
 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/5/28044 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Για την επιλογή 

1. ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ στους Δήμους υλοποίησης του έργου  

2. ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. στους Δήμους υλοποίησης 

του έργου   
 

 

Στην Αθήνα σήμερα Παρασκευή, 04 Οκτωβρίου 2013 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης 

Ενστάσεων που ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 1107/58/21-05-2013 Απόφαση του Δ.Σ. του 

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

 

1. Δρ. Μπίλλη Λεωνίδα 

2. Φουλίδου Ειρήνη 

3. Μαρκοπούλου Αντωνία  

 

 

 

Η επιτροπή αφού μελέτησε τις ακόλουθες  ενστάσεις και τα διαθέσιμα στοιχεία των αρχικά 

υποβληθέντων φακέλων, συζήτησε διεξοδικά και αποφάσισε τα εξής: 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (αριθμός πρωτ.:48368/17-09-2013)  

Η ένσταση γίνεται δεκτή, έγινε διοικητική επαλήθευση και επαναμοριοδοτήθηκε ο 

φάκελος. 

 

ΛΕΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ (αριθμός πρωτ.:48391/17-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι η μοριοδότηση εκπορεύεται από τη Γενική Γραμματεία Δια 

Βίου Μάθησης και βάσει αυτής γίνεται η κατάταξη των υποψηφίων.   

 

ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (αριθμός πρωτ.:48488/18-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Η βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας δεν συνοδεύεται ούτε 

από συμβάσεις ούτε από βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. 

 

ΤΣΕΤΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (αριθμός πρωτ.:48383/17-09-2013)  

Η ένσταση απορρίπτεται. Δεν έχει αποσταλεί φάκελος δικαιολογητικών  

 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (αριθμός πρωτ.:48396/17-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Ο κ. Μπαρμπούνης Ευστάθιος έχει προσκομίσει βεβαίωση από 

τον ΟΑΕΔ απ’ όπου προκύπτει ανεργία 8 μηνών. 
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ΑΡΓΥΡΗ ΜΑΡΙΑ (αριθμός πρωτ.:48382/17-09-2013)  

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Έγινε επανέλεγχος της βεβαίωσης ανεργίας και είναι πάνω από 

15. 

 

ΖΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (αριθμός πρωτ.:48389/17-09-2013) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Έγινε επανέλεγχος της βεβαίωσης ανεργίας και προκύπτει 2 

μήνες ανεργία. 

 

ΤΣΑΓΚΑΛΗ ΣΟΦΙΑ (αριθμός πρωτ.:48126/13-09-2013) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Είναι πτυχιούχος γαλλικής φιλολογίας άρα και άριστη γνώση στην 

γαλλική γλώσσα. 

 

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (αριθμός πρωτ.:47977/12-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Τα τέκνα τρίτεκνων οικογενειών μοριοδοτούνται μέχρι την ηλικία 

των 23 ετών.  

 

ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (αριθμός πρωτ.:47884/11-09-2013) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Να μοριοδοτηθεί ο φάκελος. 

 

ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ (αριθμός πρωτ.:48314/16-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Στα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν δεν προσκομίστηκε 

ηλεκτρονική αίτηση ή υπεύθυνη δήλωση. 

 

ΚΑΠΟΥΛΑ ΕΥΔΟΞΙΑ (αριθμός πρωτ.:47978/12-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πρώτο σκέλος καθώς οι 40 μήνες εργασίας στην Πύλη 

Ε.Α.Π. Στερεάς Ελλάδας επικαλύπτονται όπως προκύπτει  από την βεβαίωση στο ΙΚΑ στο 

ΙΔΕΚΕ. 

 

Ως προς το δεύτερο σκέλος προκύπτουν 710 ώρες επιμόρφωση. 

 

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  (αριθμός πρωτ.:48295/16-09-2013)  

Η ένσταση απορρίπτεται. Η επιτροπή εξετάζει φακέλους που αφορούν μόνο την 

συγκεκριμένη προκήρυξη για την οποία ορίστηκε. 

 

ΚΑΩΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (αριθμός πρωτ.:48390/17-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Έχουν μοριοδοτηθεί σωστά οι φάκελοι των κκ Φραγκάκη και 

Φούντα αναφορικά με την προϋπηρεσία και της κας Φραγκάκη για την ανεργία (έχει 

προσκομιστεί βεβαίωση ΟΑΕΔ).    

 

  

Τα Μέλη της Επιτροπής  
 

Δρ. Μπίλλης Λεωνίδας            Φουλίδου Ειρήνη             Μαρκοπούλου Αντωνια 
 

 


