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

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΣΔΕ 
 
 
 Στην Αθήνα σήμερα Δευτέρα 02/02/2015 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης 
Ενστάσεων που ορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 2564/116/18-12-2014 Απόφαση του Δ.Σ. του 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελούμενη από τους : 
Φουλίδου Ειρήνη, 
Τσολακίδου Εύα και 
Τσεβρένη Ίριδα 
 Η επιτροπή αφού μελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία 
και συζήτησε διεξοδικά για αυτές, αποφάσισε τα εξής: 
 
 
ΠΑΤΕΣΤΗ ΑΝΝΑ (αριθμ. πρωτ. 86713/23-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Έγινε επανακαταμέτρηση των πεδίων στα οποία 
ενίσταται η κα Πατεστή και προέκυψαν: 
α) 15 μήνες επαγγελματική εμπειρία στα ΣΔΕ. 
β) 81 ώρες επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
γ) 479 ώρες επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο του Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού. 
δ) 220 ώρες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 
ε) 9 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 
 
 
ΓΚΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αριθμ. πρωτ. 87143/24-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Έγινε επανεξέταση του φακέλου δικαιολογητικών και ο 
ενιστάμενος δεν προσκομίζει βασικό πτυχίο ΑΕΙ, όπως απαιτείται από το κείμενο της 
προκήρυξης, σελίδα 3. 
 
 
ΑΜΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (αριθμ. πρωτ. 87345/29-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Έγινε επανεξέταση του φακέλου δικαιολογητικών και το βασικό 
πτυχίο της ενιστάμενης δεν περιλαμβάνεται στα τμήματα ΑΕΙ που είναι αποδεκτά βάσει 
της προκήρυξης, σελίδα 3. 
 
 
ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ (αριθμ. πρωτ. 86712/23-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Έγινε επανεξέταση του φακέλου δικαιολογητικών και το βασικό 
πτυχίο της ενιστάμενης δεν περιλαμβάνεται στα τμήματα ΑΕΙ που είναι αποδεκτά βάσει 
της προκήρυξης, σελίδα 3. 
 
 



 
 
 
ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ (αριθμ. πρωτ. 87335/29-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Έγινε επανεξέταση του φακέλου δικαιολογητικών και η 
ενιστάμενη δεν προσκομίζει βασικό πτυχίο ΑΕΙ, όπως απαιτείται από το κείμενο της 
προκήρυξης, σελίδα 3. 
 
 
ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥΛΑ (αριθμ. πρωτ. 86716/23-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. Έγινε επανέλεγχος του φακέλου δικαιολογητικών και προέκυψαν 
60 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. 
 
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (αριθμ. πρωτ. 86976/24-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Έγινε επανέλεγχος του φακέλου δικαιολογητικών και βάσει της 
βεβαίωσης που προσκομίζεται από το Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος / Παράρτημα 
Ξάνθης δεν προκύπτει  επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε ενήλικες ή άτομα 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 
 
 
ΒΑΖΙΡΓΙΑΝΤΖΙΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (αριθμ. πρωτ. 86753/23-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Έγινε επανεξέταση του φακέλου δικαιολογητικών και η 
ενιστάμενη δεν προσκομίζει  υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ούτε 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου που έδωσε το 
ηλεκτρονικό σύστημα κατά την ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής αίτησης. 
 
 
ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ (αριθμ. πρωτ. 86720/23-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Έγινε επανακαταμέτρηση των πεδίων στα οποία ενίσταται η κα 
Γκράτζιου και: 
α) δεν προκύπτει επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε ώρες. 
β) ορθώς η επιτροπή αντιπαραβολής δικαιολογητικών προσμέτρησε 16 μήνες 
επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
 
 
ΧΕΛΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (αριθμ. πρωτ. 87324/29-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Έγινε επανακαταμέτρηση των πεδίων στα οποία ενίσταται η κα 
Χελιώτη και προέκυψε ότι ορθώς η επιτροπή αντιπαραβολής δικαιολογητικών 
προσμέτρησε 27 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών βάσει των προσκομισθέντων βεβαιώσεων προϋπηρεσίας. 
 
 



ΑΡΓΥΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αριθμ. πρωτ. 86718/23-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Έγινε επανακαταμέτρηση των πεδίων στα οποία 
ενίσταται ο κ. Αργύρογλου και προέκυψαν 110 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας σε 
προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
 
 
ΤΙΛΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (αριθμ. πρωτ. 87326/29-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Έγινε επανακαταμέτρηση των πεδίων στα οποία 
ενίσταται η κα Τιλελή και προέκυψαν: 
α) 140 ώρες επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
β) 28 ώρες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 
γ) 15 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 
 
 
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (αριθμ. πρωτ. 87218/24-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται καθώς δεν προκύπτει επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε ενήλικες ή 
άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 
 
 
ΜΠΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (αριθμ. πρωτ. 87135/24-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. Έγινε επανακαταμέτρηση των πεδίων στα οποία ενίσταται η κα 
Μπάτιου και προέκυψαν: 
α) 30 ώρες επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο του επαγγελματικού 
προσανατολισμού. 
β) 28 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 
 
 
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αριθμ. πρωτ. 86791/23-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Βάσει των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που περιέχονται 
στο φάκελο δικαιολογητικών προκύπτουν 34 μήνες  επαγγελματικής εμπειρίας σε 
προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και 
επιχειρηματικότητας. 
 
 
ΚΟΥΠΑΡΟΥΣΟΥ ΕΛΕΝΗ (αριθμ. πρωτ. 87113/24-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. Βάσει των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που περιέχονται στο 
φάκελο δικαιολογητικών προκύπτουν 1.101 ώρες επαγγελματικής εμπειρίας σε 
προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και 
επιχειρηματικότητας. 
 
 
ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ (αριθμ. πρωτ. 87332/29-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. Βάσει σχετικής βεβαίωσης επιμόρφωσης που περιλαμβάνεται 
στο φάκελο δικαιολογητικών προκύπτουν 125 ώρες επιμόρφωσης στα ΣΔΕ. 
 



 
ΠΑΡΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αριθμ. πρωτ. 87151/24-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Έγινε επανακαταμέτρηση των πεδίων στα οποία 
ενίσταται ο κ. Παραράς και προκύπτουν: 
α) 300 ώρες επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο του επαγγελματικού 
προσανατολισμού. 
β) 30 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. 
 
 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (αριθμ. πρωτ. 87518/30-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη. 
 
 
ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αριθμ. πρωτ. 87133/24-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Έγινε επανακαταμέτρηση των πεδίων στα οποία 
ενίσταται ο κ. Κατσιούλης και προκύπτουν: 
α) 37 ώρες επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
β) 140 ώρες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. 
γ) δεν προκύπτουν ώρες επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο του επαγγελματικού 
προσανατολισμού. 
δ) δεν προκύπτει επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε μήνες βάσει των προσκομισθέντων 
δικαιολογητικών. 
 
 
ΓΙΑΪΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (αριθμ. πρωτ. 86715/23-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Έγινε επανακαταμέτρηση των πεδίων στα οποία 
ενίσταται η κα Γιαϊτσίδου και προέκυψαν: 
α) 500 ώρες επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο του επαγγελματικού 
προσανατολισμού. 
β) 5 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 
γ) 446 ώρες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 
 
 
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (αριθμ. πρωτ. 87130/24-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. Μετά από επανέλεγχο του φακέλου δικαιολογητικών 
προκύπτουν 435 ώρες επιμόρφωσης στο πεδίο ‘επιμόρφωση στο θεματικό αντικείμενο’ . 
 
 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΠΑΡΜΑΚΗ (αριθμ. πρωτ. 86475/22-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Ορθώς η επιτροπή αντιπαραβολής δικαιολογητικών 
προσμέτρησε 10 μήνες επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας βάσει των 
προσκομισθέντων δικαιολογητικών. 



 
 
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (αριθμ. πρωτ. 86455/22-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Έγινε επανακαταμέτρηση των πεδίων στα οποία 
ενίσταται η κα Λυμπεροπούλου και προέκυψαν: 
α) 125 ώρες επιμόρφωσης στα ΣΔΕ. 
β) 64 ώρες επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
γ) δεν προκύπτει επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε ώρες. 
 
 
ΚΟΣΜΑ ΒΗΣΣΑΡΙΑ (αριθμ. πρωτ. 86864/23-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει: 
α) αναφορικά με τη συνυποψήφια της ενιστάμενης,  κα. Μαλαμή Σοφία, προκύπτουν 1230 
ώρες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. 
β)  αναφορικά με τη συνυποψήφια της ενιστάμενης,  κα. Μαλαμή Σοφία, μετά από 
επανέλεγχο των δικαιολογητικών δεν προκύπτουν 10 μήνες απασχόλησης σε παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. 
γ) έγινε επανέλεγχος των βεβαιώσεων επιμόρφωσης της ενιστάμενης και προκύπτουν 3 
ώρες επιμόρφωσης στα ΣΔΕ και 100 ώρες επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
 
 
ΧΙΩΤΗ ΣΟΥΣΑΝΑ (αριθμ. πρωτ. 87152/24-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Έγινε επανακαταμέτρηση των πεδίων στα οποία 
ενίσταται η κα Χιώτη και προέκυψαν: 
α) βάσει δικαιολογητικών δεν προκύπτει ότι έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών. 
β) βάσει δικαιολογητικών δεν προκύπτει δεύτερο πτυχίο. 
γ) προκύπτουν 40 ώρες επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων βάσει των 
προσκομισθέντων βεβαιώσεων επιμόρφωσης. 
δ) προκύπτουν 25 ώρες επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο του επαγγελματικού 
προσανατολισμού. 
ε) ορθώς η επιτροπή αντιπαραβολής δικαιολογητικών προσμέτρησε 5 μήνες προϋπηρεσίας 
στα ΣΔΕ ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, βάσει σχετικής βεβαίωσης που υπήρχε στο φάκελο 
δικαιολογητικών. 
στ) η ενιστάμενη δεν πιστοποιεί, βάσει των δικαιολογητικών, επαγγελματική εμπειρία σε 
προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και 
επιχειρηματικότητας. 
 
 
ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ (αριθμ. πρωτ. 87140/24-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή: 
α) εξετάστηκε ο φάκελος της ενιστάμενης και βάσει του ελέγχου των προσκομισθέντων 
δικαιολογητικών κατατάσσεται στους πίνακες κατάταξης Συμβούλων Σταδιοδρομίας για το 
ΣΔΕ Καστοριάς με 14,133 μόρια. 



β) όσον αφορά την συνυποψήφια της ενιστάμενης, κα Σπανδωνίδου Ελευθερία, δεν 
προκύπτει προϋπηρεσία ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ, ούτε περιλαμβάνεται στο 
φάκελο δικαιολογητικό που πιστοποιεί ανεργία.  
 
 
ΜΑΪΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (αριθμ. πρωτ. 87333/29-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή: εξετάστηκε ο φάκελος της ενιστάμενης και βάσει του ελέγχου 
των προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατατάσσεται στους πίνακες κατάταξης 
Συμβούλων Σταδιοδρομίας για το ΣΔΕ Πυλαίας - Χορτιάτη με 23,32 μόρια. 
 
 
ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αριθμ. πρωτ. 86707/23-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Ο βασικός τίτλος σπουδών του ενιστάμενου δεν περιλαμβάνεται 
στα προβλεπόμενα από το κείμενο της προκήρυξης πτυχία ΑΕΙ. 
 
 
ΒΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (αριθμ. πρωτ. 86706/23-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Δεν προκύπτει επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. 
 
 
ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (αριθμ. πρωτ. 86438/22-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προκύπτουν 39 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας σε 
προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και 
επιχειρηματικότητας. 
 
 
ΣΟΥΓΛΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (αριθμ. πρωτ. 86981/24-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ  
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Έγινε επανακαταμέτρηση των πεδίων στα οποία 
ενίσταται ο κ. Σουγλάνης και προέκυψαν: 
α) θεματικές ενότητες μεταπτυχιακών προγραμμάτων δεν προσμετρούνται ως 
επιμόρφωση. 
β) ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών του ενιστάμενου δεν εμπίπτει στα πεδία της 
Συμβουλευτικής ή του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 
γ) δεν προκύπτει επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. 
δ) προσμετρούνται 428 ώρες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. 
 
 
ΧΑΡΑΜΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (αριθμ. πρωτ. 86275/22-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Έγινε επανεξέταση του φακέλου δικαιολογητικών και το βασικό 
πτυχίο της ενιστάμενης δεν περιλαμβάνεται στα τμήματα ΑΕΙ που είναι αποδεκτά βάσει 
της προκήρυξης, σελίδα 3. 
 
 
 



ΣΙΛΒΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (αριθμ. πρωτ. 87137/24-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Έγινε επανακαταμέτρηση των πεδίων στα οποία 
ενίσταται η κα Σιλβιστοπούλου και προέκυψαν: 
α) 33 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας στα ΣΔΕ. 
β) 101 ώρες επιμόρφωσης στα ΣΔΕ. 
γ) 580 ώρες επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο της Ψυχολογίας. 
 
 
ΜΠΑΣΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (αρ. πρωτ. 86711/23-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Έγινε επανακαταμέτρηση των πεδίων στα οποία 
ενίσταται η κα Μπασιώτη και προέκυψαν: 
α) 100 ώρες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 
β) 302 ώρες επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο της Ψυχολογίας. 
γ) 7 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 
 
 
ΑΥΓΕΡΙΔΟΥ ΜΕΝΕΞΙΑ (αριθμ. πρωτ. 87138/24-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει, όσον αφορά την επαγγελματική εμπειρία σε 
προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς από την επαναμοριοδότηση 
του φακέλου προκύπτουν 1.096 ώρες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
 
 
ΚΟΝΤΑΚΙΔΟΥ ΕΡΜΙΝΑ (αριθμ. πρωτ. 87690/30-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Έγινε επανακαταμέτρηση των πεδίων στα οποία 
ενίσταται η κα Κοντακίδου και προέκυψαν: 
α) 394 ώρες επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
β) 1.096 ώρες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 
γ) 25 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 
 
 
ΜΕΛΕΤΙΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ (αριθμ. πρωτ. 87129/24-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Έγινε επανακαταμέτρηση των πεδίων στα οποία 
ενίσταται η κα Μελετίδου και προέκυψαν: 
α) 37 ώρες επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
β) 1.011 ώρες επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο της Ψυχολογίας. 
γ) 106 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 
 
 
ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ (αριθμ. πρωτ. 87126/24-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Έγινε επανακαταμέτρηση των πεδίων στα οποία 
ενίσταται η κα Τσακαλίδου και προέκυψαν: 
α) 314 ώρες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 



β) 36 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 
 
 
ΣΒΩΛΗ ΧΙΟΝΙΑ (αριθμ. πρωτ. 87122/24-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Έγινε επανακαταμέτρηση των πεδίων στα οποία ενίσταται η κα 
Σβώλη και προέκυψαν: 
α) ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ενιστάμενης δεν εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο 
της Ψυχολογίας. 
β) δεν προκύπτει επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε μήνες. 
 
 
ΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (αριθμ. πρωτ. 87121/24-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Έγινε επανέλεγχος των δικαιολογητικών και δεν προκύπτει 
επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 
ενήλικες ή άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 
 
 
ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗ ΕΙΡΗΝΗ (αριθμ. πρωτ. 86717/23-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Έγινε επανακαταμέτρηση των πεδίων στα οποία 
ενίσταται η κα Σουργκούνη και προέκυψαν: 
α) 520 ώρες επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο της Ψυχολογίας. 
β)  7 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 
 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΗΜΑ (αριθμ. πρωτ. 86719/23-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Έγινε επανακαταμέτρηση των πεδίων στα οποία 
ενίσταται η κα Νημά και προέκυψαν: 
α) 410 ώρες επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο της Ψυχολογίας. 
β)  δεν υπάρχει στο φάκελο δικαιολογητικών βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας στα ΣΔΕ 
ως Σύμβουλος Ψυχολόγος. 
γ) δεν προκύπτει βάσει δικαιολογητικών επιμόρφωση στα ΣΔΕ. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΕΛΗΠΑΛΤΑ (αριθμ. πρωτ. 86721/23-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Έγινε επανακαταμέτρηση των πεδίων στα οποία 
ενίσταται η κα Δελήπαλτα και προέκυψαν: 
α) 437 ώρες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 
β) δεν προκύπτει επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε μήνες. 
 
 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΟΥΤΟΓΕΩΡΓΟΥ (αριθμ. πρωτ. 86722/23-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Έγινε επανακαταμέτρηση των πεδίων στα οποία ενίσταται η κα 
Μουτογεώργου και προέκυψαν: 
α) 16 ώρες επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων. 



β) δεν προκύπτει επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε ώρες. 
 
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (αριθμ. πρωτ. 86723/23-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Έγινε επανακαταμέτρηση των πεδίων στα οποία 
ενίσταται η κα Κωτσοπούλου και προέκυψαν: 
α) 120 ώρες επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
β) 450 ώρες επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο της Ψυχολογίας. 
  
 
ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΚΟΥ (αριθμ. πρωτ. 86918/23-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. Έγινε επανεξέταση του φακέλου δικαιολογητικών και προέκυψαν 
500 ώρες επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο της Ψυχολογίας. 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ (αριθμ. πρωτ. 86964/24-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Έγινε επανακαταμέτρηση των πεδίων στα οποία 
ενίσταται ο κ. Σαββίδης και προέκυψαν: 
α) 25 ώρες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 
β) δεν προκύπτει επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε μήνες. 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΜΕΖΑ (αριθμ. πρωτ. 87068/24-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. Έγινε επανεξέταση του φακέλου δικαιολογητικών και προέκυψαν 
41 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 
 
 
ΣΟΥΜΠΑΡΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ (αριθμ. πρωτ. 87116/24-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Έγινε επανακαταμέτρηση των πεδίων στα οποία 
ενίσταται η κα Σουμπάρα: 
α) ορθώς προσμετρήθηκαν από την επιτροπή αντιπαραβολής δικαιολογητικών 47 ώρες 
επιμόρφωσης στα ΣΔΕ. 
β) προκύπτουν 680 ώρες επαγγελματικής εμπειρίας σε προγράμματα παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
 
 
ΠΙΠΗ ΕΛΕΝΗ (αριθμ. πρωτ. 87529/30-12-2014) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη έχει καταταχθεί ορθώς στους προσωρινούς πίνακες 
κατάταξης στους απορριφθέντες, καθώς στο φάκελο δικαιολογητικών υπήρχε εκτυπωμένη 
και υπογεγραμμένη αίτηση και για Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και για Σύμβουλος 
Ψυχολόγος. 
 
 
 
 
 



ΧΙΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αριθμ. πρωτ. 87331/29-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή: εξετάστηκε ο φάκελος του ενιστάμενου και βάσει του ελέγχου 
των προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατατάσσεται στους πίνακες κατάταξης 
Συμβούλων Ψυχολόγων για το ΣΔΕ Σερρών με 14,30 μόρια. 
 
 
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (αριθμ. πρωτ. 87120/24-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή: εξετάστηκε ο φάκελος της ενιστάμενης και βάσει του ελέγχου 
των προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατατάσσεται στους πίνακες κατάταξης 
Συμβούλων Ψυχολόγων για το ΣΔΕ Λαγκαδά με 30 μόρια. 
 
 
ΔΕΔΙΚΟΥΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (αριθμ. πρωτ. 86714/23-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή: εξετάστηκε ο φάκελος της ενιστάμενης και βάσει του ελέγχου 
των προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατατάσσεται στους πίνακες κατάταξης 
Συμβούλων Ψυχολόγων για το 1Ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης με 13,28 μόρια. 
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΘΩΜΑΗ (αριθμ. πρωτ. 87139/24-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η κα Τσαπαροπούλου Ευθυμία υπέβαλλε ηλεκτρονική αίτηση και 
για Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και για Σύμβουλος Ψυχολόγος. Συνεπώς βάσει της 
προκήρυξης το γεγονός αυτό συνιστά λόγο απόρριψης των αιτήσεών της και κατατάσσεται 
στον πίνακα απορριφθέντων αιτήσεων. 
 
 
ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (αριθμ. πρωτ. 87520/30-12-2014) :  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς τις ώρες (100) παροχής συμβουλευτικής 
στις σχολές γονέων. Απορρίπτεται ως προς την προϋπηρεσία στη Δ/νση Υγείας και Πρόνοιας 
διότι δεν προκύπτουν σαφώς υπηρεσίες συμβουλευτικής σε προγράμματα όπως 
καταγράφεται στο συγκεκριμένο πεδίο.   
 
 
ΒΡΕΤΤΟΥ ΥΠΑΤΙΑ (αριθμ. Πρωτ. 87519/30-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
H ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει.   Δεκτή ως προς την προϋπηρεσία στην Πράξη κύκλος και 
απορρίπτεται για τα υπόλοιπα διότι δεν προκύπτουν σαφώς ούτε τα χρονοδιαστήματα ούτε 
οι υπηρεσίες συμβουλευτικής σε προγράμματα. Η βεβαίωση των 90 ωρών δεν υπήρχε στον 
αρχικό φάκελο και κατά συνέπεια δεν γίνεται δεκτή. 
 
 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (αριθμ. πρωτ. 87455/29-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. Καταμετρήθηκε εκ νέου η επαγγελματική εμπειρία και 
προσμετρήθηκαν 927 ώρες. 
 
 
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΑΓΝΗ (αριθμ. πρωτ. 87415/29-12-14): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Προκύπτουν 19 μήνες προϋπηρεσίας σύμφωνα με τα 
κατατεθέντα δικαιολογητικά. Για τα υπόλοιπα δεν προκύπτουν σαφώς υπηρεσίες 
ψυχολογικής υποστήριξης. 
 



 
ΛΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (αριθμ. πρωτ. 87334/29-12-2014): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται . Ως προς την Επιμόρφωση στην  Εκπαίδευση Ενηλίκων οι ώρες της 
ενιστάμενης έχουν καταμετρηθεί σωστά. Ως προς την επιμόρφωση στο θεματικό 
αντικείμενο καταμετρήθηκαν οι ώρες και βρέθηκαν σε σύνολο 50. Ως προς την 
επαγγελματική εμπειρία (σε ώρες) η ενιστάμενη έχει πάρει το μέγιστο των μορίων. 
 
ΤΖΙΝΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ (αριθμ. πρωτ. 87330/29-12-14): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί σωστά  και δεν υπάρχουν 
βεβαιώσεις στο φάκελό της που να πιστοποιούν επιμόρφωση στο αντικείμενο. 
 
 
ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (αριθμ. πρωτ. 87327/29-12-14): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Δεκτή για τις ώρες στις σχολές γονέων, απορρίπτεται για 
τα υπόλοιπα διότι δεν προκύπτουν σαφώς υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης.  
 
 
ΚΑΤΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (αριθμ. πρωτ. 87325/29-12-14): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε σωστά με βάση τα κατατεθέντα 
δικαιολογητικά . 
 
 
ΛΟΙΖΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ (αριθμ. πρωτ. 87148/24-12-14): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση του τίτλου ξένης γλώσσας, όπως 
σαφώς ορίζεται στην πρόσκληση. Ενημερώνουμε την ενιστάμενη ότι η παρούσα διαδικασία 
ανήκει στην Πράξη  «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» και ουδεμία σχέση έχει με την Πράξη 
«Κέντρα Δια Βίου Μάθησης-Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας» την οποία επικαλείται στην 
ένστασή της. 
 
 
ΚΑΝΙΟΥΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (αριθμ. πρωτ. 87217/24-12-14): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση  γίνεται δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς τις ώρες στις σχολές γονέων και 
απορρίπτεται ως προς τους μήνες της απασχόλησης της ενιστάμενης στη Δ/νση Πρόνοιας 
διότι δεν προκύπτουν σαφώς υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης.  
 
 
ΚΟΥΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( αριθμ. πρωτ. 86300/22-12-14): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Δεν προκύπτει, από τα κατατεθέντα δικαιολογητικά, 
προϋπηρεσία σε προγράμματα ως σύμβουλος ψυχολόγος. 
 
 
ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  (αριθμ. πρωτ. 86435/22-12-14): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Δεν προκύπτει, από τα κατατεθέντα δικαιολογητικά, 
προϋπηρεσία σε προγράμματα ως σύμβουλος ψυχολόγος. 
 
 
ΦΛΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (αριθμ. πρωτ. 86464/22-12-14): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Δεν προκύπτουν, σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά, 
ώρες επιμόρφωσης στο αντικείμενο του συμβούλου ψυχολόγου. 
 



 
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (αριθμ. πρωτ.86530/22-12-14): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Δεν υπάρχουν βεβαιώσεις που να πιστοποιούν προϋπηρεσία, σε 
προγράμματα, ως συμβούλου ψυχολόγου. 
 
 
ΛΥΓΓΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (αριθμ. πρωτ. 86677/23-12-14): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς τις ώρες επιμόρφωσης στην εκπαίδευση 
ενηλίκων και απορρίπτεται ως προς τις ώρες επιμόρφωσης στο αντικείμενο διότι 
καταμετρήθηκαν σωστά. 
 
 
ΓΚΑΜΑΡΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ (αριθμ. πρωτ. 87142/24-12-14): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς τις ώρες παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε προγράμματα, καταμετρήθηκαν 154 ώρες. Απορρίπτεται ως προς την 
επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων διότι είχε μοριοδοτηθεί σωστά. 
 
 
ΜΕΡΤΖΙΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ (αριθμ. πρωτ. 87124/24-12-14): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Η προϋπηρεσία και η επαγγελματική εμπειρία της ενιστάμενης 
καταμετρήθηκαν σωστά με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. 
 
 
ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΜΑΡΙΑ (αριθμ. πρωτ. 87136/24-12-14) : ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την επιμόρφωση στην εκπαίδευση 
ενηλίκων. Απορρίπτεται ως προς την επιμόρφωση στο θεματικό αντικείμενο και την 
προϋπηρεσία σε άλλα προγράμματα συμβουλευτικής διότι έχει μοριοδοτηθεί  σωστά. 
 
 
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΥΡΤΩ (αριθμ. πρωτ. 86699/23-12-2014):ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο της άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος. 
 
 
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (αριθμ. πρωτ. 86708/23-12-14) : ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Η επαγγελματική εμπειρία που μοριοδοτείται, όπως σαφώς 
αναγράφεται στην πρόσκληση, είναι η εμπειρία σε ΣΔΕ ή προγράμματα παροχής 
συμβουλευτικών  υπηρεσιών στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 
 
 
ΝΤΕΛΕΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΑ (αριθμ. πρωτ. 86710/23-12-14) : ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 
προγράμματα όπου καταμετρήθηκαν 300 ώρες. Απορρίπτεται ως προς την επιμόρφωση στο 
αντικείμενο διότι δεν προκύπτει από το προσκομισθέν αποδεικτικό.  
 
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ( αριθμ. πρωτ. 87128/24-12-14): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Δεκτή ως προς την επαναμοριοδότηση του ενιστάμενου 
σε ότι αφορά την επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα συμβουλευτικής όπου του 
προσμετρήθηκαν 300 ώρες. Απορρίπτεται σε ότι αφορά την κ. Πυρένη Κλήμη διότι 



βασίζεται σε πρακτικά αξιολόγησης που αφορούν προηγούμενη πρόσκληση. Απορρίπτεται 
ως απαράδεκτο το αίτημα του ενιστάμενου για την εκ νέου μοριοδότηση των υποψηφίων 
που προηγούνται του ιδίου στον αξιολογικό πίνακα, όπως σαφώς ορίζεται στην πρόσκληση. 
 
 
ΠΟΛΥΔΕΡΑ ΕΛΕΝΗ (αριθμ. πρωτ. 87453/29-12-14): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος στα δικαιολογητικά του φακέλου της. 
 
 
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΕΤΑ (αριθμ. πρωτ. 87238/24-12-14): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος στα δικαιολογητικά του φακέλου της. 
 
 
ΓΡΙΒΑ ΑΡΤΕΜΙΣ- ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (αριθμ. πρωτ. 87825/31-12-14): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος στα δικαιολογητικά του φακέλου της. 
 
 
ΜΠΕΛΕΓΡΗ ΣΟΦΙΑ (αριθμ. πρωτ. 87451/29-12-14): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος στα δικαιολογητικά του φακέλου της. 
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (αριθμ. πρωτ. 87146/24-12-14): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Στο φάκελο του ενιστάμενου δεν υπάρχουν αποδεικτικά που να 
βεβαιώνουν την επιμόρφωση στο αντικείμενο ή την ενασχόληση σε προγράμματα 
ψυχολογικής υποστήριξης. Η επαγγελματική εμπειρία που μοριοδοτείται, όπως σαφώς 
αναγράφεται στην πρόσκληση, είναι η εμπειρία  σε ΣΔΕ ή προγράμματα παροχής 
συμβουλευτικών  υπηρεσιών στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 
 
 
ΧΑΤΖΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (αριθμ. πρωτ. 87344/29-12-14): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Από τα αποδεικτικά του φακέλου της ενιστάμενης δεν προκύπτει 
προϋπηρεσία σε προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης. Η επαγγελματική εμπειρία που 
μοριοδοτείται, όπως σαφώς αναγράφεται στην πρόσκληση, είναι η εμπειρία  σε ΣΔΕ ή 
προγράμματα παροχής συμβουλευτικών  υπηρεσιών στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 
 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (αριθμ. πρωτ. 87141/24-12-14): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Από τα αποδεικτικά του φακέλου της ενιστάμενης δεν προκύπτει 
προϋπηρεσία σε προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης. Η επαγγελματική εμπειρία που 
μοριοδοτείται, όπως σαφώς αναγράφεται στην πρόσκληση, είναι η εμπειρία σε ΣΔΕ ή 
προγράμματα παροχής συμβουλευτικών  υπηρεσιών στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 
 
 
ΚΑΤΣΑΜΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (αριθμ. πρωτ. 87131/24-12-14): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την επαγγελματική εμπειρία στο 
πρόγραμμα «σχολές γονέων» όπου της προσμετρήθηκαν 175 ώρες. Απορρίπτεται ως προς 



τα υπόλοιπα αιτήματα γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχα αποδεικτικά. Η επαγγελματική 
εμπειρία που μοριοδοτείται, όπως σαφώς αναγράφεται στην πρόσκληση ,είναι η εμπειρία  
σε ΣΔΕ ή προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο. 
 
ΒΑΓΕΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (αριθμ. πρωτ. 87134/24-12-14): ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί σωστά. Η επαγγελματική 
εμπειρία που μοριοδοτείται , όπως σαφώς αναγράφεται στην πρόσκληση, είναι η εμπειρία  
σε ΣΔΕ ή προγράμματα παροχής συμβουλευτικών  υπηρεσιών στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο. 
 
 
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αριθμ. πρωτ. 86919/23-12-14) : ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  
Η ένσταση απορρίπτεται . Δεν υπάρχει εκτυπωμένη αίτηση. 
 
 
 
 
Η επιτροπή ενστάσεων 
 
Φουλίδου Ειρήνη 
 
Τσολακίδου Εύα 
 
Τσεβρένη Ίριδα 

                                


