
Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

Πρακτικό Επιτροπής για την αντιπαραβολή των στοιχείων των ηλεκτρονικών 

αιτήσεων των υποψηφίων µε το περιεχόµενο των φακέλων των δικαιολογητικών, για 

την αρ. πρ. 602/11/25284 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή 

Εκπαιδευτών και για την αρ. πρ. 602/12/25285 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την επιλογή Συµβούλων Σταδιοδροµίας και Συµβούλων 

Ψυχολόγων µε σύµβαση µίσθωσης έργου στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας 

 

      Η επιτροπή για την αντιπαραβολή των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης των 

υποψηφίων µε το περιεχόµενο των φακέλων των δικαιολογητικών, η οποία ορίσθηκε µε 

τις υπ’ αρ. 610/32/11-10-2012 και 703/35/15-11-2012 Αποφάσεις του ∆Σ / Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. 

και απαρτίζεται από τους: 

 

1. Κωνσταντίνος Κανελλίδης 

2. Αναστασία Χονδρού 

3. Μαρία Γούλα 

 

έχοντας υπ’ όψιν: 

1. την αρ. πρ. 602/11/25284 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή 

Εκπαιδευτών και την αρ. πρ. 602/12/25285 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την επιλογή Συµβούλων Σταδιοδροµίας και Συµβούλων Ψυχολόγων µε 

σύµβαση µίσθωσης έργου στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας  

2. τις υπ’ αρ. 610/32/11-10-2012 και 703/35/15-11-2012 Αποφάσεις του ∆Σ / 

Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. για την έγκριση ορισµού επιτροπών για την αντιπαραβολή 

δικαιολογητικών (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της ηλεκτρονικής 

αίτησης µε το περιεχόµενο των φακέλων των δικαιολογητικών και επιτροπών 

ενστάσεων 

3. το περιεχόµενο των φακέλων των υποψήφιων εκπαιδευτών και των Συµβούλων 

Ψυχολόγων και τα δηλωθέντα στοιχεία στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές αιτήσεις των 

υποψηφίων 

 

συνεδρίασε την Τρίτη 4/12/2012 και συνέταξε το Πρακτικό Επιτροπής για την 

αντιπαραβολή των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων εκπαιδευτών µε 



το περιεχόµενο των φακέλων για τους υποψήφιους εκπαιδευτές για τα Σχολεία ∆εύτερης 

Ευκαιρίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και για την αντιπαραβολή των 

στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων Συµβούλων Ψυχολόγων µε το 

περιεχόµενο των φακέλων για τους υποψήφιους Συµβούλους Ψυχολόγους. 

      Μετά την αντιπαραβολή των στοιχείων το ηλεκτρονικό σύστηµα υπολόγισε εκ νέου τα 

µόρια των υποψηφίων και προέκυψαν οι προσωρινοί πίνακες µοριοδότησης υποψήφιων 

Εκπαιδευτών Σ∆Ε για την Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου και οι προσωρινοί πίνακες 

µοριοδότησης υποψήφιων Συµβούλων Ψυχολόγων Σ∆Ε. 

     Επισυνάπτονται εκτυπωµένοι και µε µονογραφή των µελών της επιτροπής 

αντιπαραβολής δικαιολογητικών οι προσωρινοί πίνακες µοριοδότησης. 

 

Τα µέλη της επιτροπής 

1. Κωνσταντίνος Κανελλίδης 

2. Αναστασία Χονδρού 

3. Μαρία Γούλα 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


