
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/17/79656/20.11.2014 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΕΦΑΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΑΕΙ- ΤΕΙ, 
ΙΑΤΡΟΥΣ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΦΕΙΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ» 
 
   Στην Αθήνα σήμερα 09 Μαρτίου 2015 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης 
Ενστάσεων με την υπ’αριθμ. 2791/126/20.2.2015 Απόφαση του Δ.Σ. του 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
 
Αποστολοπούλου Δήμητρα 
Κωτσάκη Βασίλειο  
Πράπα Κωνσταντίνα 
 
   Η επιτροπή αφού μελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιμα 
στοιχεία και συζήτησε διεξοδικά για αυτές, αποφάσισε τα εξής: 
 

1) ΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑΣ (Αριθ. Πρωτ.:10555/04-03-2015) 
ΑΦΜ:034309853 

      Η ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος με την αίτηση και τα 
δικαιολογητικά ουδέποτε παραληφθεί από την πράξη «Σχολές 
Γονέων» για την υπ/ αριθμ. 660/17/79656/20.11.2014 πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δικαιολογητικά μετά τη λήξη της 
προθεσμίας της πρόσκλησης δεν γίνονται δεκτά.  

   
2) ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  (Αριθ. Πρωτ.:10375/03-03-2015) 

ΑΦΜ: 147658166 
Η ένσταση απορρίπτεται. Για αποδεικτικό  επαγγελματικής εμπειρίας, η 
ενιστάμενη έχει προσκομίσει βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ως ωρομίσθια 
εκπαιδευτικός στο 7ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αθήνας και βάσει της 
πρόσκλησης η προϋπηρεσία στην τυπική εκπαίδευση δεν 
προσμετράται. Όσον αφορά την επιμόρφωση, δεν προσμετράται η 
παρακολούθηση συνεδρίων και ημερίδων και επίσης η βεβαίωση από 
το 2ο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο δεν αναφέρει τις ώρες, σύμφωνα με τα 
απαιτούμενα από την πρόσκληση. 

 
3) ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΛΓΑ (Αριθ. Πρωτ.:10563/04-03-2015) 

ΑΦΜ: 136053610 
Η ένσταση απορρίπτεται. Κατά την αποστολή του φακέλου με τα 
δικαιολογητικά το ξενόγλωσσο πτυχίο δεν συνοδευόταν από επίσημη 
μετάφραση σύμφωνα με τα απαιτούμενα από την πρόσκληση. 
 
 

4) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αριθ. Πρωτ.:10100/02-03-2015) 
ΑΦΜ: 065188967 
Η ένσταση απορρίπτεται. Κατά την αποστολή του φακέλου με τα 
δικαιολογητικά το ξενόγλωσσο πτυχίο δεν συνοδευόταν από επίσημη 
μετάφραση. Επίσης από τις αναλυτικές βαθμολογίες που έχει 
προσκομίσει για τη πιστοποίηση γνώσης Η/Υ δεν είναι σαφές στα τρία 
(3) από τα τέσσερα (4) μαθήματα που επισημαίνει ότι εμπίπτουν στην 



περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ (σύμφωνα με τα 
απαιτούμενα από την πρόσκλησης)   

 
 
5. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Αριθ. Πρωτ.:10386/03-

03-2015)   
ΑΦΜ: 140579295 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει.  Έγινε μοριοδότηση στο πεδίο του 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Σε ότι αφορά το ξενόγλωσσο πτυχίο η 
ένσταση απορρίπτεται διότι δεν συνοδευόταν από επίσημη μετάφραση 
σύμφωνα με τα απαιτούμενα από την πρόσκληση. 
 

6. ΤΑΜΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Αριθ. Πρωτ.:10374/03-03-2015) 
ΑΦΜ: 117128630 
Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Από τη βεβαίωση που έχει καταθέσει 
από την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων για απόδειξη της επαγγελματικής 
εμπειρίας, υπολογίστηκαν 1560 ώρες (10 ώρες την εβδομάδα ανά 
διδακτικό εξάμηνο που αντιστοιχεί σε 13 εβδομάδες). 
 
 
 

 
                                Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 
Αποστολοπούλου Δήμητρα 

 

 
Κωτσάκης Βασίλειος 

 

 

            
Πράπα Κωνσταντίνα 
 

 


