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                                                    ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ 
 
 Στην Αθήνα σήµερα Τετάρτη 20 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: 
 
 
 
Σπηλιόπουλος Λάµπρος   (αριθµ. πρωτ. 19194/08-03-2012 ) Η ένσταση γίνεται 
δεκτή εν µέρει. Η διδασκαλία σε µαθητές δεν προσµετράται. 
   
Ρεντίφης Γεράσιµος (αριθµ. πρωτ. 18609/05-03-2013) Η ένσταση γίνεται δεκτή εν 
µέρει. Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τα αιτήµατα που αφορούν την κ. Νταλφούκα και 
την κ. Σπάνεα, δεκτή εν µέρει ως προς το αίτηµα για την κ. Σεβαστή και απορρίπτεται ως 
προς το αίτηµα για την κ. Γκουντούµη και την κ. Μπεζαίτη . 
 
Μακρόπουλος Παναγιώτης (αριθµ. πρωτ.18548/5-03-2013) Η ένσταση γίνεται 
δεκτή εν µέρει. Οι ώρες καταµετρήθηκαν και διορθώθηκαν. ∆εκτή ως προς τα 
δικαιολογητικά της ξένης γλώσσας και του ecdl. 
 
 
Αχυράκη Αθανασία (αριθµ. πρωτ.18417/05-03-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 
Σίσκου Μαρίνα (αριθµ. πρωτ.19049/07-03-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 
Σκλήρα Ερασµία (αριθµ. πρωτ.19051/07-03-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 
Γώγου Αργυρή (αριθµ. πρωτ.19290/08-03-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει. 
Η ένσταση γίνεται δεκτή σε ότι αφορά τη διδακτική εµπειρία. Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος 
σπουδών δεν έχει συνάφεια σε σχέση µε την προκηρυσσόµενη θέση. 
 
Γάτση Ελένη (αριθµ. πρωτ. 18899/07-03-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. Ο 
Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών δεν έχει συνάφεια σε σχέση µε την προκηρυσσόµενη θέση. 
 
Νεστοράτου Στυλιανή (αριθµ. πρωτ.18549/ 05-03-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή 
εν µέρει. ∆εκτή ως προς τη βεβαίωση του ecdl . Απορρίπτεται ως προς την Τριτεκνία διότι 
δεν υπάρχει αντίστοιχο αποδεικτικό στο φάκελο των δικαιολογητικών. 
 
Κορολή Μαρία (αριθµ. πρωτ. 18430/05-03-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει. 
∆εκτή σε ότι αφορά τις ώρες διδασκαλίας. 
 
Ηλιάδη Σοφία (αριθµ. πρωτ.18437/05-03-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. ∆εν είχε 
προσκοµίσει Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στο φάκελο των δικαιολογητικών. 
 



Καρδαµάκη Μάρθα (αριθµ. πρωτ. 19486/11-03-2013. Η ένσταση απορρίπτεται . Από 
τη σφραγίδα του ταχυδροµείου προκύπτει ότι η ένσταση είναι εκπρόθεσµη. 
 
Κοντοπούλου Βασιλική (αριθµ. πρωτ.19492/11-03-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή 
εν µέρει. Ως προς το πρώτο σκέλος που αφορά την ανεργία η ένσταση γίνεται δεκτή. Ως 
προς το δεύτερο σκέλος που αφορά τα δικαιολογητικά της ξένης  γλώσσας η ένσταση 
γίνεται δεκτή. Ως προς το τρίτο σκέλος απορρίπτεται διότι η επιµόρφωση του Ι∆ΕΚΕ δεν 
αποτελεί πιστοποίηση. 
 
Χριστακόπουλος Ιωάννης  (αριθµ. πρωτ. 18411/05-03-2013).  Η ένσταση γίνεται 
δεκτή εν µέρει . Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την ανεργία και απορρίπτεται ως προς την 
τριτεκνία διότι δεν υπάρχει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να την πιστοποιεί. 
 
Μπάντιου Μαρκέλλα Μαρίνα (αριθµ. πρωτ. 18645/06-03-2013). Η ένσταση 
απορρίπτεται. Το αντικείµενο της διδασκαλίας στο ΙΕΚ Αιγίου δεν είναι συναφές µε την 
πρόσκληση. 
 
∆ηµητρέλου Αργυρώ (αριθµ. πρωτ. 18646/06-03-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 
∆ηµητρακάκη Ευαγγελία (αριθµ. πρωτ. 18641/06-03-2013). Η ένσταση γίνεται 
δεκτή. 
 
Νταβάς Ευάγγελος (αριθµ. πρωτ. 18644/06-03-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 
Παγκράτη Αµαλία (αριθµ. πρωτ. 18640/06-03-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. Η 
καταµέτρηση τόσο των ωρών διδασκαλίας όσο και των ωρών επιµόρφωσης έγινε σωστά. 
 
Έξαρχου Αλέξανδρος (αριθµ. πρωτ.18740/06-03-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν 
µέρει .Προκύπτουν επιπλέον ώρες αλλά όχι όσες αιτείται.  
 
Οικονόµου Ειρήνη (αριθµ. πρωτ. 18639/06-03-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. Οι 
επιπλέον ώρες που ζητάει η ενιστάµενη δεν προκύπτουν από τα αποδεικτικά που 
επισυνάπτει. 
 
Γκουγκουλίδης Μιχαήλ  (αριθµ. πρωτ. 18633/06-03-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. 
Σύµφωνα µε τη βεβαίωση που προσκόµισε ο ενιστάµενος προκύπτουν δώδεκα (12) µήνες 
ανεργίας.  
 
Κιουτσούκη Βασιλική (αριθµ. πρωτ. 18642/06-03-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. Η 
ενιστάµενη στο πεδίο της εµπειρίας πήρε τον ανώτερο αριθµό µορίων. 
 
Παπαµιχαλάκη Μαρία (αριθµ. πρωτ. 18672/06-03-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 
Ψαράκη Μαρία (αριθµ. πρωτ. 18668/06-03-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. 
Σύµφωνα µε τη βεβαίωση του Πανεπιστηµίου εκκρεµεί η διπλωµατική. 
 
Σκάγκος Νεκτάριος (αριθµ. πρωτ. 18647/06-03-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν 
µέρει . Η ένσταση γίνεται δεκτή για τη διδακτική εµπειρία στον «Οδυσσέα» και απορρίπτεται 
για τη διδακτική εµπειρία στα Σ∆Ε. 
 
Παθιάκη Ειρήνη (αριθµ. πρωτ.18215/04-03-2013) Η ένσταση απορρίπτεται. Η 
πρόσκληση αναφέρει ότι η βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας που προέρχεται από ιδιωτικό 



φορέα συνοδεύεται από βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. Οι παραπάνω ώρες που αιτείται η 
ενιστάµενη δεν προκύπτουν από τα δικαιολογητικά. 
 
Φραγκούλης Γιώργος  (αριθµ. πρωτ. 18216/04-03-2013).  Η ένσταση απορρίπτεται. 
Η διδασκαλία σε µαθητές δεν προσµετράται.   
 
Μητσιάνη Στυλιανή (αριθµ. πρωτ. 18438/05-03-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. ∆εν 
έχει το προαπαιτούµενο.  
 
Γκαρέλη Αικατερίνη (αριθµ. πρωτ.18547/05-03-2013). Η ένσταση απορρίπτεται.Ο 
φάκελος της ενιστάµενης δεν περιείχε δικαιολογητικά. 
 
Χατζηλογίου Μαριλένα (αριθµ. πρωτ. 18436/05-03-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. 
Η διδασκαλία σε µαθητές δεν προσµετράται.   
 
Χονδρονάσιου Eλένη (αριθµ. πρωτ.18435/5-03-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. ∆εν 
είχε προσκοµίσει Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στο φάκελο των δικαιολογητικών. 
 
Μηλίτση Μαρία (αριθµ. πρωτ.18415/05-03-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει. 
Η ένταση γίνεται δεκτή ως προς το δεύτερο σκέλος που αφορά στην τριτεκνία. Ως προς το 
πρώτο σκέλος απορρίπτεται διότι η Ειδική Αγωγή δεν προσµετράται. 
 
Μαρκοπούλου Ιωάννα (αριθµ. πρωτ. 18413/05-03-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. 
Η Ειδική Αγωγή δεν προσµετράται. 
 
Κοτρωνάκη Παρασκευή (αριθµ. πρωτ. 18515/05-03-2013). Η ένσταση 
απορρίπτεται. Η καταµέτρηση των µηνών ανεργίας έγινε σωστά και η µετακίνηση στους 
πίνακες συνιστά αλλοίωση.  
 
Τζαµαλή Κατερίνα (αριθµ. πρωτ.18439/05-03-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. 
Απορρίπτεται ως προς το πρώτο σκέλος διότι η µοριοδότηση γίνεται αυτόµατα από το 
σύστηµα. Ως προς το δεύτερο σκέλος η βεβαίωση του ΟΑΕ∆ µοριοδοτήθηκε σωστά. Ως προς 
το τρίτο σκέλος απορρίπτεται διότι η βεβαίωση αφορά διδασκαλία Ελληνικών σε αλλοδαπούς 
φοιτητές της Νοσηλευτικής και όχι µετανάστες.  
 
Παπαδήµα Χρυσούλα  (αριθµ. πρωτ. 18463/05-03-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. 
∆εν υπάρχει δεύτερος φάκελος µε επικυρωµένο πτυχίο. 
 
Παρθενίδου Καλλιόπη Νεκταρία (αριθµ. πρωτ. 18414/05-03-2013).  Η ένσταση 
γίνεται δεκτή εν µέρει. ∆εκτή  ως προς το πρώτο σκέλος  και απορρίπτεται ω προς το 
δεύτερο σκέλος διότι δεν γίνεται να µοριοδοτηθει  ταυτόχρονα η τριτεκνία και η πολυτεκνία. 
 
Τσίτσιπα Άννα (αριθµ. πρωτ. 18545/05-03-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει. 
Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το πρώτο σκέλος. Ως προς το δεύτερο σκέλος η επιτροπή 
ενστάσεων δεν είναι αρµόδια να απαντήσει. 
 
Λάββα ∆ήµητρα (αριθµ. πρωτ. 18546/05-03-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. ∆εν 
υπάρχει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα στην οποία να φαίνεται ο εργοδότης.  
 
Πάσχου Χρυσάνθη (αριθµ. πρωτ. 18440/05-03-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν 
µέρει. ∆εκτή ως προς τους µήνες ανεργίας και ως προς το σεµινάριο που αφορά τη 
διδασκαλία ενηλίκων. Απορρίπτεται ως προς τη διδασκαλία στο Σ∆Ε. 



 
Αντωνιάδου Κυριακή (αριθµ. πρωτ. 18441/ 05-03-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 
Καζάνα Ευαγγελία (αριθµ. πρωτ. 18876/07-03-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 
Ανδρικογιαννοπούλου Μαρία (αριθµ. πρωτ. 19169/07-03-2013). Η ένσταση 
απορρίπτεται. Η ένσταση είναι εκπρόθεσµη. 
 
Κοντοκώστα Ευφροσύνη  (αριθµ. πρωτ. 18895/07-03-2013). Η ένσταση 
απορρίπτεται. ∆εν προσµετρώνται οι ώρες σε ανηλίκους . 
 
Κυριακόπουλος Σταύρος (αριθµ. πρωτ. 19062/07-03-2013). Η ένσταση 
απορρίπτεται. ∆εν προκύπτει συνεχόµενη ανεργία πάνω από τρείς µήνες. 
 
Αδάµη ∆ήµητρα (αριθµ. πρωτ.18887/07-03-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. ∆εν έχει 
προσκοµίσει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. 
 
Γιαντσίδης Ιωάννης  (αριθµ. πρωτ.18886/07-03-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 
Καρακατσάνη Ελένη (αριθµ. πρωτ.18897/07-03-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν 
µέρει. Προκύπτουν 500 ώρες επιµόρφωσης . 
 
Σουλές Ιωάννης (αριθµ. πρωτ. 18894/07-03-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. Από τα 
δικαιολογητικά προκύπτει τριτεκνία και όχι πολυτεκνία. ∆εν υπάρχει βεβαίωση του 
ασφαλιστικού φορέα για τις 1000 ώρες που αιτείται. Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της 
κ. Αγγελοπούλου έχει µοριοδοτηθεί ως µη συναφής. 
 
Κουτσαντώνης Παναγιώτης (αριθµ. πρωτ. 18893/ 07-03-2013). Η ένσταση 
απορρίπτεται. ∆εν µοριοδοτείται η διδασκαλία σε µαθητές. 
 
Κλειάσιου Γαρυφαλιά (αριθµ. πρωτ.19026/07-03-2013). Η ένσταση απορρίπτεται. 
∆εν προκύπτει ότι οι επιπλέον ώρες που αιτείται έγιναν σε µετανάστες. 
 
Παπαγεωργίου Γεωργία (αριθµ. πρωτ.18890/07-03-2013). Η ένσταση απορρίπτεται.  
Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών δεν έχει συνάφεια µε το αντικείµενο της πρόσκλησης και 
οι ώρες διδασκαλίας σε µαθητές δεν µοριοδοτούνται . 
 
Χατζηχρυσάφη Βασιλική (αριθµ. πρωτ. 18942/07-03-2013). Η ένσταση 
απορρίπτεται. Έχει υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση και δεν έχει αποστείλει φάκελο 
δικαιολογητικών.  
 
Κατσαβέλη Όλγα (αριθµ. πρωτ.18418/05-03-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 
Γιάτσιου Άννα (αριθµ. πρωτ.18412/05-03-2013). Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 
 
  
Τσολακίδου Ευαγγελία 
 
Τσιάτσου Θεούλα 
 
Φουλίδου Ειρήνη 



 
 

                                          


