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ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

 

 

Σήμερα 18 Μαΐου 2017 συνεδρίασε η επιτροπή που ορίστηκε με την 

4726/270/04.05.2017 Απόφαση του ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την εξέταση των 

ενστάσεων που υπεβλήθησαν κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης με βάση 

την 660/4/6139/14-2-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Η επιτροπή παρέλαβε και εξέτασε 36 ενστάσεις για τις οποίες εισηγείται τα 

ακόλουθα:  

 

 

1. ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ( 21036/08-05-17): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Η 

ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε για το πεδίο της επιμόρφωσης στο ΠΕΣΥΠ. Σχετικά 

με την επαγγελματική εμπειρία η ένσταση δεν γίνεται δεκτή, καθώς η 

Πρακτική άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιμόρφωσης της στο 

ΠΕΣΥΠ και δεν αποτελεί επαγγελματική εμπειρία.  

2. ΒΑΣΙΛΟΡΕΪΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (21037/08-05-17): Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Σε ό,τι 

αφορά στην ανεργία δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών 

υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για τη γνησιότητα 

πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από την υπ΄αριθμ. 660/4/6139/14-

2-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σελ. 15. Σχετικά με την 

επαγγελματική του εμπειρία, αυτή δεν εμπίπτει στα μοριοδοτούμενα  από την 

Πρόσκληση πεδία καθώς και η Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο ολοκλήρωσης 

πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν συνιστά επαγγελματική εμπειρία.  

3. ΛΕΜΟΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (21039/08-05-17): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. 

Ως προς την μοριοδότηση σε κατηγορία κοινωνικών κριτήριών γίνεται δεκτή 

βάσει των δικαιολογητικών που κατέθεσε η ενιστάμενη στον αρχικό της 

φάκελο. Σχετικά με την επιμόρφωση στο πεδίο του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού, τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά δεν εμπίπτουν στα 

απαιτούμενα από την Πρόσκληση σελ. 7.  Σχετικά με το μεταπτυχιακό  της 

ενιστάμενης δεν εμπίπτει σε αυτούς που μοριοδοτούνται ως συναφείς 

σύμφωνα με την 660/4/6139/14-2-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος σελ. 7 «Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) 

στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό λαμβάνουν το 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/4/6139/14-2-2017 για την επιλογή 

Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης 

έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και  Διά  Βίου  Μάθηση  2014  -

2020» (Αρ. Απόφασης Αρ. Απόφασης ΔΣ / ΙΝΕΔΙΒΙΜ: 4726/270/04.05.2017– ΑΔΑ: 

66ΧΕ46ΨΖΣΠ-ΧΝΔ) 
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μέγιστο αριθμό μορίων. Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) 

σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις και πτυχίο εξειδίκευσης ή πιστοποιητικό 

Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μοριοδοτούνται 

αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.».  

4. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (21144/08-05-17): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Ως 

προς την επαγγελματική εμπειρία, η ενιστάμενη δεν έχει υποβάλει στο φάκελο 

των δικαιολογητικών βεβαίωση προϋπηρεσίας, όπως απαιτείται σύμφωνα με 

την 660/4/6139/14-2-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σελ. 12, 

ήτοι «Για τη μοριοδότηση της επαγγελματικής εμπειρίας ο υποψήφιος πρέπει 

να προσκομίσει: - βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα 

αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σύμφωνα με τα κριτήρια 

επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και 

Συμβούλων Ψυχολόγων που τίθενται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος.  

- βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα, εάν η βεβαίωση προϋπηρεσίας προέρχεται 

από ιδιωτικό φορέα.  

- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν 

στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε 

περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω 

Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ)». Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά  δεν 

αποδεικνύεται η απαιτούμενη από την Πρόσκληση συμμετοχή σε 

προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες ή σε άτομα 

ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Ως προς τη εθελοντική εργασία που παρείχε στο 

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά, αυτή δε συνιστά επαγγελματική 

εμπειρία. Ως προς την επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων, οι βεβαιώσεις 

που έχει προσκομίσει η ενιστάμενη δεν εμπίπτουν στο πεδίο της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, αλλά στο πεδίο των ΣΔΕ και της Ψυχολογίας και για τα οποία 

μοριοδοτήθηκε. Για τα λοιπά αναφερόμενα, δεν αποτελεί αρμοδιότητα της 

συγκεκριμένης Επιτροπής Ενστάσεων να εξετάσει. 

5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ (21148/08-05-17): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Η 

ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη 

δήλωση επικυρωμένη για τη γνησιότητα πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που 

έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται 

από την υπ΄αριθμ. 660/4/6139/14-2-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος σελ. 15  

6. ΚΟΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 21157/08-05-17): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 

Στο φάκελο των δικαιολογητικών ο ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει 

υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση, όπως απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄ 

αριθμ. 660/4/6139/14-2-2017 Πρόσκληση σελ. 11 «Ο φάκελος 

δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού από τη 

διαδικασία υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης».  

7. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 21164/08-05-17): Η ένσταση δε γίνεται 

δεκτή. Ως προς την επαγγελματική εμπειρία, ο ενιστάμενος δεν έχει υποβάλει 

στο φάκελο των δικαιολογητικών βεβαίωση προϋπηρεσίας, όπως απαιτείται 

σύμφωνα με την 660/4/6139/14-2-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος σελ. 12, παρά μόνο βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.  
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8. ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (Αρ. Πρωτ. 21170/08-05-17): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.  

Σε ό,τι αφορά στην ανεργία δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 

δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για τη γνησιότητα 

πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από την υπ΄αριθμ. 660/4/6139/14-

2-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σελ. 15. Ως προς τον 

ξενόγλωσσο τίτλο σπουδών, βάσει της Πρόσκλησης σελ.12 το πιστοποιητικό 

απόδειξης της ξένης γλώσσας (πτυχίο) θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη 

μετάφραση. 

9. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩΗ (Αρ. Πρωτ. 21210/09-05-17): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. 

Ως προς την επιμόρφωση στο πεδίο των ΣΔΕ, η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 660/4/6139/14-2-2017 Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σχετικά με την επιμόρφωση στην εκπαίδευση 

ενηλίκων, η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε εκ νέου βάσει των δικαιολογητικών 

που είχε προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών. Σχετικά με την 

επιμόρφωση στο πεδίο του Επαγγελματικού προσανατολισμού, η ενιστάμενη 

έχει μοριοδοτηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 660/4/6139/14-

2-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ως προς την επαγγελματική 

εμπειρία στα ΣΔΕ η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην Πρόσκληση. Ως προς την επαγγελματική εμπειρία στα πεδίο των 

προγραμμάτων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας, η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην Πρόσκληση. Ως προς την ανεργία η ενιστάμενη 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου.  

10. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Αρ. Πρωτ. 21211/09-05-17): Η ένσταση γίνεται 

δεκτή. Η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε εκ νέου στο πεδίο της επιμόρφωσης στην 

εκπαίδευση ενηλίκων . 

11. ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ( Αρ. Πρωτ. 21212/09-05-2017): Η ένσταση γίνεται 

δεκτή. Ο ενιστάμενος θα καταταγεί σύμφωνα με το σύνολο των μορίων που 

έχει συγκεντρώσει.  

12. ΚΑΛΥΒΑ – ΡΑΠΤΗ ΑΝΝΑ (Αρ. Πρωτ. 21213/09-05-17) : Η ένσταση δεν γίνεται 

δεκτή. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών 

υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για τη γνησιότητα 

πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από την υπ΄αριθμ. 660/4/6139/14-

2-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σελ. 15.  

13. ΑΡΕΤΙΝΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ (Αρ. Πρωτ. 21214/09-05-17): Η ένσταση δεν γίνεται 

δεκτή. Ως προς το ξενόγλωσσο τίτλο σπουδών επιπέδου C2, βάσει της 

Πρόσκλησης σελ.12 το πιστοποιητικό απόδειξης της ξένης γλώσσας (πτυχίο) 

θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. 

14. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (Αρ. Πρωτ. 21215/09-05-17): Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
Ο τίτλος σπουδών της ενιστάμενης εμπίπτει στα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 

660/4/6139/14-2-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε στο 

φάκελο των δικαιολογητικών της.  
15. ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 21217/09-05-17): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Ο 

ενιστάμενος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών 
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Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικών σπουδών και 

διπλωματίας, τίτλος ο οποίος δεν εμπίπτει στα τμήματα και κατευθύνσεις που 

απαιτούνται στην υπ΄αριθμ. 660/4/6139/14-2-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τη θέση Συμβούλων Σταδιοδρομίας, σελ. 4-5. 
16. ΔΡΟΝΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Αρ. Πρωτ. 21219/09-05-17): Η ένσταση γίνεται εν 

μέρει δεκτή. Ως προς την επιμόρφωση στο πεδίο του επαγγελματικού 

προσανατολισμού η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε εκ νέου. Ως προς τον 

ξενόγλωσσο τίτλο σπουδών επιπέδου C2, η ενιστάμενη έχει προσκομίσει την 

επίσημη μετάφραση χωρίς αντίγραφο του τίτλου σπουδών, ενώ βάσει της 

Πρόσκλησης σελ.12 οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν για την απόδειξη 

της ξένης γλώσσας το πιστοποιητικό απόδειξης της ξένης γλώσσας (πτυχίο) το 

όποιο θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Ως προς την 

μοριοδότηση μελών τρίτεκνης οικογένειας, αυτή δεν προβλέπεται στο πλαίσιο 

της υπ΄αριθμ. 660/4/6139/14-2-2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

17.  ΜΟΥΧΤΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ (Αρ. Πρωτ. 21230/09-05-17): Η ένσταση δε γίνεται 

δεκτή. Ως προς την μοριοδότηση της ξένης γλώσσας, η Βουλγαρική γλώσσα 

δεν εντάσσεται στις ξένες γλώσσες του Παραρτήματος Α της υπ΄ αριθμ. 

660/4/6139/14-2-2017 Πρόσκλησης. 
18. ΝΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Αρ. Πρωτ. 21248/09-05-17):  Η ένσταση γίνεται δεκτή εν 

μέρει. Ως προς την επιμόρφωση στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων η 

ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί για τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει 

στο φάκελο των δικαιολογητικών της σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.  

660/4/6139/14-2-2017 Πρόσκληση. Ως προς την επιμόρφωση στο πεδίο της 

ψυχολογίας η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί για τα δικαιολογητικά που έχει 

προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών της σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.  

660/4/6139/14-2-2017 Πρόσκληση. Οι ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κτλ δεν 

μοριοδοτούνται βάσει της υπ΄ αριθμ. 660/4/6139/14-2-2017 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σελ. 8. Τα δικαιολογητικά επιμόρφωσης στην 

συμβουλευτική σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού δεν 

μοριοδοτούνται για τους υποψηφίους Συμβούλους Ψυχολόγους βάσει της 

Πρόσκλησης σελ. 9. Ως προς την επαγγελματική εμπειρία η ενιστάμενη 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου για την εμπειρία στο πεδίο παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών. Το διδακτικό έργο δε συνιστά παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών σε ενήλικες ή σε άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Επίσης, η 

εθελοντική εργασία δε συνιστά επαγγελματική εμπειρία.  
19. ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ (Αρ. Πρωτ. 21255/09-05-17): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Η 

ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη 

δήλωση επικυρωμένη για τη γνησιότητα πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που 

έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται 

από την υπ΄αριθμ. 660/4/6139/14-2-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος σελ. 15.  
20. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ (Αρ. Πρωτ. 21268/09-05-17): Η ένσταση δεν 

γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη είναι πτυχιούχος Θεολογίας, τίτλος ο οποίος δεν 

εμπίπτει στα τμήματα και κατευθύνσεις που απαιτούνται στην υπ΄αριθμ. 

660/4/6139/14-2-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση 

Συμβούλων Σταδιοδρομίας, σελ. 4-5. Για τα λοιπά αναφερόμενα, η 

συγκεκριμένη Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να εξετάσει.  
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21. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ (Αρ. Πρωτ. 21269/09-05-17): Η ένσταση δεν γίνεται 

δεκτή. Η ενιστάμενη στο φάκελο των δικαιολογητικών δεν έχει προσκομίσει 

πιστοποιητικό παρακολούθησης/ επιμόρφωσης στο πεδίο της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. 

22. ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (Αρ. Πρωτ. 21283/09-05-17):  Η ένσταση δεν γίνεται 

δεκτή. Το πτυχίο που προσκόμισε η ενιστάμενη δεν εμπίπτει στα τμήματα και 

κατευθύνσεις που απαιτούνται στην υπ΄αριθμ. 660/4/6139/14-2-2017 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Συμβούλων 

Σταδιοδρομίας, σελ. 4-5.  
23. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΘΗΝΑ (Αρ. Πρωτ. 21323/09-05-17): Η ένσταση γίνεται δεκτή. 

Η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε εκ νέου για την επαγγελματική εμπειρία σε  
προγραμμάτων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που είχε προσκομίσει 

στο φάκελο των δικαιολογητικών της.  
24. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (Αρ. Πρωτ. 21323/09-05-17): Η ένσταση 

δεν γίνεται δεκτή. Βάσει της υπ΄αριθμ. 660/4/6139/14-2-2017 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σελ. 12 « Για τη μοριοδότηση της επαγγελματικής 

εμπειρίας ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει: - βεβαίωση προϋπηρεσίας από 

τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος 

απασχόλησης σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την 

επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων που τίθενται 

στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

- βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα, εάν η βεβαίωση προϋπηρεσίας προέρχεται 

από ιδιωτικό φορέα.  

- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν 

στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε 

περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω 

Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ)». Ως εκ τούτου δεν δύναται να μοριοδοτηθεί για 

χρόνο απασχόλησης με την προσκόμιση μόνο βεβαίωσης ασφαλιστικού 

φορέα, καθώς από αυτή δεν αποδεικνύεται η απαιτούμενη από την 

Πρόσκληση συμμετοχή σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 

απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε ενήλικες ή σε άτομα ευάλωτων 

κοινωνικά ομάδων. Για τα λοιπά αναφερόμενα, η συγκεκριμένη Επιτροπή δεν 

έχει αρμοδιότητα να εξετάσει.  

25. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (Αρ. Πρωτ. 21323/09-05-17): Η ένσταση γίνεται δεκτή. 

Ως προς την Επιμόρφωση στο πεδίο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού η 

ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε εκ νέου. Ως προς την επιμόρφωση στο πεδίο της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων και την επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα 

παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, 

η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί για τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει 

στο φάκελο των δικαιολογητικών της σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.  
660/4/6139/14-2-2017 Πρόσκληση. 

26. ΒΙΝΤΟΥ ΑΟΥΡΕΛΑ (Αρ. Πρωτ. 21338/09-05-17): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Η 

ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικό της 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Ως προς την επαγγελματική εμπειρία στις Σχολές 

Γονέων αυτή δεν συνιστά συμβουλευτική υπηρεσία απασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας.   
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27. ΓΚΟΥΜΑΤΣΗ ΣΟΦΙΑ (Αρ. Πρωτ. 21514/11-05-17): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η 

ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε εκ νέου για τη συνάφεια του διδακτορικού τίτλου.  

28. ΓΟΥΣΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Αρ. Πρωτ. 21516/11-05-17): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η 

ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε εκ νέου σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχει 

προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών.  

29. ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (Αρ. Πρωτ. 21518/11-05-17): Η ένσταση δεν γίνεται 

δεκτή. Ως προς την επαγγελματική εμπειρία στα ΣΔΕ, η ενιστάμενη έχει 

μοριοδοτηθεί για τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει στο φάκελο των 

δικαιολογητικών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 660/4/6139/14-2-2017 

Πρόσκληση. Ως προς την μοριοδότηση της ξένης γλώσσας η Βουλγαρική 

γλώσσα δεν εντάσσεται στις ξένες γλώσσες του Παραρτήματος Α της υπ΄ 

αριθμ. 660/4/6139/14-2-2017 Πρόσκλησης. 
30. ΞΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 21519/11-05-17): Η ένσταση γίνεται δεκτή 

εν μέρει. Ο ενιστάμενος μοριοδοτήθηκε εκ νέου για την επιμόρφωση στο 

πεδίο των ΣΔΕ. Ως προς την επιμόρφωση στα λοιπά πεδία, ο ενιστάμενος έχει 

μοριοδοτηθεί για τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει στο φάκελο των 

δικαιολογητικών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 660/4/6139/14-2-2017 

Πρόσκληση.  

31. ΜΠΕΝΑΒΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Αρ. Πρωτ. 21521/11-05-17): Η ένσταση γίνεται δεκτή 

εν μέρει. Ως προς την επιμόρφωση στο πεδίο των ΣΔΕ η ενιστάμενη δεν έχει 

προσκομίσει δικαιολογητικά επιμόρφωσης που να εμπίπτουν στο πεδίο αυτό. 
Ως προς την επιμόρφωση στα λοιπά πεδία, η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε εκ 

νέου.  

32. ΠΑΤΙΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (Αρ. Πρωτ. 21521/11-05-17): Η ένσταση δε γίνεται 

δεκτή. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών 

υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για τη γνησιότητα 

πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από την υπ΄αριθμ. 660/4/6139/14-

2-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σελ. 15. 

33. ΜΑΪΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Αρ. Πρωτ. 21524/11-05-17): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν 

μέρει. Ως προς την επιμόρφωση στο πεδίο των ΣΔΕ και της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων μοριοδοτήθηκε εκ νέου για τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει 

στο φάκελο των δικαιολογητικών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 660/4/6139/14-

2-2017 Πρόσκληση. Ως προς την επαγγελματική εμπειρία στις Σχολές Γονέων 

αυτή δεν συνιστά συμβουλευτική υπηρεσία απασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας.   

34. ΜΠΑΡΜΠΑΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ (Αρ. Πρωτ. 21351/10-05-17): Η ένσταση δεν 

γίνεται δεκτή. Στον αρχικό φάκελο δικαιολογητικών, η ενιστάμενη για την 

βεβαίωση ανεργίας δεν έχει προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για 

τη γνησιότητα πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί 

μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από την υπ΄αριθμ. 

660/4/6139/14-2-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σελ. 15. 

Άλλωστε η ενιστάμενη στον αρχικό της φάκελο προσκόμισε σχετική υπεύθυνη 

δήλωση για την γνησιότητα του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης 

που εκδόθηκε από διαδικτυακή πύλη και για το οποίο μοριοδοτήθηκε 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. Δικαιολογητικά που δεν είχαν 
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συμπεριληφθεί στον αρχικό φάκελο δεν μπορούν να γίνουν δεκτά και να 

μοριοδοτηθούν.  

35. ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Αρ. Πρωτ. 21350/10-05-17): Η ένσταση γίνεται 

δεκτή. Η ενιστάμενη θα καταταγεί σύμφωνα με το σύνολο των μορίων που 

έχει συγκεντρώσει. 

36. ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (Αρ. Πρωτ. 21349/10-05-17): Η ένσταση δεν γίνεται 

δεκτή. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για 

τη γνησιότητα πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί 

μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από την υπ΄αριθμ. 

660/4/6139/14-2-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σελ. 15 

 

 

 

Τα μέλη της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, 

 

Μπουγά Εμμανουέλα  

Δόγα Καλλιόπη 

Ποταμιάνος Ηλίας 


