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Πρακτικό επιτροπής εξέτασης ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων 

για τις θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας  

και Υπευθύνων Οργάνωσης σύμφωνα με την πρόκληση  602.7.30437/04/06/2013 

 

Η επιτροπή που ορίστηκε με την 1184/61/18.06.2013  Απόφαση του Δ.Σ. του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ συνεδρίασε την Πέμπτη 19.12.2013 για να εξετάσει τις παρακάτω 

ενστάσεις, που υποβλήθηκαν επί των προσωρινών αποτελεσμάτων για τις θέσεις 

Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας  και Υπευθύνων 

Οργάνωσης σύμφωνα με την πρόκληση  602.7.30437/04/06/2013, τα οποία 

αναρτήθηκαν στις 2/12/2013 και 4/12/2013.  

 

Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των :  

 

Σταυροθεοδώρου Ευθυμία για Υπεύθυνη Οργάνωσης: (57212/6-12-2013) Η 

ένσταση γίνεται δεκτή. Η επιμόρφωση υπολογίζεται στις 1400 ώρες και η 

προϋπηρεσία σε 37 μήνες.  

 

Σκαβέντζου Μορφούλα για Υπεύθυνη Οργάνωσης: (57212/6-12-2013)  : Η ένσταση 

απορρίπτεται . Δεν γίνονται δεκτά δικαιολογητικά εκ των υστέρων.  

 

Μπράχου Νικολέτα για Υπεύθυνη Οργάνωσης: (57322/6-12-2013) :  Η ένσταση 

γίνεται δεκτή διότι η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε 37 μήνες.  

 

Ζήση Αντιγόνη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης: (57211/6-12-2013) : Η ένσταση γίνεται 

δεκτή εν μέρει. Η σύμφωνη με την πρόσκληση προϋπηρεσία είναι 10,5 μήνες.  

 

Ελένη Ασημακοπούλου για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57165/6-12-2013) : Σύμφωνα 

με την πρόσκληση η ενιστάμενη έχει δικαίωμα πρόσβασης σε στοιχεία που 

αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους.  Ο συνυποψήφιος κατά του οποίου ενίσταται 

έχει μοριοδοτηθεί ορθά.   

 

Περσεφόνη Βελώνα για Υπεύθυνη Οργάνωσης: (57124/6-12-2013) Η ένσταση 

απορρίπτεται η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η 

ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με κάρτας ανεργίας.  Δεν γίνονται δεκτά 

δικαιολογητικά εκ των υστέρων.  

 

Αναστασία Κώτσια για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης: (57126/6-12-2013) Το 

μεταπτυχιακό δεν κρίνεται συναφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Η 

ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί ορθά.  

 

Αλέξανδρος Καπατσούλιας για Υπεύθυνος Εκπαίδευσης (57122/6-12-2013) :  

Τα Α (1) , (2) και (3) που αναφέρει στην ένστασή του δεν προκύπτουν από τις 

βεβαιώσεις που έχουν υποβληθεί. Ως προς το Α(4) υπολογίζονται 145 ώρες 

επιμόρφωσης.  
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Ως προς το Β της ένστασης: Σύμφωνα με την πρόσκληση, ο ενιστάμενος έχει 

δικαίωμα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους. Κατά τα 

άλλα του Β, η ένσταση απορρίπτεται. Σύμφωνα με την πρόσκληση, δεν γίνονται 

δεκτές ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων 

που προηγούνται του ενιστάμενου.   

 

Κωνσταντίνα Ζερδέβα για Υπεύθυνη Οργάνωσης (57142/ 6-12-2013): Η ένσταση 

ως προς την επαγγελματική εμπειρία απορρίπτεται διότι δεν αφορά διοίκηση και 

οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η ένσταση ως προς την επιμόρφωση 

απορρίπτεται διότι δεν είναι σχετική με την απαιτούμενη από την πρόσκληση.  

 

Αθηνά Καπατσώλου για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ( 57125 6-12-2013) Η ένσταση 

απορρίπτεται διότι η επαγγελματική εμπειρία δεν αφορά οργάνωση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και δεν γίνονται δεκτά δικαιολογητικά εκ των υστέρων.  

 

Μελπομένη Καρβέλη για Υπεύθυνη Οργάνωσης ( 57135/6-12-2013)  Η ένσταση 

απορρίπτεται διότι δεν γίνονται δεκτά δικαιολογητικά εκ των υστέρων.  

 

Βλασσοπούλου Κωστούλα για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57145/6-12-2013):  Η 

ένσταση απορρίπτεται διότι το αντικείμενο των επιμορφώσεων δεν συμφωνεί με τα 

απαιτούμενα της πρόσκλησης. 

 

Γεωργία Μπάντιου  για Υπεύθυνη Οργάνωσης (57143/6-12-2013):  Η ένσταση 

απορρίπτεται διότι η επαγγελματική εμπειρία δεν αφορά οργάνωση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και δεν γίνονται δεκτά δικαιολογητικά.  

 

Καλυψώ Τρισσοπούλου για Υπεύθυνη Οργάνωσης  (57180/6-12-2013):  Η ένσταση 

απορρίπτεται . Η γνώση Η/Υ δεν πιστοποιείται σύμφωνα με το ΑΣΕΠ.  

 

Γεωργία Σκιαδά για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57177/6-12-2013) Η ένσταση γίνεται 

δεκτή και πρέπει να υπολογιστεί το ποσοστό του μέλους πολύτεκνης οικογένειας.  

 

Χατζηχρυσάφη Βασιλική για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57167/6-12-2013) Η ένσταση 

απορρίπτεται. Εχει μοριοδοτηθεί ορθά η επιμόρφωση και η επαγγελματική 

εμπειρία.  

 

Αριστογένη Βασιλική  για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης  ( 57146/6-12-2013) Η ένσταση 

γίνεται δεκτή εν μέρει διότι έχει 150 ώρες επιμόρφωσης σχετικής με τα 

απαιτούμενα της πρόσκλησης. Το μεταπτυχιακό δεν κρίνεται συναφές σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην πρόσκληση. 
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Ειρήνη Γεωργάκη για Υπεύθυνη Οργάνωσης ( 57214/6-12-2013) : Η ένσταση 

απορρίπτεται , η μοριοδότηση των κκ Γεωργάκη και Ξελυσσάκτη είναι ορθή.  

 

Σαρδέλη Αθανασία για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57157 και 57161/6-12-2013) : Η 

ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τα προαπαιτούμενα. Η ενιστάμενη έχει ανεργία 18 

μηνών , επίπεδο ξένης γλώσσας Β2 αλλά όχι τριτεκνία.  

 

Παρασκευή Σακλαμάκη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57451/6-12-2013) Η ένσταση 

απορρίπτεται διότι η ενιστάμενη δεν έχει τα προαπαιτούμενα (βεβαίωση ανεργίας, 

πιστοποίηση χρήσης Η/Υ).  

 

Χριστίνα Κανελλοπούλου  για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57173/ 6-12-2013): Η 

ένσταση απορρίπτεται διότι δεν αποδεικνύεται η γνώση χρήσης Η/Υ. Από την 

αναλυτική βαθμολογία που κατατέθηκε δεν προκύπτουν 4 τουλάχιστον μαθήματα 

πληροφορικής ή γνώση χειρισμού Η/Υ.  

 

Μαρία Κουρκουμέλη για Υπεύθυνη Οργάνωσης: (57134/6-12-2013) Η ένσταση 

απορρίπτεται. Έχει μοριοδοτηθεί ορθά η επιμόρφωση και η επαγγελματική 

εμπειρία  διότι δεν είναι σύμφωνα με τα απαιτούμενα από την πρόσκληση. 

 

Μούκος Εμμανουήλ για Υπεύθυνος Οργάνωσης (57194/6-12-2013): Η ένσταση 

γίνεται δεκτή εν μέρει. Η συνολική επιμόρφωση είναι 375 ώρες.   

 

Ιωάννα Δάρρα για Υπεύθυνη Οργάνωσης (56609/4-12-2013): Η ένσταση 

απορρίπτεται διότι η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί ορθά.  

 

Ταμπακοπούλου Χριστίνα για Υπεύθυνη Οργάνωσης (57776/10-12-2013): Η 

ένσταση απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.  

 

Μεσσήνη Γεωργία για Υπεύθυνη Οργάνωσης ( 57743/ 10-12-2013) : Η ένσταση 

γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη έχει 60 μήνες προϋπηρεσία.  

 

Φωκιανού Ελένη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ( 57752/ 10-12-2013): Η ένσταση 

απορρίπτεται διότι η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει το προαπαιτούμενο τίτλο 

σπουδών.  

 

Αθηνά Πυλαρινού για Υπεύθυνη Οργάνωσης (57742/10-12-2013): Η ένσταση 

γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη μοριοδοτείται για το Δήμο Παλλήνης ως κάτωθι : 

Μοριοδοτείται το πτυχίο, η ξένη γλώσσας σε επίπεδο Γ2, ανεργία 1 αλλά δεν 

υπάρχει πιστοποιητικό για την οικογενειακή κατάσταση.  

 

Πηνελόπη Αδαμοπούλου για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57819 /10-12-2013)  Η 

ένσταση απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.  
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Νικόλαος Χειμωνίδης για Υπεύθυνος Εκπαίδευσης (57744/10-12-2013) : Η ένσταση 

γίνεται δεκτή εν μέρει.  Ως προς την επιμόρφωση αναγνωρίζονται στον ενιστάμενο 

175 ώρες. Ως προς την ένσταση κατά της κ  Αικατερίνης Γιαννούση, γίνεται δεκτή. Η 

κ Αικατερίνη Γιαννούση πρέπει ν απορριφθεί καθώς δεν ήταν άνεργη την περίοδο 

υποβολής της αίτησης.  

 

Μπακή Σωτηρία για Υπεύθυνη Οργάνωσης ( 57169/6-12-2013) : Η ένσταση γίνεται 

δεκτή διότι η ανεργία της ενιστάμενης είναι άνω των 18 μηνών.  

 

Παναγιώτης Κώτσης για Υπεύθυνος Εκπαίδευσης (57772/10-12-2013): Η ένσταση 

απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος έχει μοριοδοτηθεί με 5 μόρια για την ξένη γλώσσα. 

Επιπλέον, το 18 που αναγράφεται στους πίνακες κατάταξης στους  προηγούμενους 

υποψηφίους στο πεδίο ανεργία αφορά μήνες και όχι μόρια. Τέλος, η επιμόρφωση 

του ενιστάμενου δεν είναι σύμφωνη με την απαιτούμενη από την πρόσκληση.  

 

Μαρία Κιτσικούδη για Υπεύθυνη οργάνωσης (57745/10-12-2013) : Η ένσταση 

γίνεται δεκτή και μοριοδοτείται ως κάτωθι: Ανεργία 18 μήνες, Η/Υ σύμφωνα με 

ΑΣΕΠ, ξένη γλώσσα Γ2 και πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης.  

 

Κωνσταντίνα Βαγιώτα για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57746/10-12-2013): Η ένσταση 

απορρίπτεται. Οι μήνες ανεργίας που επικαλείται η ενιστάμενη έχουν 

μοριοδοτηθεί.  

 

Ιβάνα Αγαθή Σαλβανού για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57648/9-12-20130): Η 

ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει.  Το μεταπτυχιακό δεν είναι συναφές σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα από την πρόσκληση. Η σχετική με την πρόσκληση επιμόρφωση 

υπολογίζεται σε   195 ώρες.  Η επαγγελματική εμπειρία υπολογίζεται σε 38,5 μήνες.  

 

Αθανασία Αναστασίου για Υπεύθυνη Οργάνωσης (56631/4-12-2013) Η ένσταση 

γίνεται δεκτή ως προς την επαγγελματική εμπειρία αναγνωρίζονται δύο μήνες και 

ως προς την επιμόρφωση αναγνωρίζονται 415 ώρες.  

 

Ευμορφία Δημητρίου – Χριστίδη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (56865/5-12-2013) : 

Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Το μεταπτυχιακό κρίνεται συναφές και η 

επιμόρφωση υπολογίζεται σε 400 ώρες.  

 

Γεωργίου Ευαγγελία για Υπεύθυνη Οργάνωσης ( 57127/6-12-2013) : Η ένσταση 

γίνεται δεκτή εν μέρει. Η  επιμόρφωση υπολογίζεται σε 1200 ώρες.  

 

Θωμαή Δημητριάδου για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57215/6-12-2013) : Η ένσταση 

γίνεται δεκτή εν μέρει. Το μεταπτυχιακό κρίνεται συναφές. Η επιμόρφωση 

υπολογίζεται σε 150 ώρες. Ως προς την ένσταση κατά των κκ  Αικατερίνης 

Γιαννούση και Πηνελόπης Δακοπούλου  γίνεται δεκτή. Οι κκ Αικατερίνη Γιαννούση  

Πηνελόπη Δακοπούλου δεν ήταν άνεργες κατά  την περίοδο υποβολής της αίτησης .  
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Μαρία Δημολιού για Υπεύθυνη Οργάνωσης (57216/6-12-2013) : Η επιμόρφωση 

υπολογίζεται σε 465 ώρες.  Η επαγγελματική εμπειρία υπολογίζεται σε 85 μήνες.  

 

Παυλίνα Μιλτιάδου για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57164/6-12-2013) Η ένσταση 

γίνεται δεκτή. Το μεταπτυχιακό κρίνεται συναφές 

 

Μαρία Καραμάνη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης  (58224/12-12-2013): Η ένσταση ως 

προς τη μοριοδότηση της ανεργίας απορρίπτεται διότι οι 4 μήνες συνεχούς 

ανεργίας μοριοδοτούνται με μία μονάδα και όχι με 15. Η επαγγελματική εμπειρία 

δε συμφωνεί με την απαιτούμενη από την πρόσκληση. Η ένσταση απορρίπτεται.   

 

Ντενίς – Βάια Δάκη  για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης  (57178/6-12-2013) Η ένσταση 

γίνεται δεκτή ως προς την επιμόρφωση και αναγνωρίζονται 25 ώρες. Επίσης ως 

προς την επαγγελματική εμπειρία αναγνωρίζονται 60 μήνες.  

 

Ευθαλία Κολιοπούλου για Υπεύθυνη Οργάνωσης ( 57160/6-12-2013) Η ένσταση 

γίνεται δεκτή εν μέρει. Η επιμόρφωση της ενισταμένης υπολογίζεται σε 200 ώρες. Η   

Επαγγελματική εμπειρία της πρώτης στον πίνακα υπολογίζεται σε 9 μήνες. 

 

 

Γεώργιος Λύχνος για Υπεύθυνος Εκπαίδευσης (57150/6-12-2013) : Ο ενιστάμενος 

να έχει πρόσβαση στα δικαιολογητικά της συνυποψηφίας.  Η συνυποψήφια έχει 

μοριοδοτηθεί  ορθά. Η επιμόρφωση του ενιστάμενου υπολογίζεται σε 35 ώρες. Η 

επαγγελματική εμπειρία δεν είναι σύμφωνη με την απαιτούμενη από την 

πρόσκληση.  

 

Καλαματιανού Ελεονώρα για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57156/6-12-2013): Η 

ένσταση γίνεται δεκτή και μοριοδοτείται ως εξής:  Η ενιστάμενη έχει πτυχίο. Οι 

μήνες ανεργίας είναι πάνω από 18. Η επιμόρφωση υπολογίζεται σε 25 ώρες. Δεν 

έχει επαγγελματική εμπειρία σύμφωνη με την πρόκληση. Ωστόσο δεν έχει 

προσκομίζει πιστοποίηση χρήσης Η/Υ και δεν έχει πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης.  

 

Ειρήνη Παναγιωτοπούλου για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (56608/4-12-2013) : Η 

ένσταση γίνεται δεκτή και μοριοδοτείται ως εξής: :  Η ενιστάμενη έχει πτυχίο και 

πιστοποίηση χρήσης Η/Υ. Οι μήνες ανεργίας είναι 4. Δεν προσκομίζει πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης. Δεν έχει μεταπτυχιακό. Εχει ξένη γλώσσα σε επίπεδο Β2 

και έχει 30 μήνες προϋπηρεσία και 600 ώρες επιμόρφωση σύμφωνη με την 

πρόσκληση.  

 

Παπαδημητρίου Αλτάνη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (56836/5-12-2013): Η 

ένσταση απορρίπτεται . Η πρόσκληση αναφέρει ότι το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να 

συνάψει δύο παράλληλες συμβάσεις όχι ότι δεν έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει 

δύο θέσεις.  

 

Μαρία Μαρουλάκη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57765/10-12-2013) : Η ένσταση 

γίνεται δεκτή και  μοριοδοτείται ως εξής: Τα προαπαιτούμενα υπάρχουν, η 
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ενιστάμενη έχει 10 μήνες ανεργία, δεν υπάρχει τριτεκνία, το μεταπτυχιακό είναι μη 

συναφές και η ξένη γλώσσα σε επίπεδο C2. 

 

Μαρίνα Κοζανίδη για Υπεύθυνη Οργάνωσης: (56627/4-12-2013): Η ένσταση 

απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει σχετική βεβαίωση.  

 

 

Σοφία Σαρηγεωργίου για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57207/6-12-2013): Η ένσταση 

κατά του κου Φραγκιουδάκη σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία γίνεται δεκτή, 

οι μήνες υπολογίζονται σε 24. Η ένσταση κατά του κου Φραγκιουδάκη σχετικά με 

την επιμόρφωση γίνεται επίσης δεκτή, οι ώρες επιμόρφωσης υπολογίζονται σε 75. 

 

Χαρά Βαμβακά για  Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (56585/4-12-2013) : Η ένσταση γίνεται 

δεκτή και μοριοδοτείται ως εξής: Τα προαπαιτούμενα υπάρχουν, η πολυτεκνία 

ισχύει, η ιδιότητα του μέλους της μονογονεϊκής δεν ισχύει, το μεταπτυχιακό δεν 

είναι συναφές, η επιμόρφωση είναι 325 ώρες και η ξένη γλώσσα σε επίπεδο C2. 

 

Ευαγγελία Καραμάνη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης  (58226/12-12-2013) : Η ένσταση 

απορρίπτεται, διότι ο αναφερόμενος από την ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί ορθά.  

 

Ιωάννα Γουλαπτσή για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ( 57149/6-12-2013) :  Η ένσταση 

γίνεται δεκτή ως προς την πολυτεκνία , η ενιστάμενη έχει την πολυτεκνική ιδιότητα. 

Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την επαγγελματική εμπειρία. 

 

Ειρήνη Σωτηροπούλου για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57176/6-12-2013): Η ένσταση 

γίνεται δεκτή εν μέρει και μοριοδοτείται ως εξής: Το μεταπτυχιακό είναι συναφές, η 

επιμόρφωση 625 ώρες, η ξένη γλώσσα σε  επίπεδο C2, η εργασιακή εμπειρία δεν 

είναι συναφής με την προκήρυξη. 

 

Μαυρογιάννης Γεώργιος για Υπεύθυνος Εκπαίδευσης (57210/6-12-2013): Η 

ένσταση γίνεται δεκτή. Ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι συναφής με την προκήρυξη.  

 

Εκκεκάκη Ελισσάβετ για Υπεύθυνος Οργάνωσης (57222/6-12-2013): Η ένσταση 

γίνεται δεκτή και η ενιστάμενη μοριοδοτείται ως εξής: Έχει τα προαπαιτούμενα, 

ανεργία 2 μήνες, επιμόρφωση 494 ώρες, πιστοποίηση γνώσεων Η/Υ σύμφωνη με 

ΑΣΕΠ, Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, αγγλικά επίπεδο C2  και εμπειρία 57 μηνών.  

 

 

Μπαλτά Ευτυχία για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (56583/4-12-2013): H ένσταση 

απορρίπτεται καθώς η Βεβαίωση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δεν 

αντιστοιχεί σε εξαμηνιαίο μάθημα. 

 

Ελένη Καρακατσάνη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57162/6-12-2013): Η ένσταση 

γίνεται δεκτή εν μέρει και μοριοδοτείται ως εξής: Μεταπτυχιακό συναφές, 

επιμόρφωση 50 ώρες, επαγγελματική εμπειρία 28 μήνες 
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Ειρήνη Κοστρίβα για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57131/6-12-2013): Η ένσταση 

απορρίπτεται διότι το  μεταπτυχιακό δεν είναι συναφές με την προκήρυξη. 

 

Βασιλική-Ελευθερία Φράγκου για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57130/6-12-2013): Η 

ένσταση γίνεται δεκτή και μοριοδοτείται ως εξής: υπάρχουν τα προαπαιτούμενα , 

μήνες ανεργίας 11, έχει πτυχίο ΑΕΙ , έχει  τριτεκνία και   ξένη γλώσσα σε επίπεδο C2. 

 

Ευάγγελος Βρυώνης για Υπεύθυνος Οργάνωσης (57129/6-12-2013): Η ένσταση 

γίνεται δεκτή και μοριοδοτείται ως εξής: έχει τα προαπαιτούμενα, ανεργία 14 μήνες 

και τριτεκνία. 

 

Νικολέττα Ζιγκρικά για Υπεύθυνος Οργάνωσης (57244/6-12-2013): Η ένσταση 

γίνεται δεκτή εν μέρει και μοριοδοτείται ως εξής: Επιμόρφωση 450 ώρες. 

 

Έλενα Γκαρτζονίκα για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57121/6-12-2013): Η ένσταση 

γίνεται δεκτή ως προς την ανεργία. Η ενιστάμενη έχει ανεργία πάνω από 18 μήνες.  

Ωστόσο, δεν γίνεται δεκτή η ένσταση ως προς τα άλλα σημεία διότι  δεν υπάρχει 

πιστοποιητικό για τριτεκνία. Επιμόρφωση και επαγγελματική εμπειρία δεν είναι 

σύμφωνες με την προκήρυξη και ορθά δεν μοριοδοτήθηκαν. 

 

Ταγάρα Ιωάννα για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57152/6-12-2013): Η ένσταση γίνεται 

δεκτή διότι το μεταπτυχιακό είναι συναφές.  

 

Αναστασία Πρίντζιου για Εκπαίδευσης (57128/6-12-2013): Η αίτηση γίνεται δεκτή 

εν μέρει και υπολογίζεται ως εξής: Μεταπτυχιακό συναφές, επαγγελματική 

εμπειρία 11 μήνες, επιμόρφωση 195 ώρες. 

 

Δημήτριος Γραμμενούδης για Υπεύθυνος Οργάνωσης (57148/6-12-13): Η ένσταση 

γίνεται δεκτή εν μέρει και μοριοδοτείται η επιμόρφωση 300 ώρες. 

 

Ελένη Τσαμασφύρα για Υπεύθυνος Εκπαίδευσης (57144)/6-12-2013): Η ένσταση 

γίνεται δεκτή εν μέρει και μοριοδοτείται ως εξής: επιμόρφωση 186 ώρες, 

επαγγελματική εμπειρία 0 μήνες καθώς δεν μοριοδοτείται η διδακτική εμπειρία. Το 

μεταπτυχιακό δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν μοριοδοτείται. 

 

Ανθή Νικολαϊδου για Υπεύθυνη Οργάνωσης (57158/6-12-2013): Η ένσταση γίνεται 

δεκτή εν μέρει και μοριοδοτείται ως εξής: Επιμόρφωση 129 ώρες, επαγγελματική 

εμπειρία 65 μήνες. 

 

Ευαγγελία Μπεναβέλη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57218/6-12-2013): Η ένσταση 

γίνεται δεκτή εν μέρει και μοριοδοτείται ως εξής: επιμόρφωση ώρες 225, 

επαγγελματική εμπειρία 4 μήνες. 

 

Χριστιάννα Παππά για Υπεύθυνη Οργάνωσης (56775/4-12-2013): Η ένσταση 

γίνεται δεκτή και μοριοδοτείται ως εξής: ανεργία 16 μήνες, έχει πτυχίο ΑΕΙ, 

επιμόρφωση 1.100 ώρες, ξένη γλώσσα Β2. 
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Αλέξανδρος Ζεϊμπέκης για Υπεύθυνος Εκπαίδευσης (56862/5-12-2013): Η ένσταση 

γίνεται δεκτή, έγινε επανακαταμέτρηση και οι συνολικές ώρες επιμόρφωσης είναι 

219. 

 

Ιωάννα –Έρση Περβολαράκη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57172/6-12-2013): Η 

ένσταση κατά της άλλης υποψήφιας απορρίπτεται καθώς από τη διοικητική 

επαλήθευση και βάσει της βεβαίωσης που προσκόμισε οι μήνες ανεργίας έχουν 

υπολογιστεί σωστά. Όσον αφορά στο αίτημα γιαεπανεξέταση όλων των αιτήσεων 

απορρίπτεται ως ατεκμηρίωτο  σύμφωνα με την προκήρυξη. 

 

Ζεϊμπέκη Κατερίνα για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (56580/4-12-2013): Η ένσταση 

γίνεται δεκτή και οι ώρες επιμόρφωσης είναι 219.  

 

Γεωργία Λελέ για Υπεύθυνη Οργάνωσης (56906/5-12-2013) Η ένσταση γίνεται 

δεκτή εν μέρει και μοριοδοτείται ως εξής : επαγγελματική εμπειρία μήνες 65,5, 

επιμόρφωση 600 ώρες αλλά η  τριτεκνία απορρίπτεται. 

 

Σβιτλάνα Γκλάντκα για Υπεύθυνη Οργάνωσης (57582/9-12-2013): Η ένσταση 

γίνεται δεκτή εν μέρει και μοριοδοτείται ως εξής:  Επαγγελματική Εμπειρία 10 μήνες 

και επιμόρφωση 20 ώρες. 

 

Αθηνά Λουκίδη για Υπεύθυνη Οργάνωσης (56597/4-12-2013): Η ένσταση γίνεται 

δεκτή εν μέρει.  Οι  ώρες είναι  επιμόρφωσης 1200 αλλά  δεν υπάρχει συναφής 

επαγγελματική εμπειρία. 

 

Σωτηρία Λυμπεροπούλου για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57220/6-12-2013): Η 

ένσταση γίνεται δεκτή και μοριοδοτείται ως εξής: Διαθέτει όλα τα προαπαιτούμενα, 

μεταπτυχιακό μη συναφές, επιμόρφωση 0 ώρες, διδακτική εμπειρία 0 ώρες,  μήνες 

ανεργίας 16, ξένη γλώσσα επίπεδο Β2 και πολυτεκνία.  

 

Ειρήνη Χρυσοστομίδη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57154/6-12-2013): Η ένσταση 

γίνεται δεκτή. Οι  μήνες ανεργίας είναι 17 και το μεταπτυχιακό είναι συναφές.  

 

Ειρήνη Μακαρίου για Υπεύθυνη Οργάνωσης (56750/4-12-2013): Η ένσταση γίνεται 

δεκτή εν μέρει : ώρες επιμόρφωσης 100. Απορρίπτεται ως προς την επαγγελματική 

εμπειρία. 

 

Γαλάτεια Κοράκη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57153/6-12-2013): Η ένσταση 

απορρίπτεται ως ατεκμηρίωτη σύμφωνα με την προκήρυξη. 

 

Μαριάννα Μυτιληναίου για Υπεύθυνη Οργάνωσης (56596/4-12-2013): H ένσταση 

απορρίπτεται, δεν υπάρχουν αντίστοιχες βεβαιώσεις. 
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Δήμητρα Λάζαρη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ( 57139/6-12-2013) : Η ενιστάμενη 

έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δικαιολογητικά των συνυποψηφίων. Η ένσταση 

απορρίπτεται ως προς την κ Αγγελική Γαλάνη διότι έχει ανεργία πάνω από 18 

μήνες.  Ως προς τον κ Σακελλαρίου Αθανάσιο, έχει μοριοδοτηθεί ορθά πλην της 

τριτεκνίας, που δεν ισχύει. Ως προς την επιμόρφωση, δεν μπορούν να 

μοριοδοτηθούν βεβαιώσεις που κατατέθηκαν εκ των υστέρων με την ένσταση και 

δεν κατατέθηκαν με τον αρχικό φάκελο. Ως προς την επαγγελματική εμπειρία , 

ισχύει το ίδιο και επιπλέον δεν μοριοδοτείται η διδακτική εμπειρία.  

 

Αικατερίνη Χατζηδάκη για Υπεύθυνη Οργάνωσης: Η ένσταση γίνεται δεκτή και 

μοριοδοτείται ως εξής: Έχει τον προαπαιτούμενο τίτλο δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και ανεργία, δεν έχει πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, δεν 

αναγνωρίζεται η ιδιότητα μέλος  μονογονεϊκής και τρίτεκνης οικογένειας, η σχετική 

με την πρόσκληση επιμόρφωση 150 ώρες , η εμπειρία δεν είναι σύμφωνη με την 

πρόσκληση και η ξένη γλώσσα είναι επίπεδο Β2.  

 

Ευαγγελία Πρίντεζη για Υπεύθυνη Οργάνωσης: Η ένσταση απορρίπτεται. Η 

ενιστάμενη δεν έχει καταθέσει φάκελο.  

 

 

Ο Πρόεδρος  

Κωνσταντίνος Κορμπάκης 

 

 

Τα μέλη  

Σοφία Βαρουξή 

Αικατερίνη Σύρρου  

 


