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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 – 24/12/2012  

 

για την επιλογή 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη  8 Ιανουαρίου 2014 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης 

Ενστάσεων που ορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 804/40/14.01.2013 Απόφαση του Δ.Σ. του 

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

1. Τσολακίδου Εύα, 

2. Σύρρου Αικατερίνη και 

3. Φουλίδου Ειρήνη.  

 

Η επιτροπή αφού μελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία 

και συζήτησε διεξοδικά για αυτές, αποφάσισε τα εξής: 

 

ΚΡΟΚΟΥ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

Η ένσταση απορρίπτεται αναφορικά µε τη διδακτική εµπειρία. Γίνεται δεκτή ως προς 
τη ξένη γλώσσα . Όσον αφορά το Μεταπτυχιακό Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
απορρίπτεται καθώς έχει προσµετρηθεί κανονικά. 

 

ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ  

Η ένσταση απορρίπτεται ως εκπρόθεσµη. 

ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  

Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν προσκοµίζεται µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Το 
Τµήµα Θεάτρου µοριοδοτείται σαν βασικό πτυχίο σπουδών. 
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ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

Η ένσταση γίνεται δεκτή όσον αφορά τη ξένη γλώσσα και απορρίπτεται όσον αφορά 
την διδακτική εµπειρία η οποία είναι 580 ώρες. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

Η ένσταση απορρίπτεται καθώς σύµφωνα µε τη προκήρυξη η γνώση Η/Υ δεν 
µοριοδοτείται επιπλέον για την ειδικότητα της Πληροφορικής. Επιπλέον η διδακτική 
εµπειρία έχει µοριοδοτηθεί ορθά καθώς η προϋπηρεσία στα ΙΕΚ δεν ανήκει στην 
εκπαίδευση ενηλίκων σύµφωνα µε την προκήρυξη.  

ΓΚΡΟΥΤΖΙΕΝ ΑΝΝΑ- ΚΑΤΕΡΙΝΑ  

Η ένσταση γίνεται δεκτή . 

ΠΟΘΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Η ένσταση απορρίπτεται καθότι το µεταπτυχιακό δεν υπάγεται στην εκπαίδευση 
ενηλίκων καθώς επίσης δεν είναι σχετικό µε την προκηρυσσόµενη θέση. 

ΛΥΓΓΙΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

Η ένσταση απορρίπτεται. Η µοριοδότηση όσον αφορά την διδακτική εµπειρία έχει 
γίνει ορθά καθώς οι φορείς που αναγνωρίζονται για την διδακτική εµπειρία στην 
εκπαίδευση ενηλίκων είναι αυτοί που αναγράφονται στην προκήρυξη. 

ΝΕΙΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ στον αρχικό 
φάκελο υποβολής δικιολογητικών. 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την επιµόρφωση και απορρίπτεται ως προς την 
διδακτική εµπειρία. 

ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την ξένη γλώσσα και απορρίπτεται ως προς τη 
διδακτική εµπειρία διότι οι ώρες προϋπηρεσίας δεν αντιστοιχούν σε φορείς 
εκπαίδευσης ενηλίκων σύµφωνα µε την προκήρυξη. 

ΛΑΖΑΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει πιστοποίηση Η/Υ  σύµφωνη µε τον 
ΑΣΕΠ. 
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ΣΠΟΥΡΓΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

Η ένσταση απορρίπτεται και όσον αφορά την επιµόρφωση και όσον αφορά τη 
διδακτική εµπειρία. 

ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Η ένσταση γίνεται δεκτή όσον αφορά την επιµόρφωση. 

ΧΟΥΠΟΥΡΙ∆ΟΥ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ 

Η ένσταση απορρίπτεται καθότι στην αρχική αίτηση το πτυχίο δεν είναι επικυρωµένο 
και δεν υπάρχει και υπεύθυνη δήλωση. 

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ 

Η ένσταση γίνεται δεκτή όσον αφορά τη διδακτική εµπειρία στη ΝΕΛΕ. 

ΧΟΥΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 

Η ένσταση απορρίπτεται καθώς ο µεταπτυχιακός τίτλος δεν είναι συναφής µε το 
αντικείµενο της θέσης. 

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν γίνεται δεκτός φάκελος υποψηφιότητας µετά τη 
λήξη της προθεσµίας υποβολής που όριζε η προκήρυξη. 

ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. 

∆ΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι η προϋπηρεσία στα ΙΕΚ δεν προσµετράτε σύµφωνα µε 
την προκήρυξη και επιπλέον το διδακτορικό στη Ιατρική δεν γίνετε δεκτό βάση της 
προκήρυξης. 

ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  

Η ένσταση απορρίπτεται όσον αφορά τους Η/Υ διότι δεν υπάρχει πιστοποίηση 
σύµφωνα µε τον ΑΣΕΠ. Επίσης απορρίπτεται και όσον αφορά τη διδακτική εµπειρία. 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι η διδακτική εµπειρία σε ΙΕΚ και γενικότερα στη 
τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν προσµετράτε.  

ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 

Η ένσταση γίνεται εν µέρει δεκτή όσον αφορά τη διδακτική εµπειρία στη ΝΕΛΕ. 
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ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. 

ΚΟΡΟΛΗ ΜΑΡΙΑ 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι το διδακτορικό δίπλωµα δεν έχει αναγνώριση 
∆ΟΑΤΑΠ και επιπλέον η διδακτική εµπειρία είναι µοριοδοτηµένη ορθά. 

ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν εµφανίζεται διδακτική εµπειρία στην εκπαίδευση 
ενηλίκων βάση προκήρυξης. 

∆ΗΜΗΤΡΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 

Η ένταση γίνεται δεκτή όσον αφορά την επιµόρφωση και απορρίπτεται όσον αφορά 
τη διδακτική εµπερία. 

ΤΟΥΝΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

Η ένσταση απορρίπτεται καθώς η µοριοδότηση είναι ορθή. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Η ένσταση όσον αφορά τις ώρες διδακτικής εµπειρίας απορρίπτεται ενώ γίνεται 
δεκτή σε σχέση µε τον κ. Χαϊνά Ευάγγελο. 

 

 

  Η επιτροπή ενστάσεων: 

                                                                                                               Τσολακίδου Εύα 

                                                                                                                        Σύρρου Αικατερίνη  

                                                                                                           Φουλίδου Ειρήνη 

 

 


