
 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ  606/248/23068/05-09-21012 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

 

 Στην Αθήνα σήμερα 30 Οκτωβρίου 2012 συνήλθε  η Επιτροπή Εξέτασης 

Ενστάσεων που ορίστηκε με τη αρ. 571/28/13-09-2012 απόφαση Δ.Σ του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αποτελούμενη απο τους : 

1. Κων/νο Κορμπάκη ως Πρόεδρο 

2. Σουζάνα  Κυριακοπούλου, Μέλος 

3. Πάρι  Κυπαρισσίου, Μέλος 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη με αρ. 606/248/23068/05-09-21012 πρόσκληση 

για την πρόσληψη εκπαιδευτών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Χειμερινού 2012, μελέτησε τις υποβληθείσες ενστάσεις και συζήτησε διεξοδικά επ’ 

αυτών, έκρινε τα εξής: 

 

Ι.Ε.Κ  ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Μαρία Μαργαρίτου (αρ. πρωτ. 27161/15-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται διότι 

οι προηγηθέντες του πίνακα Η2 έχουν περισσότερα τυπικά προσόντα συναφή προς 

το  μάθημα. 

 

Ι.Ε.Κ  ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Αθανάσιος Τάτσης (αρ. πρωτ. 26838/12/10/2012). Η ένσταση απορρίπτεται 

δεδομένου ότι επιλέχθηκαν υποψήφιοι από τον πίνακα Δασολόγοι – Δασονόμοι. 

 

 

 



Ι.Ε.Κ  ΑΙΓΑΛΕΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Σοφία Αλιφραγκή (αρ. πρωτ. 26527/11-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται διότι οι 

επιλεγέντες είχαν περισσότερα τυπικά προσόντα. 

 

Ι.Ε.Κ  ΑΙΓΙΟΥ   

Σπυριδούλα Καλιαμπέτσου (αρ. πρωτ. 26833/12-10-2012). Η ένσταση 

απορρίπτεται διότι το βασικό πτυχίο δεν είναι συναφές με το αντικείμενο των 

μαθημάτων που η κ. Καλιαμπέτσου είχε υποβάλλει αίτηση. 

 

Ι.Ε.Κ  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

Γεωργία Πυρώτη (αρ. πρωτ. 26523/11/10/2012). Η ένσταση απορρίπτεται διότι ο 

εκπαιδευτής που επιλέχθηκε είχε περισσότερα τυπικά προσόντα συναφή προς το  

μάθημα. 

 

Ι.Ε.Κ  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Γεώργιος Μιχαλόπουλος ( αρ. πρωτ. 28084/17-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται 

ως εκπρόθεσμη. 

 

Ι.Ε.Κ  ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Κων/νος Ράπτης (αρ. πρωτ. 27151/15/10/2012). Η ένσταση απορρίπτεται διότι 

ανεξάρτητα από την κατάταξή του στον πίνακα Η2 δεδομένου ότι οι επιλεγέντες 

διαθέτουν περισσότερα τυπικά προσόντα. 

Μυρσίνη Μάλλη (αρ. πρωτ. 27513/16/10/2012). Η ένσταση απορρίπτεται διότι  στο 

μάθημα της Νοσηλευτικής 1 εργαστήριο επιλέχθησαν  εκπαιδευτές με περισσότερα 

τυπικά προσόντα  και στο μάθημα Πρώτες Βοήθειες εργαστήριο επιλέχθησαν 

ιατροί. 

Αννα Γαλανίδη (αρ. πρωτ.  27152/15/10/2012). Η ένσταση απορρίπτεται διότι το 

μάθημα Προσχολικής Αγωγής γίνεται ως πρακτική άσκηση σε πραγματικούς χώρους 

εργασίας, για τα υπόλοιπα μαθήματα επιλέχθησαν υποψήφιοι με συναφή πτυχία. 

 



 

Ι.Ε.Κ  ΒΕΡΟΙΑΣ 

Αννα Δημητριάδου (αρ. πρωτ. 28168/18-10-2012). Η ένσταση γίνεται δεκτή λόγω 

συνάφειας του βασικού πτυχίου με το αντίστοιχο μάθημα. 

 

Ι.Ε.Κ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αικατερίνη Βασιλείου (αρ. πρωτ. 26862/12-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται 

δεδομένου ότι οι επιλεγέντες είχαν περισσότερα τυπικά προσόντα. 

 

Ι.Ε.Κ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αθηνά Μπουγιωτοπούλου  (αρ. πρωτ.27118/15-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται 

δεδομένου ότι το βασικό της πτυχίο δεν είναι συναφές  με το αντικείμενο του 

μαθήματος. 

 

Ι.Ε.Κ.  ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ  

Ιωάννης Κακουλίδης (αρ. πρωτ. 27597/17/10/2012). Η ένσταση απορρίπτεται διότι 

ο υποψήφιος που επιλέχθηκε ήταν κάτοχος πτυχίου με μεγαλύτερη συνάφεια. 

 

Ι.Ε.Κ  ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ 

Δημήτρης Πετρίδης (αρ. πρωτ. 27404/16/10/2012). Η ένσταση απορρίπτεται  διότι  

για την επιλογή των εκπαιδευτικών πέραν των τυπικών προσόντων συνεκτιμήθηκαν 

και κοινωνικά κριτήρια. 

Χριστίνα Δρόσου ( αρ. πρωτ.  29220/22/10/2012). Η ένσταση απορρίπτεται  λόγω 

ασάφειας. 

 

Ι.Ε.Κ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Δ. Παχούμη (αρ. πρωτ. 29206/22/10/2012). Η ένταση γίνεται δεκτή δεδομένου ότι 

το μάθημα της νοσηλευτικής πρέπει να γίνεται από υποψήφιο ο οποίος κατέχει 

πτυχίο με μεγαλύτερη συνάφεια. 



Μαρία Παπαδάκη (αρ. πρωτ. 29206/22-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται 

δεδομένου ότι οι επιλεχθέντες είχαν περισσότερα τυπικά προσόντα. 

 

 Ι.Ε.Κ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Δημήτριος Πετρίδης (αρ. πρωτ. 27404/16/10/2012). Η ένσταση απορρίπτεται διότι 

για την επιλογή των εκπαιδευτών πέραν των τυπικών προσόντων συνεκτιμήθηκαν 

και κοινωνικά κριτήρια. 

 

Ι.Ε.Κ  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Νικόλαος Μαχαιράς (αρ. πρωτ. 26051/10/10/2012). Η ένταση απορρίπτεται διότι 

το έγγραφο που απέστειλε είναι  αναφορά – καταγγελία ως προς τον Διευθυντή του 

ΙΕΚ. 

 

Ι.Ε.Κ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Αννα Γαλανίδη (αρ. πρωτ. 2419/10/10/2012) Η ένσταση απορρίπτεται διότι 

επιλέχθηκαν υποψήφιοι με  πτυχία που είχαν μεγαλύτερη συνάφεια. 

Γεωργία Πυρώτη (αρ. πρωτ.  26523/11/10/2012). Η ένσταση γίνεται δεκτή μόνο ως 

προς το μάθημα της Βιοχημείας λόγω συνάφειας του βασικού της πτυχίου. 

 

Ι.Ε.Κ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Θεοδώρα Ζαμπακη (αρ. πρωτ. 27078/15-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται  

δεδομένου ότι προηγήθηκαν οι έχοντες πτυχίο και μεταπτυχιακό με μεγαλύτερη 

συνάφεια. 

 

Ι.Ε.Κ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Μαρία Σβίγγου (αρ. πρωτ. 29105/22/10/2012). Η ένσταση απορρίπτεται δεδομένου 

ότι εκφράστηκαν  ενυπόγραφα, παράπονα από σπουδαστές για ανεπάρκεια της 

υποψηφίου εκπαιδεύτριας. 

 



 

 

Ι.Ε.Κ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Νικολέτα Τσιτσοπούλου ( αρ. πρωτ. 26516/19/10/2012). Η ένσταση απορρίπτεται 

λόγω ασάφειας. 

Γεωργία Πυρώτη (αρ. πρωτ. 26523/11-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται διότι     

επιλέχθηκε υποψήφιος  με περισσότερα τυπικά προσόντα και παράλληλα το 

εργαστήριο της Βιοχημείας πραγματοποιείται σε δημόσιο νοσοκομείο.  

Ι.Ε.Κ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μαρία Χατζηπέτρου (αρ. πρωτ. 27514/16-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται  

δεδομένου ότι οι επιλεχθείσες διαθέτουν μεγαλύτερη επαγγελματική προϋπηρεσία. 

 

Ι.Ε.Κ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αθηνά Μπουγιωτοπούλου (αρ. πρωτ. 2231/05/10/2012). Η ένσταση απορρίπτεται 

διότι λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της εξακολουθεί να 

υστερεί στην κατάταξη του πίνακα Η2. 

Αμανάτιος Κωνσταντινίδης (αρ. πρωτ. 2228/05/10/2012). Η ένσταση απορρίπτεται 

διότι για το μάθημα Πρακτική Άσκηση σε Εργασιακούς Χώρους  επιλέχθηκαν 

υποψήφιοι από τον πίνακα Η2  Ψυχολόγων. 

 

Ι.Ε.Κ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 

Δημήτριος Πετρίδης (αρ. πρωτ.  27153/15-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται  

δεδομένου ότι τα μαθήματα εδόθησαν σε εκπαιδευτικούς β’ θμιας εκπαίδευσης και 

σε υποψηφίους με μεγαλύτερη επαγγελματική & διδακτική εμπειρία. 

Νικόλαος Τζήκαλος (αρ. πρωτ. 27447/16-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται  διότι 

επιλέχθηκαν υποψήφιοι με  πτυχία που είχαν μεγαλύτερη συνάφεια. 

 

 

 Ι.Ε.Κ ΠΕΙΡΑΙΑ  



Χρήστος Καρακατσάνης (αρ. πρωτ. 26825/12-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται 

δεδομένου ότι  οι επιλεγέντες υπερτερούν σε τυπικά προσόντα. 

Αλέξανδρος  Τσούπρας (αρ. πρωτ. 26825/12-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται 

διότι το μεταπτυχιακό της επιλεχθείσας ήταν συναφέστερο με το αντικείμενο του 

μαθήματος. 

 

Ι.Ε.Κ ΠΑΤΡΑΣ 

Βασιλική Κούρτογλου (αρ. πρωτ. 26269/10-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται διότι 

οι εκπαιδευτές που επιλέχθησαν είχαν περισσότερα τυπικά προσόντα. 

Παρασκευή Μουλινού , Κωνσταντίνα Καρασούλα & Ειρήνη Κωνσταντοπούλου 

(αρ. πρωτ. 26269/10-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται δεδομένου ότι για την 

επιλογή των εκπαιδευτικών πέραν των τυπικών προσόντων συνεκτιμήθηκαν  και 

κοινωνικά κριτήρια.  

 

Ι.Ε.Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  

Σοφία Αλιφραγκή (αρ. πρωτ. 26522/11/10/2012). Η ένσταση απορρίπτεται διότι οι 

υποψηφίου που επιλέχθηκαν ήταν κάτοχοι πτυχίων & μεταπτυχιακών 

συναφέστερων  προς το αντικείμενο των μαθημάτων.  

Αικατερίνη Βασιλείου (αρ. πρωτ. 26861/12-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται 

δεδομένου ότι περάν των τυπικών προσόντων συνεκτιμήθηκαν και κοινωνικά 

κριτήρια.  

Ι.Ε.Κ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Χρυσούλα Λάζαρη (αρ. πρωτ.  27498/16-10-2012). Η ένσταση  γίνεται δεκτή λόγω 

τυπικών προσόντων . 

Κων/νος Τσούτσης (αρ. πρωτ. 27498/16/10/2012). Η ένσταση απορρίπτεται διότι 

κατά την συνεκτίμηση των προσόντων των υποψήφιων  ο επιλεγείς υπερτερεί σε 

προσόντα. 

 

 

 

Ι.Ε.Κ  ΡΟΔΟΥ  



Μιχάλης Ιωαννίδης (αρ. πρωτ. 26857/12/10/2012). Η ένσταση απορρίπτεται 

δεδομένου ότι ο υποψήφιος που επιλέχθηκε έχει συναφέστερο πτυχίο με το 

αντικείμενο του μαθήματος της Τουριστικής Γεωγραφίας. 

 

Ι.Ε.Κ  ΣΕΡΡΩΝ 

Δήμητρα Ασλάνογλου (αρ. πρωτ. 27159/15-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται 

δεδομένου μη προσκόμισης πτυχίου. 

Μιχαήλ Παζάρσκης (αρ. πρωτ. 27492/16-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται διότι 

για τις ανάγκες του μαθήματος επιλέχθηκε Οικονομολόγος και όχι κάτοχος πτυχίου 

Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

Σταύρος Σταματούρος (αρ. πρωτ. 27492/16-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται 

διότι για τις ανάγκες του μαθήματος επιλέχθηκε Οικονομολόγος και όχι κάτοχος 

πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

 

Ι.Ε.Κ  Ν. ΣΜΎΡΝΗΣ   

Νικόλαος Παπανικολάου (αρ. πρωτ. 3164/05-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται  

δεδομένου ότι στο πίνακα Η2 κατετάγει  31
ος

 σύμφωνα με τα προσόντα του. 

Αθηνά Μπουγιωτοπούλου  (αρ. πρωτ.  3180/08-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται  

δεδομένου ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο μάθημα στην ειδικότητα της. 

Σταύρος Κράτσης (αρ. πρωτ. 27582/16-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται  

δεδομένου το πτυχίο του δεν είναι συναφές με το μάθημα της Δημοσιογραφίας. 

Ειρήνη Τζανετάκη  (αρ. πρωτ. 3215/10-10-2012). Η ένσταση γίνεται δεκτή και 

τοποθετείται στην 10
η
 θέση  του πίνακα Η2. 

Γεώργιος Βλατάκης (αρ. πρωτ. 3349/12-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται  ως 

ασαφής. 

Ζωή Λουπάκη ( αρ. πρωτ. 3178/08-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται  δεδομένου 

ότι οι επιλεγέντες υπερτερούν σε τυπικά προσόντα. 

Ιουλία Οικονόμου (αρ. πρωτ. 26858/12-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται διότι 

στο πίνακα Η2 έχει καταλάβει την 25
η
 θέση βάση τυπικών προσόντων. 

Δέσποινα Αμανατίδου ( αρ. πρωτ. 3169/05-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται διότι 

η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε πραγματικούς χώρους εργασίας.  



Χρήστος Καρακατσάνης (αρ. πρωτ. 3182/08-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται  

δεδομένου στον πίνακα Οικονομολόγων Η2 καταλαμβάνει την 12
η
 θέση σύμφωνα 

με τα τυπικά του  προσόντα. 

 

Ι.Ε.Κ  ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 

Μαρία Αυγίδου (αρ. πρωτ. 27531/16-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται  

δεδομένου διότι το πτυχίο της δεν είναι απολύτως συναφές με το μάθημα της 

αναλυτικής χημείας. 

Αναστασία Αβραμίδου (αρ. πρωτ. 27531/16-10-2012). Η ένσταση απορρίπτεται  

δεδομένου: 1. Για το μάθημα της προσχολικής αγωγής επιλέχθηκε  υποψήφιος με 

βασικό πτυχίο συναφέστερο. &  2. Στο πίνακα Η2 Ψυχολόγων για το μάθημα 

Κοινωνικής Ψυχολογίας κατέλαβε την 23
η
  θέση. 

Νικόλαος Τσίκαλος  (αρ. πρωτ.  27531/16-10-2012). Η ένσταση γίνεται δεκτή ως 

προς τα μάθημα της Περιβαλλοντικής Αγωγής. 

 

Ι.Ε.Κ   ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ  ΑΤΤΙΚΗΣ  

Παναγιώτης Μπαλαμπάνης (αρ. πρωτ. 29212/22/10/2012). Η ένσταση 

απορρίπτεται διότι επιλέθχηκαν υποψήφιοι με περισσότερα τυπικά προσόντα. 

Ιωάννης Δάγλας (αρ. πρωτ. 29212/22-10-2012). Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το  

μάθημα «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Ε)» διότι βάση των προσόντων του πρέπει να 

προηγηθεί της κ. Πιπίνας Καμπούρη. 

Κωνσταντίνος Ράπτης (αρ. πρωτ. 29212/22-10-2012). Η ένσταση γίνεται δεκτή ως 

προς το μάθημα Αρχές Θερμικών Μηχανών. 

 

        Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

 

     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ 

     ΣΟΥΖΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

     ΠΑΡΙΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ 

 



 

 

 


