλ πνπ ην απνδεηθλχνπλ. 

 Τα πηζηνπνηεηηθά θαηάξηηζεο/επηκφξθσζεο (άλσ ησλ 25 σξψλ) θαη 

επηζπλαπηφκελα ηα αληίζηνηρα ζθαλαξηζκέλα αξρεία ησλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

 Τελ πηζηνπνίεζε ΔΟΠΠΔΠ Δθπαηδεπηηθήο Δπάξθεηαο Δθπαηδεπηψλ 

Δλειίθσλ (εθφζνλ ππάξρεη). 

 Απνδεηθηηθφ εγγξαθήο ζην Μεηξψν Δηζεγεηψλ ΛΑΔΚ (εθφζνλ ππάξρεη). 

 Σηνηρεία Δπαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο πιελ Γηδαθηηθήο ζε ελήιηθεο (θνξέαο 

απαζρφιεζεο/επσλπκία εξγνδφηε, ζέζε/αληηθείκελν, ρξνληθφ δηάζηεκα 

απαζρφιεζεο) θαη επηζπλαπηφκελα ηα αληίζηνηρα ζθαλαξηζκέλα αξρεία 

βεβαηψζεσλ πξνυπεξεζίαο απφ Δξγνδφηε ή απφ αζθαιηζηηθφ θνξέα ή έλαξμε 

ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο θαη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο φπνπ απαηηείηαη. 

 Σηνηρεία Γηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζε ελήιηθεο (επσλπκία θνξέα, εθπαηδεπηηθφ 

αληηθείκελν, ψξεο δηδαζθαιίαο, ρξνληθφ δηάζηεκα απαζρφιεζεο) θαη 

επηζπλαπηφκελα ηα αληίζηνηρα ζθαλαξηζκέλα αξρεία βεβαηψζεσλ εξγνδνηψλ. 

 Σηνηρεία άιισλ γλψζεσλ θαη επηζπλαπηφκελα ηα αληίζηνηρα ζθαλαξηζκέλα 

αξρεία πνπ ηηο απνδεηθλχνπλ. 

 Καηάινγνο ζπγγξαθηθνχ έξγνπ (Βηβιία/Μνλνγξαθίεο/Γεκνζηεχζεηο ζε 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά & ζπλέδξηα/Άιιεο δεκνζηεχζεηο). 

 

Γηα ηελ έληαμε ζην Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ππνβνιήο ηεο αίηεζεο: 

 Τα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ειέγρνληαη σο πξνο ηελ 

πιεξφηεηα ηνπο. Σηε ζπλέρεηα ηνπ απνζηέιιεηαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: 

 α) είηε ελεκέξσζε γηα ηπρφλ ειιείςεηο, ψζηε λα ζπκπιεξσζεί ζχκθσλα κε ηηο 

 ππνδείμεηο, 



 β) είηε απνδεηθηηθφ παξαδεθηήο ππνβνιήο ζην νπνίν αλαθέξνληαη φια ηα 

 δεισζέληα ζηνηρεία, εθφζνλ ε ειεθηξνληθή ππνβνιή είλαη πιήξεο. 

 Σηε ζπλέρεηα, ν ελδηαθεξφκελνο ιακβάλεη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θαηαζέηεη ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ 

Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο: 

i. Αίηεζε έληαμεο ζην Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ ηνπ Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο. 

ii. Απνδεηθηηθφ παξαδεθηήο ππνβνιήο. 

iii. Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία γηα ηελ 

εγγξαθή ζην κεηξψν εθπαηδεπηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο είλαη 

αιεζή θαη αθξηβή. 

 Οη αηηήζεηο αμηνινγνχληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ θαη εθφζνλ 

ηθαλνπνηνχληαη ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα πξνζφληα γίλεηαη ε έληαμε ζην Μεηξψν 

κε απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κέληξνπ. Τν απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο 

θνηλνπνηείηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Δάλ ν 

ελδηαθεξφκελνο δηαθσλεί κε ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ππνβάιεη αίηεζε 

ζεξαπείαο ζην Σπκβνχιην ηνπ Κέληξνπ. 

Η έληαμε ζην Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα ηε ζπκκεηνρή ζε 

θάπνην απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Κέληξνπ. 

 


