
 

Απόσπασμα Πρακτικού Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
(Συνεδρίαση 14η /31.10.2019) 

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

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 535-1, 536-1, 537-1,  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 10ης  Συνεδρίασης (09.11.2018) έγκρισης Επιτροπής  Αξιολόγησης  

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

ΩΦΠΠ46ΨΖ2Ν-ΒΡΩ)  

4. Την απόφαση 10ης  Συνεδρίασης (09.11.2018) 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 των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με τίτλο «Writing in Greek – A 

level», «Writing in Greek – B level» και «Writing in Greek – C level» (Κωδικοί 

Προγραμμάτων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: 535, 536 και 537 αντίστοιχα), που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ 

με Κ.Ε. 70/3/6326 και τίτλο έργου «Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης (E-learning)», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον  Καθηγητή Παναγιώτη 

Πετράκη 

5. Το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με 

τίτλο «Writing in Greek – A level», «Writing in Greek – B level» και «Writing in Greek 

– C level» (Κωδικοί Προγραμμάτων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: 535, 536 και 537 αντίστοιχα), με το 

οποίο αξιολογήθηκαν οι προτάσεις πέντε (5) υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο 

πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης και καταρτίστηκαν οι αντίστοιχοι πίνακες 

κατάταξης αυτών.  

Αποφασίζει 

 Την έγκριση του ως άνω πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων με τίτλο «Writing in Greek – A level», «Writing in Greek – B level» και 

«Writing in Greek – C level» (Κωδικοί Προγραμμάτων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: 535, 536 και 537 

αντίστοιχα), στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 535-1, 536-1, 537-1, Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ, σύμφωνα με το οποίο 

καταρτίστηκαν οι ακόλουθοι πίνακες κατάταξης και αξιολόγησης των υποψηφίων: 
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1η Κατηγορία: Πλήθος εκπαιδευτών, ένα (1) 

α)Τελικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 
ΑΜΕ-ΕΚΠΑ 
Εκπαιδευτή 

Σύνολο Μορίων 
(Απαραίτητων, πρόσθετων 
επιθυμητών προσόντων και 

συνέντευξης) 
 

(30 μόρια) 

1 Κατσίνα Τατιάνα 0138201809 30 

 

β) Πινάκας Αποκλεισθέντων Υποψηφίων λόγω μη πλήρωσης των απαραίτητων 

προσόντων της πρόσκλησης 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 
Απαραίτητα Προσόντα που δεν πληρούνται 

σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης  
 

 

Μπιτσάκος Νικόλαος 

 Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διδασκαλία της 
Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 
γλώσσας. 

 Εμπειρία τουλάχιστον 3 μήνες  στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση (εκπαιδευτική 
υποστήριξη) σε αντικείμενα σχετικά με το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

 

Χαστά Δέσποινα 

 Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διδασκαλία της 
Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 
γλώσσας. 

 Εμπειρία τουλάχιστον 3 μήνες  στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση (εκπαιδευτική 
υποστήριξη) σε αντικείμενα σχετικά με το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (C1) 

 

Τσιάλλιου Ελένη 

 Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διδασκαλία της 
Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 
γλώσσας. 

 Εμπειρία τουλάχιστον 3 μήνες  στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση (εκπαιδευτική 
υποστήριξη) σε αντικείμενα σχετικά με το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

 

Γιωτοπούλου Αικατερίνη 

 Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διδασκαλία της 
Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 
γλώσσας. 

 Εμπειρία τουλάχιστον 3 μήνες  στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση (εκπαιδευτική 
υποστήριξη) σε αντικείμενα σχετικά με το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
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Σημειώνεται ότι οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον δύναται να ασκήσει εγγράφως 

ένσταση κατά των αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 535-1, 536-1, 537-1, 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, 01.11.2019. 

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 

Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης 
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