
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ:  660/3/56566/3-12-2013,             
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, 8, 9». 
 
 

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

 
Στην Αθήνα σήμερα Δευτέρα 19/3/2014,  συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης 
Ενστάσεων που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.: 1716/81/20-2-2014 Απόφαση του 
Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
 

1) Κυριλή Κωνσταντίνο 
2) Κορμπάκη Κωνσταντίνο 
3) Κωνσταντίνου Μαρία 

 
Η επιτροπή αφού μελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιμα 
στοιχεία και συζήτησε διεξοδικά για αυτές, αποφάσισε τα εξής: 
 
1)  ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (αριθ. πρωτ.: 10910/19-2-2014) 
      Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή.  Αναγνωρίζονται  είκοσι πέντε (25) 

μήνες  ως επαγγελματική εμπειρία. 
 
2)  ΜΠΑΚΑΤΣΑΚΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ (αριθ. πρωτ.: 9999/18-2-2014)  
      Η ένσταση απορρίπτεται.  Η επαγγελματική εμπειρία έχει υπολογισθεί 

σωστά. 
 
3)   ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΤΟΝΙΑ (αριθ. πρωτ.: 10898/19-2-2014) 
      Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή.  Αναγνωρίζονται  τριάντα τρεις (33) 

μήνες  ως επαγγελματική εμπειρία.  Ως επιμόρφωση μηδέν (0) χρόνος 
εμπειρίας. 

 
4)  ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (αριθ. πρωτ.: 6527/11-2-2014) 
      Η ένσταση απορρίπτεται. Η επιμόρφωση δεν είναι συναφής με τα 

απαιτούμενα της πρόσκλησης. 
  
5)   ΓΚΛΑΝΤΚΑ ΣΒΙΤΛΑΝΑ (αριθ. πρωτ.: 7245/13-2-2014) 
      Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή.  Αναγνωρίζονται μηδέν  (0) μήνες  ως    

επαγγελματική εμπειρία, διότι δεν έχει προσκομίσει παραστατικά 
πληρωμής και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.  Ως επιμόρφωση 
αναγνωρίζονται  είκοσι (20) ώρες.   

 
6)   ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (αριθ. πρωτ.: 7241/13-2-2014) 
      Η ένσταση απορρίπτεται.  Το πτυχίο Τ.Ε.Ι.  δεν είναι επικυρωμένο. 
 
7)   ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (αριθ. πρωτ.: 7247/13-2-2014) 
      Η ένσταση απορρίπτεται.  Ο τίτλος Δ/θμιας Εκπαίδευσης δεν είναι 

επικυρωμένος. 
 



 
8)   ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (αριθ. πρωτ.: 7612/13-2-2014) 
      Η ένσταση γίνεται δεκτή.  Αναγνωρίζονται εξήντα επτά (67) μήνες  ως  

επαγγελματική εμπειρία. 
 
9)   ΞΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (αριθ. πρωτ.: 7376/13-2-2014) 
      Η ένσταση απορρίπτεται.  Η επιμόρφωση και η εργασιακή εμπειρία δεν 

είναι συναφή με  την προκήρυξη. 
 

10)    ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (αριθ. πρωτ.: 7513/13-2-2014) 
      Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή.  Αναγνωρίζονται είκοσι πέντε (25) μήνες  

επιπλέον ως επαγγελματική εμπειρία. 
 
11)   ΛΗΜΝΑΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ  (αριθ. πρωτ.: 7608/13-2-2014) 
        Η ένσταση ως προς το σκέλος της επιμόρφωσης απορρίπτεται.  Όσον 

αφορά δε την κα. Βουγιούκα Ελένη, η ένσταση είναι ασαφής. 
 
12)   ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (αριθ. πρωτ.: 7614/13-2-2014)  
         Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή.  Μηδέν (0) χρόνος ως επαγγελματική 

εμπειρία, λόγω μη συνάφειας με την πρόσκληση και σαράντα πέντε (45) 
ώρες ως επιμόρφωση. 

 
13)   ΡΟΒΙΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (αριθ. πρωτ.: 11553/20-2-2014) 

     Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή.  Μηδέν (0) μήνες  ως   επαγγελματική 
εμπειρία, διότι δεν έχει προσκομίσει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και 
σύμβαση. Αναγνωρίζονται είκοσι  πέντε (25) ώρες ως επιμόρφωση.  
΄Οσον αφορά την ένστασή της για τη μοριοδότηση του κ. Δασκάλου 
απορρίπτεται, διότι η επαγγελματική εμπειρία του είναι 54 μήνες. 

  
14)   ΤΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ (αριθ. πρωτ.: 6637/11-2-2014) 
        Η ένσταση απορρίπτεται, διότι το πτυχίο Α.Ε.Ι. δεν είναι επικυρωμένο, 

όπως τα υπόλοιπα πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί. 
 
15)    ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αριθ. πρωτ.: 6027/10-2-2014) 
         Η ένσταση απορρίπτεται, διότι δεν αποδεικνύεται από τη βεβαίωση που 

έχει καταθέσει το είδος της εργασίας του. 
 
16)    ΜΠΟΛΙΚΑ ΑΝΝΑ (αριθ. πρωτ.: 6110/10-2-2014) 
         Η ένσταση απορρίπτεται.  Η επιμόρφωση και η επαγγελματική εμπειρία 

είναι εκτός πρόσκλησης. Όσον αφορά το σκέλος της ένστασης για την κα. 
Παρθενίδου,  μετά τη σύνταξη των οριστικών πινάκων και τη δημοσίευσή 
τους στο διαδίκτυο, είναι στην επιλογή της κας.  Παρθενίδου Καλλιόπης-
Νεκταρίας, η σύναψη σύμβασης στο εν λόγω έργο ή την παραμονή της 
στην θέση που ήδη κατέχει. 

 
17)    ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (αριθ. πρωτ.: 6078/10-2-2014) 
         Η ένσταση γίνεται δεκτή.  Το πτυχίο Α.Ε.Ι. ισχύει. 
 
 
 



 
18)    ΓΚΟΒΙΝΑ ΗΛΙΑΝΑ (αριθ. πρωτ.: 6589/11-2-2014) 
         Η ένσταση απορρίπτεται, διότι η επιμόρφωση δεν είναι συναφής.  Όσον 

αφορά την επαγγελματική εμπειρία απορρίπτεται,  διότι τα STAGE ήταν 
από Εθνικούς Πόρους και όχι συγχρηματοδοτούμενα.  

 
19)    ΠΗΛΙΟΥ ΑΝΝΑ (αριθ. πρωτ.: 6889/12-2-2014) 
         Η ένσταση γίνεται δεκτή.  Υπάρχουν τα προαπαιτούμενα και 

μοριοδοτείται.  Έχει πτυχίο Α.Ε.Ι.  Επιμόρφωση: σαράντα πέντε (45) 
ώρες.  Ξένη Γλώσσα: C2. 

 
20) ΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (αριθ. πρωτ.: 6192/10-2-2014) 
         Η ένσταση απορρίπτεται, διότι δεν έχει προσκομίσει βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα. 
 
21) ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΑΝΝΑ (αριθ. πρωτ.: 10120/18-2-2014)  
         Η ένσταση απορρίπτεται, διότι το πιστοποιητικό του Η/Υ δεν είναι 

επικυρωμένο. 
 
22) ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΑ (αριθ. πρωτ.: 10957/19-2-2014) 

      Η ένσταση απορρίπτεται, διότι οι συμβάσεις δεν συνοδεύονται από τα 
αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής. 

 
23)    ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αριθ. πρωτ.: 10954/19-2-2014) 

       Η ένσταση απορρίπτεται, διότι δεν υπάρχουν τα προαπαιτούμενα (Η/Υ). 
 

24)     ΜΟΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (αριθ. πρωτ.: 8357/14-2-2014) 
         Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή.  Αναγνωρίζονται σαράντα (40) μήνες  

ως επαγγελματική εμπειρία. 
 
25)    ΤΣΙΤΣΙΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (αριθ. πρωτ.: 7654/13-2-2014) 
         Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή.  Αναγνωρίζονται έξι (6) μήνες ως 

επαγγελματική εμπειρία και πενήντα (50) ώρες ως επιμόρφωση.  
 
26)    ΚΟΣΙΝΙΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (αριθ. πρωτ.: 7616/13-2-2014) 
         Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή.  Αναγνωρίζονται οκτώ (8) μήνες ως   

επαγγελματική εμπειρία. 
 
27)    ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΘΩΜΑΗ (αριθ. πρωτ.: 10150/18-2-2014) 
         Η ένσταση γίνεται δεκτή.  Υπάρχουν τα προαπαιτούμενα και 

μοριοδοτείται.  Έχει πτυχίο Α.Ε.Ι.  Επιμόρφωση: πενήντα (50) ώρες.  
Επαγγελματική εμπειρία: μηδέν (0) μήνες. Ξένη Γλώσσα: C2.  
Ανεργία: έξι (6) μήνες. 

 
28)    ΣΚΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ (αριθ. πρωτ.: 6337/11-2-2014) 

               Η ένσταση απορρίπτεται, διότι το μεταπτυχιακό δεν υπολογίζεται ως 
επιμόρφωση. 

 
29)    ΚΡΟΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (αριθ. πρωτ.: 6369/11-2-2014) 



      Η ένσταση απορρίπτεται.  Ο τίτλος Δ/θμιας Εκπαίδευσης δεν είναι 
επικυρωμένος. 

 
30)    ΒΕΛΩΝΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ (αριθ. πρωτ.: 10905/19-2-2014) 

               Η ένσταση απορρίπτεται.  Η επιμόρφωση δεν είναι συναφής με την 
πρόσκληση, όπως επίσης δεν αποδεικνύεται η συνάφεια της  
επαγγελματικής εμπειρίας.  

 
31)    ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (αριθ. πρωτ.: 9489/18-2-2014) 
         Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή.  Αναγνωρίζονται τέσσερις (4) μήνες ως 

επαγγελματική εμπειρία και είκοσι πέντε (25) ώρες ως επιμόρφωση.  
 

      32)   ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (αριθ. πρωτ.: 10894/19-2-2014) 
         Η ένσταση απορρίπτεται, διότι δεν έχει προσκομίσει βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα. 
 
33)    ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (αριθ. πρωτ.: 6648/11-2-2014) 
         Η ένσταση γίνεται δεκτή.  Υπάρχουν τα προαπαιτούμενα και 

μοριοδοτείται.  Έχει πτυχίο Α.Ε.Ι.  Επιμόρφωση: σαράντα (40) ώρες.  
Επαγγελματική εμπειρία: Μηδέν (0) μήνες, διότι δεν έχει κατατεθεί 
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.  Ξένη Γλώσσα: C2.  Ανεργία: δύο (2) 
μήνες. 

 
34)    ΚΑΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (αριθ. πρωτ.: 8186/14-2-2014) 
         Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή.  Αναγνωρίζεται επαγγελματική εμπειρία 

είκοσι (20) μηνών.  Υπολογίζεται ανεργία είκοσι ένα (21) μήνες.  
Επιμόρφωση μηδέν (0), διότι είναι εκτός προκήρυξης. 

 
35)   ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ (αριθ. πρωτ.: 8414/14-2-2014) 
        Η ένσταση γίνεται δεκτή.  Υπάρχουν τα προαπαιτούμενα και  

μοριοδοτείται.  Έχει πτυχίο Α.Ε.Ι.  Ξένη Γλώσσα: C2.   
 
36)   ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αριθ. πρωτ.: 6873/12-2-2014) 
        Η ένσταση απορρίπτεται.  Δεν έχουν κατατεθεί τα παραστατικά πληρωμής 

για την επαγγελματική εμπειρία.  Η επιμόρφωση δεν είναι συναφής με την 
πρόσκληση. 

 
37)   ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (αριθ. πρωτ.: 6884/12-2-2014) 
        Η ένσταση απορρίπτεται. Δεν αναγνωρίζεται επαγγελματική εμπειρία, διότι 

δεν έχει κατατεθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.     
 
38)   ΚΑΝΑΒΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ (αριθ. πρωτ.: 7775/13-2-2014) 
        Η ένσταση απορρίπτεται, διότι το πιστοποιητικό του Η/Υ δεν είναι 

επικυρωμένο. 
 
39)   ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (αριθ. πρωτ.: 7658/13-2-2014) 
        Η ένσταση γίνεται δεκτή. Αναγνωρίζονται δέκα οκτώ (18) μήνες ως 

επαγγελματική εμπειρία. 
 
 



 
 
40)    ΔΑΓΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (αριθ. πρωτ.: 7643/13-2-2014) 
         Η ένσταση απορρίπτεται.  Η  επιμόρφωσή της δεν έχει συνάφεια με το 

ζητούμενο της πρόσκλησης.  ΄Οσον αφορά τους μήνες της κας Καραμάνου 
έχουν υπολογισθεί κανονικά. 

 
41)   ΜΠΙΣΜΠΑ ΑΝΝΑ (αριθ. πρωτ.: 10895/19-2-2014) 
        Η ένσταση απορρίπτεται.  Ο τίτλος Δ/θμιας Εκπαίδευσης δεν είναι 

επικυρωμένος. 
  
42)   ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (αριθ. πρωτ.: 10903/19-2-2014) 
        Η ένσταση απορρίπτεται, διότι τα πιστοποιητικά δεν είναι επικυρωμένα. 
 
43)   ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ (αριθ. πρωτ.: 7757/13-2-2014) 
        Η ένσταση απορρίπτεται.  Η εμπειρία που αναφέρεται στις βεβαιώσεις των 

STAGE, δεν είναι συναφής με το αντικείμενο της πρόσκλησης. 
 
44)   ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ (αριθ. πρωτ.: 6531/11-2-2014) 
         Η ένσταση κατά της κας Παπαδάκη Αικατερίνης απορρίπτεται, διότι η εν 

λόγω έχει προσκομίσει βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ.   
 
 
 
 
                         ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 
 

         1)    Κυριλής Κωνσταντίνος 
 
 
 
 

                         2)    Κορμπάκης Κωνσταντίνος 
 
 
 
 
                         3)    Κωνσταντίνου Μαρία 


