
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 Δευτέρα 13 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: 

 
 
 
ΚΟΥΛΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ 
 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν έχει γίνει σωστά η ηλεκτρονική αίτηση. 
 
ΑΝΝΑ ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΟΓΛΟΥ 
 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι το µεταπτυχιακό δεν είναι συναφές µε το αντικείµενο 
της προκηρυσσόµενης θέσης. 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥ∆ΑΚΗΣ 
 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι η διδακτική εµπειρία είναι σωστά µοριοδοτηµένη 
βάσει προκήρυξης. 
 
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ 
 
Η ένσταση γίνεται δεκτή όσον αφορά τη διδακτική εµπειρία. Η ένσταση απορρίπτεται 
όσον αφορά την επιµόρφωση η οποία είναι ορθά  µοριοδοτηµένη και την 
πιστοποίηση  ΕΚΕΠΙΣ η οποία δεν τεκµηριώνεται. 
 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ 
 
Η ένσταση απορρίπτεται καθότι ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών δεν είναι  συναφής 
µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης. 
 
 



ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ 
 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΘΩΜΑΚΗΣ 
 
Η ένσταση απορρίπτεται καθότι η πιστοποίηση  γνώσεων  Η/Υ δεν αποδεικνύεται µε 
την πιστοποίηση µίας µόνο ενότητας. 
 
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥΚΑ 
 
Η ένσταση απορρίπτεται καθότι η µοριοδότηση είναι ορθή. 
 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
 
Η ένσταση γίνεται δεκτή όσον αφορά την επιµόρφωση και τις µεταπτυχιακές 
σπουδές. Όσον αφορά τη διδακτική εµπειρία η ένσταση  απορρίπτεται. 
 
ΟΛΓΑ ΖΓΙΑΛΤΟΥ  
 
Η ένσταση απορρίπτεται καθότι δεν έχει προσκοµιστεί µεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών. 
 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ  
 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ 
 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΧΥΡΑΚΗ 
 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι µετά το πέρας της προκήρυξης τα έγγραφα τα οποία 
αποστέλλονται δεν µοριοδοτούνται. 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΛΑΚΗΣ 
 
Η ένσταση γίνεται δεκτή όσον αφορά τη γνώση της ξένης γλώσσας. Όσον αφορά την  
επιµόρφωση και τη διδακτική εµπειρία απορρίπτεται.. 
 
ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗ 
 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι η διδακτική εµπειρία στο Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήµιο δεν µοριοδοτείται. 
 
 
 
 
 



ΠΕΤΡΟΣ ΑΥΞΕΝΤΗΣ 
 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι η διδακτική εµπειρία στο Τµήµα ∆οκίµων 
Αστυφυλάκων δεν µοριοδοτείται. 
 
 
ΕΛΕΝΗ ΛΕΜΠΙ∆ΑΚΗ 
 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι η  συγκεκριµένη επιµόρφωση δεν  µοριοδοτείται. 
 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΑΝΤΟΛΙΑΣ 
 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΒΑΜΒΑΚΑ 
 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι το µεταπτυχιακό αφορά την εκπαίδευση και όχι την 
εκπαίδευση ενηλίκων. 
 
 
ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 
 
Η ένσταση απορρίπτεται ως αβάσιµη. 
 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΛΑΝΗ 
 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 
 
 
 

Η Επιτροπή Ενστάσεων: 
 

                                                                                                    Τσολακίδου Εύα 

 

 Σύρρου Αικατερίνη 

 

Φουλίδου Ειρήνη 

 

                                                                       


