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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

Α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων. 

Β) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΔΒΜ στους Δήμους υλοποίησης 

των Πράξεων. 

Στην Αθήνα σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015 συνεδρίασε η επιτροπή εξέτασης 

ενστάσεων η οποία ορίστηκε με την υπ` αριθμό 2556/116/18.12.2014 απόφαση του 

Δ. Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ αποτελούμενη από τους: 

Κορμπάκη Κωνσταντίνο, 

Κυριλή Κωνσταντίνο, 

Δρ. Λεωνίδα Μπίλλη. 

Η επιτροπή αφού μελέτησε τις ακόλουθες ενστάσεις και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία 
και συζήτησε διεξοδικά για αυτές , αποφάσισε τα εξής: 
 
ΣΥΡΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (αρ. πρωτ. 87106/24-12-14).  
Η ένσταση απορρίπτεται λόγω μη συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου με την 
προκήρυξη και λόγω του ότι  ο μεταπτυχιακός τίτλος της κυρίας Ρούσου Σοφίας 
είναι συναφής. 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (αρ. πρωτ. 86155/19-12-14). 
Η ένσταση  γίνεται δεκτή και συνεπώς να αφαιρεθεί η επαγγελματική εμπειρία του 
κυρίου Παναγιώτη Σιοτρόπου. 
 
ΜΙΓΓΙΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αρ. πρωτ. 87097/24-12-14). 
Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την επιπλέον αναγνώριση ωρών επιμόρφωσης 
(114) και απορρίπτεται ως προς την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας. 
 
ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΤΑΤΙΑΝΗ (αρ. πρωτ. 86729/23-12-14). 
Η ένσταση γίνεται δεκτή  εν μέρει , αναγνωρίζοντας  24  μήνες επαγγελματικής 
εμπειρίας. 
 
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (αρ. πρωτ. 87187/24-12-14). 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Ήτοι, αναγνωρίζεται συνολική επαγγελματική 
εμπειρία 53 μηνών. Οι ώρες επιμόρφωσης έχουν προσμετρηθεί ορθά. Οι δε 110 



μήνες του κυρίου Α. Βερνάρδου δεν ισχύουν διότι δεν προέρχονται από φορέα 
επιμόρφωσης ενηλίκων. 
 
ΜΕΡΑΣ ΔΗΜΗΡΙΟΣ (αρ. πρωτ. 87437/29-12-14). 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι οι μήνες επαγγελματικής εμπειρίας έχουν 
προσμετρηθεί ορθά. 
 
ΚΟΤΖΑΚΙΟΖΗ ΕΛΕΝΗ (αρ. πρωτ. 87400/29-12-14). 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι τόσο η επιμόρφωση όσο και η επαγγελματική 
εμπειρία έχουν υπολογισθεί ορθώς. 
 
ΚΥΡΙΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (αρ. πρωτ. 87356/29-12-14). 
Η ένσταση γίνεται δεκτή,  ως προς αναγνώριση 60 συνολικά μηνών επαγγελματικής 
εμπειρίας. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αρ. πρωτ. 87323/29-12-14). 
Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς επιπλέον αναγνώριση επαγγελματικής εμπειρίας 
18 μηνών και δεν γίνεται δεκτή ως προς την επιπλέον επιμόρφωση των 200 ωρών η 
οποία είναι μη συναφής με τους όρους της προκήρυξης. 
 
ΞΕΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (αρ. πρωτ. 87322/29-12-14). 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι η επιμόρφωση είναι μη συναφής με τους όρους της 
προκήρυξης. 
 
ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (αρ. πρωτ. 87104/24-12-14). 
Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την μονογονεϊκότητα και δεν γίνεται δεκτή  ως 
προς τον μεταπτυχιακό τίτλο λόγω μη συνάφειας. Η δε επιμόρφωση και η 
επαγγελματική εμπειρία  έχουν προσμετρηθεί ορθώς. 
 
ΚΕΡΑΜΥΔΑ ΜΑΡΙΑ (αρ. πρωτ. 87125/24-12-14). 
Η ένσταση  γίνεται δεκτή και μοριοδοτείται αναλόγως διότι υπάρχει πιστοποιημένη 
γνώση Η/Υ.   
Συνεπώς:  α) Μεταπτυχιακός τίτλος  και επαγγελματική εμπειρία μη συναφείς  με 
τους όρους της προκήρυξης. 
β) Επιμόρφωση, 125 ώρες. 
γ) Ξένη γλώσσα, Άριστη (C2). 
 
ΠΡΙΒΑΡΤΙΤΣΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (αρ. πρωτ. 87188/24-12-14). 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι τα στοιχεία του υποβληθέντα φακέλου έχουν 
προσμετρηθεί ορθώς. 
 
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (αρ. πρωτ. 87191/24-12-14). 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι έχουν προσμετρηθεί ορθώς, τόσο η επιμόρφωση όσο 
και η επαγγελματική εμπειρία. 
 
ΤΣΙΣΟΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (αρ. πρωτ. 86725/23-12-14). 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι η αίτηση δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονικά. 



ΤΣΙΝΤΩΝΗ ΤΙΤΙΚΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (αρ. πρωτ.  86727/23-12-14). 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι μετά την επανακαταμέτρηση  των  ωρών 
επιμόρφωσης προέκυψαν 75 ώρες συνολικά. Ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι μη 
συναφής  με τους όρους της προκήρυξης. Η δε μονογονεϊκότητα δεν υφίσταται 
λόγω ηλικίας. 
 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (αρ. πρωτ. 86728/23-12-14). 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι η επαγγελματική εμπειρία δεν είναι συναφής με τους 
όρους της προκήρυξης. 
 
ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΗ  (αρ. πρωτ. 86740/23-12-14). 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι η επαγγελματική εμπειρία δεν είναι συναφής με τους 
όρους της προκήρυξης. 
 
TΣΕΛΕΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (αρ. πρωτ. 86732/23-12-14). 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν είχε αποσταλεί ο σχετικός φάκελος. 
 
ΛΑΪΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (αρ. πρωτ. 86730/23-12-14). 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι η επαγγελματική εμπειρία δεν είναι συναφής με τους 
όρους της προκήρυξης. 
 
ΣΙΤΑΡΑ ΜΕΡΚΕΛΛΑ (αρ. πρωτ. 87098/24-12-14). 
Η ένσταση γίνεται δεκτή διότι ο μεταπτυχιακός και ο διδακτορικός τίτλος είναι 
συναφείς με τους όρους της προκήρυξης. 
 
ΒΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (αρ. πρωτ. 87100/24-12-14). 
Η ένσταση γίνεται δεκτή  ως προς την επαγγελματική εμπειρία 4 συνολικά μηνών. 
 
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (αρ. πρωτ. 86731/23-12-14). 
Η ένσταση απορρίπτεται  λόγω μη συνάφειας  του μεταπτυχιακού τίτλου με τους 
όρους της προκήρυξης.   
 
ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (αρ. πρωτ. 87093/24-12-14). 
Η ένσταση απορρίπτεται συνολικά. Δεν υπάρχει συνάφεια με τους όρους της 
προκήρυξης στον μεταπτυχιακό τίτλο, στην επιμόρφωση και στην επαγγελματική 
εμπειρία.  Η δε μονογονεϊκότητα δεν λαμβάνεται υπόψη λόγω ορίου ηλικίας. 
 
ΒΑΒΑΤΖΑΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (αρ. πρωτ. 87095/24-12-14). 
Η ένσταση απορρίπτεται λόγω μη συνάφειας με τους όρους της προκήρυξης στην 
επιμόρφωση και στην επαγγελματική εμπειρία. 
 
ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αρ. πρωτ. 87096/24-12-14). 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι ο μεταπτυχιακός τίτλος  δεν είναι συναφής με τους 
όρους της προκήρυξης. 
 
ΛΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (αρ. πρωτ. 86348/22-12-14). 



Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την επαγγελματική εμπειρία (άνω του μεγίστου 
των 80 μηνών) και την ξένη γλώσσα (C2), ενώ δεν γίνεται δεκτή η  τριτεκνία λόγω 
ορίου ηλικίας και ο μεταπτυχιακός τίτλος λόγω μη συνάφειάς του, με τους όρους 
της προκήρυξης. 
 
ΑΛΙΜΗΣΗ ΡΕΝΕ (αρ. πρωτ. 86750/23-12-14). 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι ο μεταπτυχιακός τίτλος δεν είναι συναφής με τους 
όρους της προκήρυξης. 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ –ΧΡΙΣΤΙΔΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (αρ. πρωτ. 87105/24-12-14). 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι η βεβαίωση προϋπηρεσίας στο ΚΔΒΜ υποβλήθηκε 
εκπρόθεσμα και η βεβαίωση ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας στο ΣΔΕ είναι μη 
συναφής με τους όρους της προκήρυξης. 
 
ΧΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (αρ. πρωτ. 86269/22-12-14). 
Η ένσταση εγκρίνεται ως προς τις 394 ώρες συνολικής επιμόρφωσης. Επίσης 
εγκρίνονται 50 συνολικά μήνες επαγγελματικής εμπειρίας και απορρίπτεται ο 
διδακτορικός τίτλος ως μη συναφής με τους όρους της προκήρυξης. 
 
ΧΡΟΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (αρ. πρωτ. 807101/24-12-14). 
Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την επαγγελματική εμπειρία 13 μηνών συνολικά 
και απορρίπτεται συνολικά ως προς την ανεργία καθ` ην στιγμή  εκ παραλλήλου του 
χρονικού διαστήματος ανεργίας, υπάρχει βεβαίωση εργασίας. 
 
ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΥΔΗ ΒΑΪΤΣΑ (αρ. πρωτ. 86460/22-12-14). 
Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου και 
απορρίπτεται ως προς την ξένη γλώσσα διότι στερείται πιστοποιημένου τίτλου. 
 
ΛΥΡΙΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (αρ. πρωτ. 86480/22-12-14). 
Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την επαγγελματική εμπειρία εφ` όσον καλύπτει το 
μέγιστο όριο των 80 μηνών. Δεν γίνεται δεκτή ως προς την επιμόρφωση 
λαμβανομένου υπόψη ότι επιμόρφωση εντός του εργασιακού χώρου δεν 
υπολογίζεται. 
 
ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (αρ. πρωτ. 86508/22-12-14). 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι το πτυχίο ξένης γλώσσας δεν είναι από 
πιστοποιημένο φορέα. 
 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (αρ. πρωτ. 86724/23-12-14). 
Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την τριτεκνία λόγω ορίου ηλικίας. Η 
επαγγελματική εμπειρία έχει προσμετρηθεί ορθώς και οι επιπλέον αιτούμενοι 36 
μήνες δεν είναι συναφείς με τους όρους της προκήρυξης. Σχετικά με την 
επιμόρφωση, οι ώρες έχουν επίσης προσμετρηθεί ορθώς. 
 

Τα μέλη της επιτροπής 
 
Κορμπάκης Κωνσταντίνος           Κυριλής Κωνσταντίνος        Δρ. Μπίλλης Λεωνίδας 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


