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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ 
 

 
Στην Αθήνα σήµερα ∆ευτέρα 30 Σεπτεµβρίου 2013 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης 
Ενστάσεων που ορίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 1233/63/23.07.13                             
Απόφαση του ∆.Σ. του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. αποτελούµενη από τους: 
 
∆ρ. Μπίλλη Λεωνίδα, 
Κορµπάκη Κωνσταντίνο, 
Βαϊρακτάρη Εµµανουήλ 
 
Η επιτροπή αφού µελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιµα στοιχεία 
και συζήτησε διεξοδικά για αυτές, αποφάσισε τα εξής: 
 
 
-Λυµπεροπούλου Παναγιώτα (48118/13-9-2013): Η ένσταση απορρίπτεται διότι η 
επαγγελµατική εµπειρία δεν αφορά εκπαίδευση ή εκπαιδευτικά προγράµµατα 
 
-Χανής Στέφανος (47902/11-9-2013): Η ένσταση απορρίπτεται διότι τα ΙΕΚ δεν 
είναι Εκπαίδευση Ενηλίκων  
 
-Σαµαρτζή Κυριακή (47931/11-9-2013): Η ένσταση απορρίπτεται λόγω ελλείψεως 
πιστοποιητικού Η/Υ 
 
-Ζησοπούλου Θωµαή (47891/11-9-2013): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν 
υπάρχει κατάλληλο πιστοποιητικό Η/Υ 
 
-Νταφαλιά Αθανασία (47932/11-9-2013): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν 
υπάρχει υπεύθυνη δήλωση πλήρους απασχόλησης 
 
-Λιµακοπούλου Αριστέα (48128/13-9-2013): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το 
πρώτο σκέλος αφού οι βεβαιώσεις δεν περιλαµβάνουν ώρες επιµόρφωσης. Ως προς 
το δεύτερο σκέλος γίνεται δεκτή η συνάφεια του διδακτορικού.  
 
-Σαββίδης Γεώργιος (48374/17-9-2013): Η ένσταση απορρίπτεται λόγω µη 
συνάφειας της ψυχιατρικής µε το αντικείµενο  
 
-Μαυροµάτη Βασιλική (48116/13-9-2013): Η ένσταση απορρίπτεται. 
Αναγνωρίζεται επαγγελµατική προϋπηρεσία 24 µηνών µερικής απασχόλησης   
 
-Παπαϊωάννου Σοφία (47983/12-9-2013): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την 
επαγγελµατική εµπειρία αφού η εµπειρία της δεν αφορά εκπαιδευτικά προγράµµατα ή 
γενικά την εκπαίδευση. Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τη γλώσσα (επίπεδο C2) 
 



-Πρίντζιου Αναστασία (48210/13-9-2013): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την 
εµπειρία 11 µηνών γιατί δεν υπάρχει υπεύθυνη δήλωση για πλήρη απασχόληση. Η 
εµπειρία στο ΤΕΙ δε γίνεται δεκτή γιατί αφορά γραµµατειακή υποστήριξη. 
 
-Γιαννούσης Γεώργιος (48039/12-9-2013) : Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν έχει 
προσκοµίσει κατάλληλα πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ. 
 
-Γκουντούµη Βασιλική (48057/12-9-2013): Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την 
επαγγελµατική εµπειρία (60 µήνες) και απορρίπτεται εν µέρει ως προς τη διδακτική 
εµπειρία (µοριοδοτούνται 944 ώρες) 
 
-Μπολάκης Σπυρίδων (47988/12-9-2013) Η ένσταση απορρίπτεται- µοριοδοτείται η 
επαγγελµατική προϋπηρεσία για 9 µήνες µερικής απασχόλησης   
 
-Παυλίδου Βαλασία (47987/12-9-2013) Η ένσταση απορρίπτεται διότι η ενιστάµενη 
δεν έχει προσκοµίσει εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά  
 
-Νάκου Στυλιανή (48123/13-9-2013) Η ένσταση απορρίπτεται διότι η ενιστάµενη 
δεν έχει προσκοµίσει αναγνώριση ∆ΟΑΤΑΠ 
 
-∆ελήπαλτα Αλεξάνδρα (48070/12-9-2013) Αναγνωρίζονται 40 µήνες µερικής 
απασχόλησης στην επαγγελµατική και 639 ώρες διδακτικής εµπειρίας. 
 
-Ζάγκα Νικολέττα (48061/12-9-2013) Η ένσταση απορρίπτεται διότι το 
µεταπτυχιακό δεν είχε προσκοµιστεί εµπροθέσµως  
 
-Αραµπατζή Αθηνά (48379/17-9-2013) Μετά από τη επαναµοριοδότηση βρέθηκαν 
20 µήνες επαγγελµατικής εµπειρίας µερικής απασχόλησης. Ως προς τα υπόλοιπα 
στοιχεία της ένστασης να επιληφθεί η υπηρεσία εάν απαιτείται. 
 
-Ρίζου Ραχήλ (48117/13-9-2013) Μετά από νέα καταµέτρηση βρέθηκε 
επαγγελµατική εµπειρία ίση µε 47 µήνες µερικής απασχόλησης  
 
-Λιάκου Μαρία (48131/13-9-2013) Ως προς την επαγγελµατική εµπειρία η ένσταση 
δε γίνεται δεκτή γιατί δεν είναι σύµφωνη µε την προκήρυξη. Ως προς τη διδακτική 
εµπειρία αναγνωρίζονται 325 ώρες. 
 
-Ντιό ∆έσποινα (47999/12-9-2013) Η ένσταση γίνεται δεκτή-έχει προσκοµίσει 
υπεύθυνη δήλωση 
 
-Χασακή Αλεξάνδρα (48113/13-9-2013) Η ένσταση απορρίπτεται γιατί δεν υπάρχει 
επαγγελµατική προϋπηρεσία και δεν είναι επικυρωµένα τα αντίγραφα 
 
-Καραµάνου Αναστασία (47980/12-9-2013) Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν έχει 
προσκοµίσει βεβαιώσεις απασχόλησης  
 
-Τόιτσιου Γεωργία (48127/13-9-2013) Ως προς την επαγγελµατική εµπειρία 
αναγνωρίζονται 17 µήνες µερικής απασχόλησης και ως προς την επιµόρφωση 
αναγνωρίζονται 400 ώρες 
 



-Γώγου Αναστασία (48038/12-9-2013) Ως προς την επαγγελµατική εµπειρία 
αναγνωρίζονται 0 µήνες και ως προς τη διδακτική εµπειρία 483 ώρες 
 
-Αγγελή Μαρία (48129/13-9-2013) Η ένσταση απορρίπτεται διότι τα πιστοποιητικά 
Η/Υ που έχουν κατατεθεί δεν είναι αποδεκτά σύµφωνα µε την προκήρυξη 
 
-Σαχπατζίδου Ελένη (48119/13-9-2013) α) 1. Η υποψήφια έχει συναφές πτυχίο  
2. Αναγνωρίζονται 304 ώρες επιµόρφωσης β) Απορρίπτεται- δεν προσκοµίζει 
έγγραφα για τις Σχολές Γονέων και η εµπειρία της δεν αφορά εκπαίδευση ενηλίκων ή 
διδακτική προϋπηρεσία γ) Απορρίπτεται – δεν έχει προσκοµίσει κατάλληλο έγγραφο  
 
-∆ηµητρίου-Χριστίδη Ευµορφία (48141/13-9-2013) Η ένσταση απορρίπτεται. Οι 
βεβαιώσεις δεν αναγράφουν ώρες επιµόρφωσης  
 
-Καραγεώργου Αναστασία (48378/17-9-13) Η ένσταση γίνεται αποδεκτή και 
µοριοδοτείται ως ακολούθως: Μεταπτυχιακό µη συναφές 5 µόρια, επιµόρφωση 445 
ώρες, επαγγελµατική προϋπηρεσία 11 µήνες µερικής απασχόλησης, διδακτική 50 
ώρες, Ξένες Γλώσσες Β2, τριτεκνία όχι.  
 
-Τσαλούχου Αριάδνη (48004/12-9-13) Η ένσταση γίνεται δεκτή – συναφής 
µεταπτυχιακός τίτλος. 
 
-∆ωράκη Πασχαλίνα (48005/12-9-13) Η ένσταση απορρίπτεται λόγω έλλειψης 
επαγγελµατικής εµπειρίας επειδή: α) η πρακτική άσκηση δε λογίζεται ως 
επαγγελµατική εµπειρία και β) δεν αναφέρονται οι αρµοδιότητές της σε αυτή. 
 
-Κατσιούλης Γεώργιος (48115/13-9-13) Η ένσταση απορρίπτεται διότι είναι 
ανυπόγραφη 
 
-Κατσάρα Αντιγόνη (48093/12-9-13) Αναγνωρίζονται 35 µήνες επαγγελµατικής 
εµπειρίας µερικής απασχόλησης  
 
-Θεοδώρου Ευαγγελία (47981/13-9-13) 1. Απορρίπτεται διότι η συνάφεια που 
περιγράφεται στην προκήρυξη δεν ικανοποιείται στους τίτλους που έχει προσκοµίσει. 
2. Απορρίπτεται διότι  δεν υπάρχει υπεύθυνη δήλωση. 
  
-Χριστακάκης Σταύρος (48124/13-9-13) 1. Επαγγελµατική εµπειρία > 80 µηνών (40 
µόρια) 2. Απορρίπτεται ως προς την επιµόρφωση 3. Η επιτροπή έχει δικαίωµα να 
προσµετρήσει διαφορετικά τα µόρια ακόµη και θετικά 4. ∆εν αιτιολογείται ο λόγος 
επανελέγχου 
 
-Θεοδώρου Αντιγόνη (48001/12-9-13) Η ένσταση απορρίπτεται λόγω ηλικίας 
 
-Τριπερίνα Σοφία (47949/12-9-13) Η προϋπηρεσία στην Medit απορρίπτεται διότι 
δεν φαίνονται τα καθήκοντά της εκεί. Η επαγγελµατική εµπειρία στην Clever Career 
OE στερείται βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα και η επιτροπή αποδέχεται 64 ώρες 
διδασκαλίας για τη διδακτική εµπειρία σ’ αυτούς τους φορείς.  
 
-Κρόκου Βασιλική (47972/12-9-13) Ως προς την επαγγελµατική εµπειρία 
αναγνωρίζονται 37 µήνες µερικής απασχόλησης  



 
-Τσιντώνη Τιτίκα – Κωσταντίνα (48130/13-9-13) α) Επιµόρφωση > 1000 ώρες β) 
Επαγγελµατική εµπειρία 38 µήνες µερικής απασχόλησης  γ) ∆ιδακτική εµπειρία 972 
ώρες δ)Απορρίπτεται  
 
-Υψηλάντη Αντωνία (48122/13-9-13) 1. ∆εκτή 2. Απορρίπτεται λόγω µη συνάφειας 
της ειδικής αγωγής όπως προκύπτει και από το θέµα του διδακτορικού 3. 
Απορρίπτεται-δεν υπάρχει υπεύθυνη δήλωση πλήρους απασχόλησης 4. Απορρίπτεται 
γιατί είναι πρακτική άσκηση και δεν περιλαµβάνει τις αρµοδιότητες και τα 
καθήκοντα της θέσης 5. Απορρίπτεται διότι δεν έχει προσκοµίσει σχετική βεβαίωση 
 
-Μουστάκη Μαρία (48114/13-9-13) Ως προς το α)δεκτή γιατί έχει προσκοµίσει 
υπεύθυνη δήλωση-επαγγελµατική εµπειρία 30 µήνες πλήρους απασχόλησης. Β) 
Απορρίπτεται διότι δεν έχουν προσκοµιστεί βεβαιώσεις.   
 
-Σούρλα Πηνελόπη (48099/12-9-13) Απορρίπτεται η ένστασή της - δεν υπάρχει 
υπεύθυνη δήλωση πλήρους απασχόλησης για όλη την προϋπηρεσία. Να επιληφθεί η 
υπηρεσία για περαιτέρω ενέργειες αν απαιτούνται.   
 
-Τρεβλόπουλος Σαράντης (48380/17-9-13) Α) Λαµβάνει 40 µόρια επαγγελµατική 
προϋπηρεσία > 80 µηνών Β) για την κ. Τουτζιάρη  ως προς το β) Επιµόρφωση 1477 
ώρες α) ∆ιδακτική εµπειρία 127 ώρες.  
Για τα Β,Γ,∆ πρέπει να επιληφθεί η υπηρεσία και να ενηµερωθούν τα αρµόδια 
τµήµατα και διευθύνσεις.  
 
-Γλουστιάνου Μαρία (48092/12-9-13) Απορρίπτεται ως προς την εκπαίδευση, ως 
προς την επαγγελµατική εµπειρία, ως προς την ξένη γλώσσα και ως προς τους Η/Υ 
 
-Ψαρρού Σταυρούλα (48056/12-9-13) Απορρίπτεται η 1,2,3,4,8. ∆εκτή η 5 
(επιµόρφωση 185 ώρες) ∆εκτή η 6 (επαγγελµατική εµπειρία 15 µήνες) ∆εκτή η 7 
(διδακτική εµπειρία 0 ώρες) 
 
-Ιωάννου Φανή (48211/13-9-13) 1. Απορρίπτεται- δεν έχει υπεύθυνη δήλωση για 
πλήρη απασχόληση 2.α. Ως προς τις ώρες η Επιτροπή καταµέτρησε για την κ. 
Πετµεζά 1855 διδακτικές ώρες β. Ως προς την αµιγώς επαγγελµατική- µη διδακτική- 
48 µήνες µερικής απασχόλησης 3. Η κ. Πασχαλίδου έχει διδακτική εµπειρία κατά το 
ίδιο διάστηµα που έχει και βεβαίωση ανεργίας. Παρόλα αυτά η διδασκαλία αυτή δεν 
της στερεί  την ιδιότητα της ανέργου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Απορρίπτεται η ένσταση. 4. Απορρίπτεται. Σύµφωνα µε την προκήρυξη έχουν 
επαγγελµατική εµπειρία αφού διδακτική εµπειρία λογίζεται ως επαγγελµατική. 5. 
∆εκτή η ένσταση-δεν έχουν επαγγελµατική εµπειρία η κ. ∆ραγουµάνη και η κ. 
Θεοχαρίδου.    
 
 
 
 
                                    Τα Μέλη της Επιτροπής 
 
∆ρ. Μπίλλης Λεωνίδας        Κορµπάκης Κωνσταντίνος         Βαϊρακτάρης Εµµανουήλ 


