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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/9/35750/2-7-2013   
 

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

 
Στην Αθήνα σήµερα ∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2013 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης 
Ενστάσεων που ορίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 1451/72/12.11.13                             
Απόφαση του ∆.Σ. του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. αποτελούµενη από τους: 
 
Κόντη Ελένη, 
Κορµπάκη Κωνσταντίνο, 
Βαϊρακτάρη Εµµανουήλ 
 
Η επιτροπή αφού µελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις για τις θέσεις εκπαιδευτών του 
έργου ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ  και όλα τα διαθέσιµα στοιχεία εισηγείται  τα εξής: 
 
 
-Κωφίδου Χριστίνα (50084/3-10-2013): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Το πτυχίο είναι 
συναφές. Το µεταπτυχιακό δεν είναι συναφές, η επιµόρφωση είναι 755 ώρες, η  
διδακτική εµπειρία 316 ώρες, η ξένη γλώσσα επίπεδο C2 και έχει αναγνώριση Η/Υ 
και πολυτεκνίας. 
 
-Τράπκου Χαρούλα (49962/3-10-2013) Απορρίπτεται, δεν υπάρχει ο µεταπτυχιακός 
τίτλος. 
 
-Αγρίτη Νικολία (50589/8-10-2013) Το µεταπτυχιακό είναι  συναφές. Επιµόρφωση: 
δεν υπάρχει σφραγίδα του φορέα που έκανε την επιµόρφωση. ∆ιδακτική εµπειρία: 
δεν υπάρχει σφραγίδα του φορέα. 
 
-Παπαδοπούλου Ελένη (50609/8-10-2013) Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η επιµόρφωση 
υπολογίζεται 290 ώρες. 
 
-Παπαδόπουλος Αθανάσιος (50586/8-10-2013) Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ο 
ενιστάµενος έχει ανεργία άνω των 18 µηνών. 
 
-Νάκου Στυλιανή (50061/3-10-2013) Απορρίπτεται, δεν υπάρχει έγκριση ∆ΟΑΤΑΠ. 
 
-Θεοδωροπούλου Ευαγγελία (50069/3-10-2013) Η ένσταση απορρίπτεται. Η 
εµπειρία δεν είναι διδακτική. 
 
-Μίλης Νικόλαος (49977/3-10-2013) Ο ενιστάµενος έχει  πτυχίο και µεταπτυχιακό 
συναφές, δεν έχει την απαιτούµενη από την πρόσκληση επιµόρφωση, έχει 
πιστοποίηση ξένης γλώσσας και  Η/Υ και η  ανεργία υπολογίζεται  13 µήνες. 
 
-Μερτζάνη Ασηµίνα (50064/3-10-2013) 1) Η ένσταση απορρίπτεται. ∆εν υπάρχει 
αναγνώριση από το ∆ΟΑΤΑΠ. Η  τριτεκνία δεν υπολογίζεται διότι  είναι άνω των 23. 
 
-Μπάσιου Μαριέττα (50591/8-10-2013) Η ένσταση απορρίπτεται. Η ανεργία 
αποδεικνύεται µε βεβαίωση ΟΑΕ∆. 
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-Τριπουλά Ιωάννα (50701/8-10-2013) Η ένσταση  απορρίπτεται. Το πτυχίο δεν είναι  
συναφές.  
 
-Πολίτης Αντώνιος (50014/3-10-2013) Η ένσταση  απορρίπτεται. Ο τίτλος δεν είναι  
κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας. 
 
-Θωµοπούλου Βασιλική (49759/2-10-2013) Η ένσταση απορρίπτεται. Η 
προϋπηρεσία δεν είναι διδακτική.  
 
-Σάββα Μαριάννα (49876/2-10-2013) Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν είναι 
επικυρωµένα τα φωτοαντίγραφα. 
 
-Παπαδάτου Φωτεινή (49749/2-10-2013) Η ένσταση γίνεται δεκτή, η γνώση χρήσης 
Η/Υ είναι σύµφωνη µε ΑΣΕΠ.  
 
-Σαχπατζίδου Ελένη (50621/8-10-2013) Η ένσταση απορρίπτεται, η εµπειρία δεν 
συµφωνεί µε τα απαιτούµενα από την πρόσκληση.  
 
-Κακουλάκης Κωνσταντίνος (50601/8-10-2013 Η ένσταση απορρίπτεται. Η γνώση 
χρήσης Η/Υ δεν είναι  σύµφωνη µε ΑΣΕΠ. 
 
-Μήτου Τριανταφυλλιά (49681/2-10-2013) Η ένσταση γίνεται δεκτή, ο 
µεταπτυχιακός τίτλος είναι συναφής.  
 
-Τόρκος Σταύρος (50608/8-10-2013) Η ένσταση απορρίπτεται. Η εµπειρία δεν είναι 
διδακτική. 
 
-Μίσιου Μαρία (50605/8-10-201 Η ένσταση απορρίπτεται. Η διδακτική εµπειρία 
υπολογίζεται 731 ώρες. 
 
-Ξενάκης ∆ηµήτριος (50598/8-10-2013) Απορρίπτεται η ένσταση. Η επιµόρφωση 
200 ώρες γιατί (α) η επιπλέον επιµόρφωση δεν είναι σύµφωνη µε την πρόσκληση και  
(β) είναι λιγότερη από 15 ώρες. 
 
-Σεβαστού Φωτεινή (50260/4-10-2013) Η ένσταση γίνεται δεκτή διότι η ενιστάµενη  
δεν είναι δηµόσιος υπάλληλος. Η  επιµόρφωση υπολογίζεται σε 30 ώρες.  
 
-∆ραγουµάνη Γαρυφαλλιά (50640/8-10-2013) Η ένσταση απορρίπτεται. ∆ε 
µοριοδοτείται η φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ ως επιµόρφωση. 
 
-Χιώτη Σουσάνα (50603/8-10-2013) ∆εκτή η ένσταση. Το πτυχίο δεκτό, η 
επιµόρφωση υπολογίζεται σε 25 ώρες, δεν έχει διδακτική εµπειρία, αγγλικά: Β2  
∆ηµοσιεύσεις: 0 , έχει πιστοποίηση χρήσης  Η/Υ και ανεργία άνω των18 µηνών 
 
-Γεωργαντά Μαργαρίτα (50602/8-10-2013) Η ένσταση γίνεται δεκτή. Το πτυχίο 
είναι δεκτό, έχει πιστοποιητικό πολυτεκνίας και είναι µέλος µονογονεϊκής 
οικογένειας και  πιστοποίηση  αγγλικών επιπέδου Γ1 και πιστοποίηση Η/Υ.  
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-Χασακή Αλεξάνδρα (50596/8-10-2013) Η ένσταση απορρίπτεται. ∆εν είναι 
επικυρωµένα τα δικαιολογητικά της αίτησης. 
 
-Κούγια Κυριακή (50525/8-10-2013) Η ένσταση γίνεται δεκτή. Το πτυχίο δεκτό,  η 
επιµόρφωση υπολογίζεται 580 ώρες,   η διδακτική εµπειρία  25 ώρες , η ξένη γλώσσα 
σε επίπεδο  Β2, έχει πιστοποίηση Η/Υ  και  ανεργία: 18 και άνω.  
 
-Μπαντρά Ευαγγελία (50231/4-10-2013) Α) και Β) απορρίπτεται. ∆ιότι η 
επιµόρφωση δεν εµπίπτει στην απαιτούµενη από την πρόσκληση. Γ) ∆εν αναφέρεται 
και είναι ασαφής ο λόγος για τον οποίο πρέπει να γίνει επανεξέταση των άλλων 
υποψηφίων.   
 
-Σαµαρτζή Κυριακή (50649/8-10-2013) α) Απορρίπτεται ως προς τη γνώση 
υπολογιστών. ∆ε διαθέτει τα κατάλληλα πιστοποιητικά σύµφωνα µε τον ΑΣΕΠ  β) Η 
επιµέλεια συλλογικού τόµου δεν µοριοδοτείται ως  δηµοσίευση ή ως συγγραφή 
βιβλίου.  γ) Εκπαιδευτική εµπειρία 225 ώρες. Τα ΤΕΙ είναι τυπική εκπαίδευση. 
 
-Σταθόπουλος Θεόδωρος (49520/1-10-2013) Η ένσταση απορρίπτεται. Στην αρχική 
αίτηση δεν υπήρχε πτυχίο. 
 
-Τριπολίτου ∆ιονυσία (49894/2-10-2013) 1.1.1. ∆ε ζητείται τίποτα από την 
Επιτροπή. Είναι ασαφής. 1.2. Επιµόρφωση: 174 ώρες   1.3. ∆ιδακτική εµπειρία: 625 
ώρες  3.2.Β. ∆εν επισυνάπτεται βιβλίο. Απορρίπτεται   4. Απορρίπτεται. ∆εν διαθέτει 
ανάλογο πιστοποιητικό. 
 
-Φαρµάκης Γεώργιος (50377/7-10-2013) Η ένσταση απορρίπτεται. Το πτυχίο δεν 
είναι σχετικό. 
 
-Ζώη Βασιλική (50413/7-10-2013) α) Η επιµόρφωση υπολογίζεται σε  439 ώρες   β) 
Απορρίπτεται ο έλεγχος των άλλων συνυποψηφίων αφού δεν αναφέρει τους λόγους 
για τους οποίους ενίσταται. 
 
-Λιανού Κυριακή (50660/8-10-2013) 1.2 Η επιµόρφωση υπολογίζεται σε 302 ώρες  
2. Η διδακτική εµπειρία υπολογίζεται  641 ώρες  3.1. Η ένσταση γίνεται δεκτή ως 
προς την πιστοποίηση ξένης γλώσσας σε επίπεδο Γ2. Οι   δηµοσιεύσεις στο 3.2.Α. 
είναι 3. 
 
-Βρεττού Υπατία (50606/8-10-2013) Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το α΄ 
(πρακτικά συνεδρίου). Ως προς το β, η συµµετοχή της µπορεί να υπολογιστεί ως 
δηµοσίευση και όχι ως βιβλίο. 
 
-Βερβερίδου Σταυρούλα (50067/3-10-2013) Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει και 
υπολογίζονται 252 ώρες επιµόρφωσης.  
 
-Καλυµνιού Άννα-Χρυσοβαλάντου (50695/8-10-2013) Η ένσταση γίνεται δεκτή ως 
προς την πιστοποίησης Η/Υ, η οποία υπάρχει στον αρχικό φάκελο και δεκτή ως προς 
την επάρκεια Γαλλικής η οποία  υπάρχει στον αρχικό φάκελο.  Απορρίπτεται ως προς 
την βεβαίωση ΟΑΕ∆ διότι υποβλήθηκε µε τον φάκελο ένστασης. 
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-Τσαχαλίδης Αντώνιος (49672/2-10-2013) Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει.  Η 
επιµόρφωση υπολογίζεται σε  396 ώρες.  
 
-Κρόκου Βασιλική (50220/3-10-2013) ∆εκτή η ένσταση. Το πτυχίο είναι  συναφές, 
το µεταπτυχιακό συναφές, η ξένη γλώσσα σε επίπεδο  Γ2, έχει πιστοποίηση χρήσης  
Η/Υ, επιµόρφωση 31 ώρες και  διδακτική εµπειρία 30 ώρες. 
 
 
 
 
 
                                    Τα Μέλη της Επιτροπής 
 
Κόντη Ελένη              Κορµπάκης Κωνσταντίνος             Βαϊρακτάρης Εµµανουήλ 


