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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/10/36944 

 

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

Για την επιλογή 

 

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ διά ζώσης ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

(ΚΔΒΜ) ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
 

 

Στην Αθήνα σήμερα Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης 

Ενστάσεων που ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 1265/64/30-07-2013 Απόφαση του Δ.Σ. του 

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

 

 

1. Κορμπάκη Κωνσταντίνο 

2. Κόντη Ελένη 

3. Μαρκοπούλου Αντωνία  

 

 

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

υποβληθέντων φακέλων, συζήτησε διεξοδικά και αποφάσισε τα εξής: 

 

 

 

ΔΕΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (αριθμός πρωτ.:48460/18-09-2013)  

Η ένσταση απορρίπτεται. Το πτυχίο δεν είναι επικυρωμένο. 

 

ΚΟΥΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (αριθμός πρωτ.:49052/26-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται ως το πρώτο σκέλος. Το πιστοποιητικό χειρισμού Η/Υ δεν είναι 

επικυρωμένο. Ως προς το δεύτερο σκέλος αναγνωρίζονται 650 ώρες διδακτικής εμπειρίας. 

  

ΚΟΥΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (αριθμός πρωτ.:48675/20-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Δεν υπάρχει μεταπτυχιακό.  

 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (αριθμός πρωτ.:49051/26-09-2013)  

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Υπάρχει συναφές μεταπτυχιακό.  

 

ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ (αριθμός πρωτ.:48981/25-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται.  Δεν υπάρχει το αποδεικτικό. 

 

ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ (αριθμός πρωτ.:48673/20-09-2013)  

Η ένσταση γίνεται δεκτή.  Ως προς την ειδικότητα της κοινωνιολογίας υπάρχει συναφές 

πτυχίο, ξένη γλώσσα επίπεδου C2, επιμόρφωση 325 ωρών και διδακτική εμπειρία 125 
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ωρών Για το δεύτερο σκέλος της ένστασης στο μεταπτυχιακό  υπάρχει συνάφεια ενώ στο 

διδακτορικό είναι μη συναφές.  

 

ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (αριθμός πρωτ.:48399/17-09-2013) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή.  

 

ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (αριθμός πρωτ.:48400/17-09-2013) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή.  

 

ΡΑΣΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ (αριθμός πρωτ.:48494/18-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Η διδακτική εμπειρία δεν πρέπει να είναι για την απόκτηση του 

πτυχίου.  

 

ΚΑΝΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (αριθμός πρωτ.:48484/18-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Δεν υπάρχουν δικαιολογητικά στον φάκελο. 

 

ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αριθμός πρωτ.:48485/18-09-2013) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η διδακτική εμπειρία είναι 85 ώρες και υπάρχει πιστοποίηση 

γνώσης χρήσης Η/Υ.  

 

ΚΡΙΚΕΛΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ - ΠΑΥΛΙΝΑ (αριθμός πρωτ.:48677/20-09-2013) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. 

 

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (αριθμός πρωτ.:48713/20-09-2013)  

Η ένσταση απορρίπτεται. Το πτυχίο δεν είναι συναφές. 

 

ΤΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ (αριθμός πρωτ.:48546/18-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Δεν υπάρχει υπεύθυνη δήλωση. 

 

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (αριθμός πρωτ.:48570/19-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται. 1. Η εκπαίδευση ενηλίκων πέραν των 186 ωρών είναι στην 

τυπική εκπαίδευση. 2. Δεν υπάρχει βεβαίωση των 350 ωρών. 

 

 ΒΑΛΑΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (αριθμός πρωτ.:48564/19-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Η διδακτική πέραν των 103 ωρών είναι στην τυπική εκπαίδευση.  

 

ΒΑΛΛΕΜΠΟΝΑ ΜΑΡΙΝΑ (αριθμός πρωτ.:48565/19-09-2013) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. 

 

ΖΑΓΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (αριθμός πρωτ.:48531/18-09-2013) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. 

 

 

ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ (αριθμός πρωτ.:48359/17-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται. 1. Δεν υπάρχει μεταπτυχιακό 2. Επιμόρφωση (41 ώρες) 

μετρήθηκαν καλώς 3. Διδακτική εμπειρία 298 ώρες.  
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ΝΤΑΡΛΑΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αριθμός πρωτ.:48480/18-09-2013) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (αριθμός πρωτ.:48567/19-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Δεν υπάρχει 1. Πτυχίο φιλοσοφίας 2. Πιστοποιητικό ξένης 

γλώσσας.  

 

ΤΑΓΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ (αριθμός πρωτ.:48393/17-09-2013) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. 

 

ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΝΗ (αριθμός πρωτ.:48478/18-09-2013) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. 

 

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αριθμός πρωτ.:48344/16-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται. 

 

ΣΕΛΙΜΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (αριθμός πρωτ.:48491/18-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Διδακτορικό μη συναφές. 

 

ΣΚΟΥΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (αριθμός πρωτ.:48676/20-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Έχει γίνει σωστή μοριοδότηση. 

 

ΚΕΧΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (αριθμός πρωτ.:48672/20-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Τα ΔΙΕΚ ανήκουν στην τυπική εκπαίδευση.  

 

ΖΗΣΙΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (αριθμός πρωτ.:48483/18-09-2013) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η διδακτική εμπειρία είναι 1.205 ώρες. 

 

ΚΑΤΣΑΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (αριθμός πρωτ.:48553/18-09-2013) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή.  Στην ειδικότητα Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού η διδακτική 

εμπειρία είναι 843 ώρες και η επιμόρφωση 84 ώρες. Για την ειδικότητα Ψυχολογία 

διδακτική εμπειρία 843 ώρες. Και για την ειδικότητα Σύμβουλος Σταδιοδρομίας υπάρχει 

διδακτική εμπειρία 843 ώρες και επιμόρφωση 84 ώρες.  

 

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΕΡΓΙΑ (αριθμός πρωτ.:48356/16-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Δεν υπάρχει φάκελος δικαιολογητικών παρά μόνο μία αίτηση. 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ (αριθμός πρωτ.:49047/26-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Δεν υπάρχει αίτηση αλλά και ούτε υπεύθυνη δήλωση. 

 

ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (αριθμός πρωτ.:48418/17-09-2013) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η διδακτική εμπειρία είναι 700 ώρες. 

 

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (αριθμός πρωτ.:48357/16-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Οι ώρες είναι στην τυπική εκπαίδευση.  

 

ΗΛΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (αριθμός πρωτ.:48563/19-09-2013) 
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Η ένσταση απορρίπτεται. Υπάρχουν 420 ώρες διδακτικής εμπειρίας.  

 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (αριθμός πρωτ.:48626/19-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Είναι εκπρόθεσμη και σταλμένη με FAX. 

 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (αριθμός πρωτ.:48584/18-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Η διδακτική εμπειρία δεν είναι στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

 

ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΗΛΙΑΣ (αριθμός πρωτ.:49200/27-09-2013) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Είναι σταλμένη με FAX. 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (αριθμός πρωτ.:48459/18-09-2013) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Στην ειδικότητα Ελληνική Γλώσσα υπάρχει συναφές πτυχίο, 

επιμόρφωση 120 ωρών, διδακτική εμπειρία 375 ώρες, γνώση ξένης γλώσσας επίπεδο C1, 

και πιστοποίηση γνώσεως Η/Υ. Για την ειδικότητα Τοπική Ιστορία συναφές πτυχίο, 

επιμόρφωση 120 ωρών, διδακτική εμπειρία 375 ώρες, γνώση ξένης γλώσσας επίπεδο C1, 

και πιστοποίηση γνώσεως Η/Υ. 

 

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (αριθμός πρωτ.:48562/19-09-2013) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Στην ειδικότητα Ελληνική Γλώσσα υπάρχει συναφές πτυχίο, 

γνώση ξένης γλώσσας επίπεδο C2, και πιστοποίηση γνώσεως Η/Υ. Για την ειδικότητα 

Ελληνικός Πολιτισμός συναφές πτυχίο, γνώση ξένης γλώσσας επίπεδο C2 και πιστοποίηση 

γνώσεως Η/Υ. 

 

ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (αριθμός πρωτ.:48392/17-09-2013) 

Ως το πρώτο σκέλος η ένσταση απορρίπτεται, για το δεύτερο υπάρχει ασάφεια και για το 

τρίτο σκέλος δεν είναι αρμόδια η επιτροπή να δώσει απάντηση.  

 

ΓΚΙΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (αριθμός πρωτ.:48565/19-09-2013) 

Ως το πρώτο σκέλος η ένσταση απορρίπτεται διότι το μεταπτυχιακό δεν είναι συναφές. Για 

το δεύτερο σκέλος υπάρχει διδακτική εμπειρία 792 ωρών. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (αριθμός πρωτ.:49048/26-09-2013) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Το πτυχίο είναι συναφές, το μεταπτυχιακό μη συναφές, 

επιμόρφωση 600 ώρες, γνώση ξένης γλώσσας επίπεδο C2 και πιστοποίηση γνώσεως Η/Υ. 

   

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (αριθμός πρωτ.:48486/18-09-2013) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Το πτυχίο είναι συναφές, το μεταπτυχιακό μη συναφές, 

επιμόρφωση 175 ώρες, διδακτική εμπειρία 244 ώρες, γνώση ξένης γλώσσας επίπεδο C2 

και πιστοποίηση γνώσεως Η/Υ. 

 

ΚΑΡΚΑΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ  (αριθμός πρωτ.:49044/26-09-2013) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. 

 

ΠΛΕΣΣΑ ΜΑΡΙΑ  (αριθμός πρωτ.:48561/19-09-2013) 
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Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το πρώτο σκέλος, υπάρχει ανεργία 4 μηνών. Ενώ 

απορρίπτεται η ένσταση για την ειδικότητα της Ελληνικής γλώσσας, Ελληνικού Πολιτισμού 

και Παιδαγωγική.   

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής  
 

ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ΚΟΝΤΗ ΕΛΕΝΗ     ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 
 

 


