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

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στην Αθήνα σήµερα Τρίτη 27 Μαΐου 2014 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης
Ενστάσεων που ορίστηκε µε την υπ΄αριθµ. 1946/50/12.05.2014 Απόφαση του ∆.Σ. του
Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. αποτελούµενη από τους :
Φουλίδου Ειρήνη,
Καπνιάρης Στρατής και
Κορµπάκης Κωνσταντίνος
Η επιτροπή αφού µελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιµα στοιχεία και
συζήτησε διεξοδικά για αυτές, αποφάσισε τα εξής:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (αριθµ. πρωτ. 26888/15-5-2014) (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ). Η ένσταση απορρίπτεται ως ανυπόγραφη.
ΧΙΟΚΤΟΥΡΙ∆ΟΥ ΚΛΑΙΡΗ (αριθµ. πρωτ. 26902/15-5-2014) (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η κυρία Μπετσίδου βάσει δικαιολογητικών έχει 146
ώρες διδακτική εµπειρία στην τυπική εκπαίδευση. Η κυρία Ζιγκρίκα έχει δηλώσει στην
ηλεκτρονική της αίτηση µία µόνο Περιφέρεια και ένα µόνο γνωστικό αντικείµενο.
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΑ (αριθµ. πρωτ. 26889/15-5-2014) (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ).
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) οι βεβαιώσεις επιµόρφωσης δεν ήταν επικυρωµένες,
ούτε υπήρχε υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ακριβή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, β) οι
βεβαιώσεις διδακτικής εµπειρίας στα Σ∆Ε δεν ήταν επικυρωµένες, ούτε υπήρχε υπεύθυνη
δήλωση ότι είναι ακριβή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, γ) προκύπτουν από
επικυρωµένες βεβαιώσεις 426 ώρες διδακτικής εµπειρίας σε δοµές δια βίου εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (αριθµ. πρωτ. 26255/13-5-2014) (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η
ένσταση απορρίπτεται. Ο υποψήφιος έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική του αίτηση Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ορθώς δεν συµπεριλήφθηκε στους πίνακες κατάταξης
της Κεντρικής Μακεδονίας.
ΚΡΑΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ (αριθµ. πρωτ. 26933/15-5-2014) (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η
ένσταση απορρίπτεται. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι βάσει Υπουργικής Απόφασης κατατάσσονται
στο τέλος του προσωρινού πίνακα κατάταξης.
ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ (αριθµ. πρωτ. 27235/15-5-2014) (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση
απορρίπτεται. Η ενιστάµενη είναι άνω των 30 ετών και δεν µοριοδοτείται ως µέλος
µονογονεϊκής οικογένειας.

ΞΕΝΙΤΙ∆ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ (αριθµ. πρωτ. 27234/15-5-2014) (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η
ένσταση απορρίπτεται, η επιµόρφωση ‘Project στην εκπαίδευση’ δεν εµπίπτει στο πεδίο
επιµόρφωση στα Σ∆Ε.
ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΟΥΣΟΣ
(αριθµ.
πρωτ.
26994/15-5-2014)
(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται: α) προκύπτουν 100 ώρες
επιµόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων, β) επιµόρφωση στο διδακτικό αντικείµενο 153
ώρες, γ) η διδακτική εµπειρία ορθώς προσµετρήθηκε από την επιτροπή αντιπαραβολής
δικαιολογητικών.
ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (αριθµ. πρωτ. 26970/15-5-2014) (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) προκύπτουν 765 ώρες διδακτική εµπειρία στην τυπική
εκπαίδευση, β) δεν είναι γονέας τριών τέκνων.
ΜΠΟΥΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αριθµ. πρωτ. 27414/16-5-2014) (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η
ένσταση γίνεται δεκτή. Προκύπτουν 899 ώρες διδακτικής εµπειρίας στα Σ∆Ε.
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (αριθµ. πρωτ. 27671/16-5-2014) (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) το εν λόγω επιµορφωτικό πρόγραµµα δεν εµπίπτει στο
διδακτικό αντικείµενο, β) προκύπτουν 31 ώρες επιµόρφωσης στα Σ∆Ε, γ) η επιµόρφωση
‘Project στην εκπαίδευση’ δεν εµπίπτει στο πεδίο επιµόρφωση στα Σ∆Ε.
ΓΟΥΛΑΠΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ (αριθµ. πρωτ. 27406/16-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η
ένσταση απορρίπτεται: α) η ενιστάµενη είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, β) βάσει
βεβαιώσεων προκύπτουν 50 ώρες διδακτικής εµπειρίας σε Κ∆ΒΜ.
ΑΡΙΣΤΕΡΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (αριθµ.
πρωτ. 27590/16-5-2014)
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) προκύπτουν 95 ώρες επιµόρφωσης στα
Σ∆Ε, β) δεν αναγράφονται ώρες επιµόρφωσης στη βεβαίωση.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ (αριθµ. πρωτ. 27421/16-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προκύπτουν 380 ώρες επιµόρφωσης στην εκπαίδευση
ενηλίκων.
ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αριθµ. πρωτ. 27410/16-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει, έγινε επαναµοριοδότηση και προκύπτουν: α) επιµόρφωση
στα Σ∆Ε 115 ώρες, β) επιµόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων 185 ώρες, γ) επιµόρφωση
στο διδακτικό αντικείµενο 507 ώρες, δ) διδακτική εµπειρία στα Σ∆Ε και διδακτική εµπειρία σε
προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης άνω των 1000 ωρών, ε) διδακτική
εµπειρία στην τυπική εκπαίδευση 515 ώρες.
ΨΑΡΙΑΝΟΣ
ΕΡΜΟΛΑΟΣ
(αριθµ.
πρωτ.
26972/15-5-2014)
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) στα Σ∆Ε προκύπτει εµπειρία ως
σύµβουλος και όχι ως εκπαιδευτής, β) διδακτική εµπειρία στη δια βίου εκπαίδευση 54 ώρες,
γ) επιµόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων 200 ώρες.
ΤΣΑΝΤΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (αριθµ. πρωτ. 27591/16-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η
ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάµενη µοριοδοτήθηκε και προκύπτουν συνολικά 16,89 µόρια.

∆ΟΛΑΠΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (αριθµ. πρωτ. 26930/15-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η
ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει επίσηµη µετάφραση της βεβαίωσης στο φάκελο
δικαιολογητικών.
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (αριθµ. πρωτ. 27784/16-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή: α) προκύπτει πλαφόν 1000 ωρών στη διδακτική εµπειρία
στη δια βίου εκπαίδευση, β) προκύπτουν συνολικά 50 ώρες επιµόρφωσης στην εκπαίδευση
ενηλίκων.
∆ΡΑΚΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (αριθµ. πρωτ. 27420/16-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η
ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει βεβαίωση στο φάκελο δικαιολογητικών.
ΘΩΜΑΪ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΛΕΝΗ (αριθµ. πρωτ. 27411/16-5-2014) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή: προκύπτουν συνολικά 89 ώρες επιµόρφωσης στα
Σ∆Ε.
ΖΙΓΚΡΙΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (αριθµ. πρωτ. 27233/15-5-2014) (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) η κυρία Χιουκτουρίδου έχει προσκοµίσει
στο φάκελο δικαιολογητικών της πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕ∆, β) το µεταπτυχιακό της κυρίας
Χιουκτουρίδου είναι µη συναφές.
ΠΕΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αριθµ. πρωτ. 27853/19-5-2014) (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η ένσταση
γίνεται δεκτή εν µέρει. Οι ώρες επιµόρφωσης της κυρίας Καρατζά είναι: α) επιµόρφωση στα
Σ∆Ε 131 ώρες, β) επιµόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων 950 ώρες, γ) επιµόρφωση στο
διδακτικό αντικείµενο 180 ώρες.
ΙΝΤΖΕΒΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (αριθµ. πρωτ. 28157/20-5-2014) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ).
Η ένσταση απορρίπτεται ως ανυπόγραφη.
ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (αριθµ. πρωτ. 28175/20-5-2014) (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η
ένσταση απορρίπτεται διότι στο φάκελο δικαιολογητικών δεν υπήρχε επίσηµη µετάφραση
του πιστοποιητικού ξένης γλώσσας.
ΚΑΝΤΖΟΥΡΑ
ΒΑΪΑ
(αριθµ.
πρωτ.
28185/20-5-2014)
(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή: προκύπτουν συνολικά 232 ώρες διδακτικής
εµπειρίας στην τυπική εκπαίδευση.
ΧΛΗ ΕΙΡΗΝΗ (αριθµ. πρωτ. 28196/20-5-2014) (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται
δεκτή εν µέρει. Οι ώρες διδακτικής εµπειρίας της ενιστάµενης είναι: α) στα Σ∆Ε 388 ώρες, β)
σε δοµές δια βίου εκπαίδευσης 174 ώρες, γ) στην τυπική εκπαίδευση 939 ώρες.
∆ΡΑΜΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (αριθµ. πρωτ. 28195/20-5-2014) (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ). Η ένσταση απορρίπτεται. Βάσει βεβαιώσεων προκύπτουν 200 ώρες
διδακτικής εµπειρίας σε δοµές δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΗΠΕΙΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (αριθµ. πρωτ. 26919/15-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η
ένσταση γίνεται δεκτή: προκύπτουν συνολικά 271 ώρες διδακτικής εµπειρίας σε
προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΚΟΛΙΤΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (αριθµ. πρωτ. 26890/15-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) προκύπτουν επιπλέον 100 ώρες επιµόρφωσης στην
εκπαίδευση ενηλίκων, β) η επιµόρφωση 3 ωρών δεν εµπίπτει στα πεδία που µοριοδοτούνται
βάσει προκήρυξης.
ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (αριθµ. πρωτ. 26998/15-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: έγινε επανακαταµέτρηση και προκύπτουν 618 ώρες
διδακτικής εµπειρίας στην τυπική εκπαίδευση. Για τις υπόλοιπες ώρες διδακτικής εµπειρίας
δεν προσκοµίζονται βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
ΓΚΙΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (αριθµ. πρωτ. 26920/15-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση
γίνεται δεκτή: προκύπτουν συνολικά άνω των 1000 ωρών διδακτικής εµπειρίας σε δοµές δια
βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.
ΜΙΧΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ (αριθµ. πρωτ. 27407/16-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η
ένσταση απορρίπτεται διότι τα φροντιστήρια δεν εµπίπτουν στην τυπική εκπαίδευση.
ΤΑΣΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (αριθµ. πρωτ. 27587/16-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση
γίνεται δεκτή εν µέρει: έγινε επανακαταµέτρηση και προκύπτουν 243 ώρες επιµόρφωσης
στο διδακτικό αντικείµενο και άνω των 1000 ωρών διδακτικής εµπειρίας σε δοµές δια βίου
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
ΚΑΛΟΓΝΩΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
-ΑΝΝΑ
(αριθµ.
πρωτ.
27202/15-5-2014)
(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή: ο φάκελος δικαιολογητικών της
ενιστάµενης µοριοδοτήθηκε και προέκυψαν 25,15 µόρια.

Η επιτροπή ενστάσεων
Φουλίδου Ειρήνη
Καπνιάρης Στρατής
Κορµπάκης Κωνσταντίνος

