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                                           ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 
 Στην Αθήνα σήµερα Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης 
Ενστάσεων που ορίστηκε µε την υπ΄αριθµ. 771/38/20.12.12 Απόφαση του ∆.Σ. του 
Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. αποτελούµενη από τους : 
Τσιάτσου Θεούλα, 
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: 
 
 

 
 
Κουτσαντώνης Παναγιώτης  (αριθµ. πρωτ. 17424/25-02-2013) Η ένσταση γίνεται 
δεκτή εν µέρει. Η ένσταση γίνεται δεκτή για την ως προς την επαγγελµατική εµπειρία και 
απορρίπτεται ως προς το δεύτερο σκέλος διότι η διδασκαλία σε µαθητές δεν προσµετράται. 
   
Τσιντώνη Τιτίκα Κωνσταντίνα (αριθµ. πρωτ. 17426/25-02-2013). Η ένσταση γίνεται 
δεκτή εν µέρει . Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τη µονογονεικότητα  και απορρίπτεται ως 
προς το πρώτο σκέλος.  
 
Μαυρουλίδης Κων/νος Φίλιππος  (αριθµ. πρωτ. 17607/26-02-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται. ∆εν διαθέτει το Β’ προαπαιτούµενο. 
 
Ροδακόπουλος Αθανάσιος (αριθµ. πρωτ. 17371/22-02-2013) 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. Υπάρχουν τα προαπαιτούµενα. Ο φάκελος του ενιστάµενου 
µοριοδοτήθηκε κανονικά και κατατάχτηκε στον Πίνακα. 
 
Καρακατσάνη Ελένη (αριθµ. πρωτ.17405/25-02-13) Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
Υπάρχει το προαπαιτούµενο Β. Ο φάκελος της ενιστάµενης  µοριοδοτήθηκε κανονικά και 
κατατάχτηκε στον Πίνακα. 
 
Ζιαννή Αντωνία Μαρία (αριθµ. πρωτ. 17334/22-02-2013 ) Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
Υπάρχει το προαπαιτούµενο Β. Ο φάκελος της ενιστάµενης  µοριοδοτήθηκε κανονικά και 
κατατάχτηκε στον Πίνακα. 
 
Τσαµασφύρα Ελένη  (αριθµ. πρωτ. 17614/26-02-2013 ) Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
Υπάρχει το προαπαιτούµενο Β. Ο φάκελος της ενιστάµενης  µοριοδοτήθηκε κανονικά και 
κατατάχτηκε στον Πίνακα. 
 
Γιάτσιου Άννα (αριθµ. πρωτ. 17407/25-02-2013 ) Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 



Ντούχταρη Μαρία (αριθµ. πρωτ. 17413/25-02-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
Υπάρχει το προαπαιτούµενο Β. Ο φάκελος της ενιστάµενης  µοριοδοτήθηκε κανονικά και 
κατατάχτηκε στον Πίνακα. 
 
Πίττου Ροδοθέα (αριθµ. πρωτ. 18081/01-03-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
Υπάρχει το προαπαιτούµενο Γ. Ο φάκελος της ενιστάµενης  µοριοδοτήθηκε κανονικά και 
κατατάχτηκε στον Πίνακα. 
 
Κυριάκου Μαργαρίτα (αριθµ. πρωτ.17404/25-02-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
Υπάρχει το προαπαιτούµενο Β. Ο φάκελος της ενιστάµενης  µοριοδοτήθηκε κανονικά και 
κατατάχτηκε στον Πίνακα. 
 
Καρίβαλη Μαρίκα (αριθµ. πρωτ. 17073/21-02-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
Μηδενίζεται η αίτηση της κ. Χαβιάρα διότι δεν διαθέτει το Γ προαπαιτούµενο. 
 
Τάσσου Ευγενία (αριθµ. πρωτ. 17422/25-02-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν 
µέρει. ∆εκτή ως προς την εµπειρία. ∆εν µοριοδοτείται η διδασκαλία σε µαθητές. 
 
Αθανασιάδης Αναστάσιος (αριθµ. πρωτ. 17072/21-02-2013). Η ένσταση γίνεται 
δεκτή. 
 
Σίσκου Μαρίνα (αριθµ. πρωτ. 17417/25-02-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση 
της ενιστάµενης µηδενίζεται διότι δεν διαθέτει το Γ προαπαιτούµενο. 
 
Παπαδηµητρίου Σοφία (αριθµ. Πρωτ. 17408/25-02-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 
Γκλάντκα Σβιτλάνα (αριθµ. Πρωτ. 17406/25-02-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν 
µέρει . Ως προς το δεύτερο σκέλος γίνεται δεκτή. Η µοριοδότηση  γίνεται αυτόµατα από το 
σύστηµα. 
 
Κιουτσούκη Βασιλική  (αριθµ. Πρωτ. 17409/25-02-2013).Η ένσταση Απορρίπτεται . 
∆εν προκύπτουν οι αιτούµενες ώρες. 
 
Γιαρµατζίδου Άννα (αριθµ. Πρωτ. 17410/25-02-2013). Η ένσταση Απορρίπτεται. 
∆εν υπάρχει Μεταπτυχιακός Τίτλος σύµφωνος µε την Προκήρυξη. Η Επιτροπή εξετάζει 
ενστάσεις για το συγκεκριµένο πρόγραµµα και για τη συγκεκριµένη προκήρυξη.  
 
Καπατσούλιας Αλέξανδρος (αριθµ. Πρωτ. 17411/25-02-2013). Η ένσταση 
απορρίπτεται. Ο ενιστάµενος δεν διαθέτει το Β προαπαιτούµενο. 
 
Μπολτσή Μαριάννα (αριθµ. Πρωτ. 17412/25-02-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. Η 
ενιστάµενη δεν διαθέτει το Γ προαπαιτούµενο. 
 
Μαραγκός Φώτιος (αριθµ. Πρωτ. 17414/25-02-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. Ο 
ενιστάµενος δεν διαθέτει το Γ προαπαιτούµενο. 
 
Πόθος Στέφανος (αριθµ. Πρωτ. 17416/25-02-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. 
Μετρήθηκαν σωστά οι ώρες που αφορούν Επιµόρφωση στη συγκεκριµένη θέση . 
 
Τουλούµη Αικατερίνη (αριθµ. Πρωτ. 17613/26-02-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. 
∆εν προκύπτει απασχόληση σε φορέα εκπαίδευσης ενηλίκων.  
 



Παπαγεωργίου Βασιλική  (αριθµ. Πρωτ. 17419/25-02-2013). Η ένσταση 
απορρίπτεται. Ότι αφορά τυπική εκπαίδευση δεν προσµετράται και ο Μεταπτυχιακός Τίτλος 
δεν έχει συνάφεια διότι αφορά ειδική κατηγορία παλιννοστούντων. 
 
Φουτράκης Μάριος  (αριθµ. Πρωτ. 17421/25-02-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. Ο 
ενιστάµενος δεν διαθέτει το Γ προαπαιτούµενο. 
 
Γαρουφαλίδου Ελένη (αριθµ. Πρωτ. 17441/25-02-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. Η 
ενιστάµενη δεν διαθέτει το Γ προαπαιτούµενο. 
 
Τζουµάκα Μαρία (αριθµ. Πρωτ. 17445/25-02-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. Η 
ενιστάµενη δεν διαθέτει το Γ προαπαιτούµενο. 
 
Σπηλιόπουλος Λάµπρος (αριθµ. Πρωτ. 17617/26-02-2013). Η ένσταση 
απορρίπτεται. ∆εν προκύπτουν οι ώρες που αιτείται. 
 
Οικονόµου Ειρήνη  (αριθµ. Πρωτ. 17618/26-02-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. Οι 
βεβαιώσεις που δεν αναγράφουν ώρες και η διδασκαλία σε µαθητές, δεν προσµετρώνται. 
 
Σπητιέρη Ευρυδίκη (αριθµ. Πρωτ. 17631/26-02-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. Η 
ενιστάµενη δεν διαθέτει το Γ προαπαιτούµενο. 
 
Σάνσογλου Ειρήνη (αριθµ. Πρωτ. 17463/25-02-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. ∆εν 
προσµετράται η εκπαίδευση που απευθύνεται σε µαθητές καθώς και αυτή για την οποία δεν 
υπάρχει αντίστοιχο αποδεικτικό. 
 
Γκουντούµη Βασιλική (αριθµ. Πρωτ. 17192/21-02-2013).  Η ένσταση απορρίπτεται. 
Η ενιστάµενη δεν διαθέτει το Γ προαπαιτούµενο. 
 
Κανελλοπούλου Χριστίνα (αριθµ. Πρωτ. 17312/22-02-2013). Η ένσταση γίνεται 
δεκτή. Η ενιστάµενη διαθέτει τα προαπαιτούµενα Α και Β. 
 
Μαστροδήµου Ευθυµία (17443/25-02-2013) Η ένσταση απορρίπτεται. ∆εν 
προκύπτουν από τα δικαιολογητικά αυτά που αιτείται η ενιστάµενη.  
 
 
 
 
Τσολακίδου Ευαγγελία 
 
Τσιάτσου Θεούλα 
 
Φουλίδου Ειρήνη 
 
 

                                          


