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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. 
 

 
 
 Στην Αθήνα σήµερα 10 Ιανουαρίου 2013 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων 
που ορίστηκε µε την υπ΄αριθµ. 610/32/11-10-2012 απόφαση του ∆.Σ. του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. 
αποτελούµενη από τους : 
Κορµπάκη Κωνσταντίνο 
Τσολακίδου Ευαγγελία και 
Φουλίδου Ειρήνη 
 Η επιτροπή αφού µελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιµα στοιχεία και 
συζήτησε διεξοδικά για αυτές, αποφάσισε τα εξής: 

 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 
 

Φουκίδου Αλεξάνδρα (αριθµ. πρωτ. 37119/13-12-2012) Σ∆Ε Γιαννιτσών 
Η ένσταση απορρίπτεται καθώς το µεταπτυχιακό της κ. Φουκίδου έχει ήδη ληφθεί υπόψη ως µη 
συναφές. Συναφή µεταπτυχιακά στους Συµβούλους Σταδιοδροµίας θεωρούνται σύµφωνα µε την 
προκήρυξη αυτά που αφορούν στη συµβουλευτική και στον επαγγελµατικό προσανατολισµό. 
 
Αργυρόγλου Νικόλαος (αριθµ. πρωτ. 38785/19-12-2012) Σ∆Ε Νεάπολης 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. Οι µήνες επαγγελµατικής εµπειρίας του κ. Αργυρόγλου σε προγράµµατα 
παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας είναι 70. 
 
Σαλπιγγίδου Νερατζούλα (αριθµ. πρωτ. 37551/14-12-2012) Σ∆Ε Κοµοτηνής 
Η ένσταση απορρίπτεται, καθώς η επιµόρφωση στο θέατρο δεν εµπίπτει στην επιµόρφωση στο 
πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. 
 
Μανούσου Καλιρρόη (αριθµ. πρωτ. 38028/17-12-2012) Σ∆Ε Ρεθύµνου 
Η ένσταση απορρίπτεται ως προς τον πρώτο λόγο, καθώς η πιστοποίηση στους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές έχει ληφθεί υπόψη. Απορρίπτεται ως προς τον δεύτερο λόγο, καθώς η κ. Μανούσου 
είχε εργαστεί στα Σ∆Ε διδάσκοντας Κοινωνική Εκπαίδευση και όχι σε θέση Συµβούλου 
Σταδιοδροµίας. Ως προς τον τρίτο λόγο η ένσταση απορρίπτεται επίσης. Το σύνολο των µορίων 
προκύπτει ηλεκτρονικά και είναι σωστό καθώς το µεταπτυχιακό της κ. Μανούσου δεν θεωρείται 
συναφές σύµφωνα µε την προκήρυξη.  
 
Ξενάκης ∆ηµήτριος (αριθµ. πρωτ. 37135/13-12-2012) Σ∆Ε Σερρών 
Η ένσταση ως προς τον πρώτο λόγο γίνεται δεκτή. Οι ώρες επιµόρφωσης στα Σ∆Ε µετατράπηκαν 
από 88 σε 91. Ως προς τον δεύτερο λόγο γίνεται δεκτή και µετατρέπονται οι ώρες σε 500. Ως 
προς τον τρίτο λόγο η ένσταση απορρίπτεται, καθώς η συµβουλευτική γονέων δεν συνιστά 
εµπειρία στον επαγγελµατικό προσανατολισµό. 
 
Τόιτσιου Γεωργία (αριθµ. πρωτ. 37887/17-12-2012) Σ∆Ε Κοµοτηνής. 
Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τον πρώτο λόγο και οι ώρες επιµόρφωσης µετατρέπονται σε 
446. Ως προς τον δεύτερο λόγο η ένσταση απορρίπτεται. Η διδακτική εµπειρία δεν θεωρείται 
επαγγελµατική εµπειρία σε προγράµµατα παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και 
επιχειρηµατικότητας. 



 
Αργυρούδη Χριστίνα (αριθµ. πρωτ. 37895/17-12-2012) Σ∆Ε Ορεστιάδας 
Η ένσταση απορρίπτεται. Η ειδική αγωγή δεν προσµετράται ως επιµόρφωση.  
 
Αναστασιάδου Ελένη (αριθµ. πρωτ. 37495/14-12-2012) Σ∆Ε Κατερίνης 
Η ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση της κ. Αναστασιάδου δεν είναι υπογεγραµµένη. 
 
Γραµµατίκα Μαρία (αριθµ. πρωτ. 37982/17-12-2012) Σ∆Ε Πειραιά 
Ως προς το πρώτο λόγο η ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς τον δεύτερο λόγο απορρίπτεται, καθώς 
δεν προκύπτει επιµόρφωση στο θεµατικό αντικείµενο. 
 
Τιλελή Αλεξάνδρα (αριθµ. πρωτ. 37523/14-12-2012) Σ∆Ε Βόλου 
Η ένσταση απορρίπτεται, καθώς ως προς τον πρώτο λόγο µετρήθηκαν τέσσερις µήνες ανεργίας 
και από την επαναµοριοδότηση του φακέλου δεν προέκυψαν αλλαγές. Η ένσταση της κ. Τιλελή 
καθ’ όλων των συνυποψηφίων της απορρίπτεται ως γενική. 
 
Ζώη Βασιλική (αριθµ. πρωτ. 37986/17-12-2012) 2ο Σ∆Ε Τρικάλων 
Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τον πρώτο λόγο. Ο φάκελος επαναµοριοδοτήθηκε και η 
υποψήφια βγήκε από τον πίνακα απορριπτέων. Ως προς τον δεύτερο λόγο απορρίπτεται καθώς 
δεν προκύπτει επιµόρφωση στα Σ∆Ε. Η ένσταση ως προς την επιµόρφωση στο θεµατικό 
αντικείµενο απορρίπτεται (προκύπτουν 250 ώρες, αφαιρείται το Ψυχόδραµα).  Επίσης, τίτλος 
ξένης γλώσσας δεν υπάρχει στο φάκελο της υποψήφιας. Τέλος, η µοριοδότηση γίνεται αυτόµατα 
από το σύστηµα. 
 
Παρµάκη Κανέλλα (αριθµ. πρωτ. 37302/13-12-2012) Σ∆Ε Αγρινίου 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς τον κ. Καραντζίνη δεν πιστοποιείται γνώση ξένης γλώσσας. 
 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 
 

Χατζίκα Φωτεινή (αριθµ. πρωτ. 37769/17-12-2012) Σ∆Ε Νεάπολης 
Η ένσταση απορρίπτεται καθώς το ιδιωτικό έργο δεν προσµετράται. Επιπλέον, δεν είναι δυνατόν 
να γίνει αντιπαραβολή του περσινού πίνακα µε τον φετινό, καθώς εµπίπτουν σε διαφορετικές 
προκηρύξεις. 
 
Τριπερίνα Ιωάννα (αριθµ. πρωτ. 38241/19-12-2012) Σ∆Ε Ελεώνα 
Η ένσταση απορρίπτεται ως προς τον πρώτο λόγο καθώς δεν προκύπτει µονογονεϊκότητα µόνο 
από το διαζευκτήριο. Ως προς τον δεύτερο λόγο προσµετρήθηκαν µόνο οι µήνες που αφορούν 
συµβουλευτική σε ενήλικες ή ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Επίσης, δεν προσµετράται το ιδιωτικό 
έργο. 
 
Πυρένη Κληµή (αριθµ. πρωτ. 37064/12-12-2012) 1Ο Σ∆Ε Κορυδαλλού 
Η επαγγελµατική εµπειρία της κ. Κληµή δεν µπορεί να αναγνωριστεί καθώς δεν εµπίπτει στην 
εµπειρία στα Σ∆Ε σε θέση Συµβούλου Ψυχολόγου όπως αναφέρει η προκήρυξη. Η ένσταση 
απορρίπτεται και ως προς τον δεύτερο λόγο καθώς η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 
προκύπτει από τη βεβαίωση του ΚΕΘΙ µόνο για τους τέσσερις τελευταίους µήνες. Ως προς την κ. 
Παπαχαραλάµπους έχει πιάσει το πλαφόν των µορίων στην επαγγελµατική εµπειρία (πάνω από 52 
µήνες).  
 
Καούρη Χριστίνα (αριθµ. πρωτ. 37318/13-12-2012) Σ∆Ε Πάτρας 
Απορρίπτεται η ένσταση. Οι βεβαιώσεις που έχουν υποβληθεί µε την ένσταση δεν υπάρχουν στον 
αρχικό φάκελο της αίτησης. 



 
Καραδήµου Αγνή (αριθµ. πρωτ. 37548/14-12-2012) Σ∆Ε Κοζάνης 
Η ένσταση απορρίπτεται. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται µετά την απόκτηση της άδειας άσκησης 
του επαγγέλµατος. 
 
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (αριθµ. πρωτ. 37711/14-12-2012) Σ∆Ε Περιστερίου 
Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τον πρώτο λόγο. Προκύπτουν 15 µήνες ανεργίας. Ως προς τον 
δεύτερο λόγο η ένσταση απορρίπτεται. Προκύπτουν µόνο 10 µήνες προϋπηρεσία στα Σ∆Ε. Ως 
προς τον τρίτο λόγο η ένσταση γίνεται δεκτή, καθώς υπάρχει βεβαίωση επιµόρφωσης του ΕΚΠΑ. 
Ως προς τον τέταρτο λόγο η ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάµενος έχει συµπληρώσει το πλαφόν 
των 40 µηνών µε τον ανώτατο αριθµό µορίων. 
 
Μπαµπούρης Ιωάννης (αριθµ. πρωτ. 37967/17-12-2012) Σ∆Ε Σερρών 
Η ένσταση γίνεται δεκτή καθώς προκύπτουν 20 µήνες επαγγελµατικής εµπειρίας. 
 
Γκιώνη Ευαγγελία (αριθµ. πρωτ. 37086/13-12-2012) Σ∆Ε Αγίων Αναργύρων 
Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τον πρώτο λόγο, καθώς υπάρχει πιστοποίηση ξένης γλώσσας. 
Απορρίπτεται για τον δεύτερο λόγο, καθώς δεν υπάρχουν βεβαιώσεις που εµπίπτουν στο πεδίο 
της επιµόρφωσης ενηλίκων. Απορρίπτεται και ως προς τον τρίτο λόγο, καθώς οι βεβαιώσεις της 
επιµόρφωσης πρέπει να αναφέρουν ώρες. Οι ηµερίδες δεν προσµετρώνται. Η ένσταση γίνεται 
δεκτή εν µέρει για τον τέταρτο λόγο, καθώς δεν προσµετράται το εθελοντικό έργο. Προκύπτουν 
75 µήνες. 
 
Χατζηαναγνώστου Ειρήνη (αριθµ. πρωτ. 37298/13-12-2012) Σ∆Ε Μυτιλήνης 
Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τον πρώτο λόγο, καθώς υπάρχει πιστοποίηση ξένης γλώσσας. 
Απορρίπτεται ως προς τον δεύτερο λόγο γιατί η πρακτική άσκηση δεν προσµετράται ως 
επαγγελµατική εµπειρία. 
 
Αποστολοπούλου Ελένη (αριθµ. πρωτ. 37849/17-12-2012) Σ∆Ε Χανίων 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. Υπάρχουν επικυρωµένα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν προϋπηρεσία 
στα Σ∆Ε 8 µηνών. 
 
Κουλουµπαρδου Φιλίτσα (αρ. ορωτ. 37983/17-12-2012) Σ∆Ε Βόλου 
Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάµενη στην επιµόρφωση έχει βαθµολογηθεί µε το µέγιστο των 
µορίων. 
 
Νηµά Βασιλική (αρ. πρωτ. 37683/14-12-2012) 1ο Σ∆Ε Λάρισας 
Η ένσταση απορρίπτεται. ∆εν υπάρχει υπεύθυνη δήλωση στο φάκελο των δικαιολογητικών. 
 
∆ιαµαντοπούλου Ιωάννα (αρ. πρωτ. 38025/17-12/2012) Σ∆Ε Ξάνθης 
Η επιτροπή επαναµοριοδότησε το φάκελο της ενιστάµενης. 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Κορµπάκης Κωνσταντίνος 
 
Τσολακίδου Ευαγγελία 
 
Φουλίδου Ειρήνη 
 

                                          
 


