
 

Απόσπασμα Πρακτικού Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
(Συνεδρίαση 1η /11.01.2019) 

 
 Θέμα : Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εκπαιδευτή 

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 541-1 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς το Μητρώο 

εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 «Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης» του ν. 

4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 

την έρευνα και άλλες διατάξεις».  

2. Τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και 

Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (ΦΕΚ τ.Β΄/3372/10.8.2018).  

3. Την απόφαση της 14ης Συνεδρίασης (18.12.2018) έγκρισης Επιτροπής  Αξιολόγησης  

των  ενταγμένων εκπαιδευτών στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.(ΑΔΑ-

75ΕΧ46ΨΖ2Ν-7ΒΛ).  

4. Την απόφαση της  14ης Συνεδρίασης (18.12.2018) έγκρισης διενέργειας  

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του 

ΚΕΔΙΒΙΜ για την επιλογή ενός (1) εκπαιδευτή, ο οποίος θα απασχοληθεί δυνάμει 

σύμβασης έργου, για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο 

«Εισαγωγή στις Ποιοτικές Μεθόδους Έρευνας στην Ψυχολογία, την Παιδαγωγική 

και τις Κοινωνικές Επιστήμες»(Κωδικός Προγράμματος Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: 541), που 

διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ με Κ.Ε. 13826 και τίτλο έργου «Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο 

Ποιοτικής Μεθοδολογίας και Έρευνας», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αναπλ. 

Καθηγήτρια κα Φιλία Ίσαρη. 

5. Το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο 

«Εισαγωγή στις Ποιοτικές Μεθόδους Έρευνας στην Ψυχολογία, την Παιδαγωγική 

και τις Κοινωνικές Επιστήμες»(Κωδικός Προγράμματος Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: 541), με το 

οποίο αξιολογήθηκε η πρόταση ενός  (1) υποψηφίου που υποβλήθηκε στο πλαίσιο 

της ως άνω πρόσκλησης και καταρτίστηκαν οι αντίστοιχοι πίνακες κατάταξης..  

Αποφασίζει 

 Την έγκριση του ως άνω πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 

προγράμματος με τίτλο «Εισαγωγή στις Ποιοτικές Μεθόδους Έρευνας στην Ψυχολογία, την 

Παιδαγωγική και τις Κοινωνικές Επιστήμες»(Κωδικός Προγράμματος Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: 541) στο 

πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 541-1 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς το Μητρώο 

Εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ, σύμφωνα με το οποίο καταρτίστηκαν οι ακόλουθοι πίνακες 

κατάταξης και αξιολόγησης των υποψηφίων: 

 

ΑΔΑ: 68ΤΙ46ΨΖ2Ν-ΧΔΑ



 

 

1η Κατηγορία (Πλήθος εκπαιδευτών, ένας (1) 

α)Τελικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 
ΑΜΕ-ΕΚΠΑ 
Εκπαιδευτή 

Σύνολο Μορίων 
(Απαραίτητων, πρόσθετων 
επιθυμητών προσόντων και 

συνέντευξης) 
 

( 50 μόρια) 
1 Αντιγόνη  

Αποστολοπούλου 
0147201811 48 

 

Σημειώνεται ότι οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον δύναται να ασκήσει εγγράφως 

ένσταση κατά των αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 541-1 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ, στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ, 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα ανάρτησης 

αυτών στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (http://www.cce.uoa.gr/ ). Σε 

περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω προθεσμίας οι ως άνω πίνακες καθίστανται 

οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή άλλου 

οργάνου του ΕΚΠΑ. 

Αθήνα, 11.01.2019 

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 

Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος 

 

ΑΔΑ: 68ΤΙ46ΨΖ2Ν-ΧΔΑ
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