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ΗΓΡΤΜΑ ΝΔΟΛΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 660/18/84859/16.12.2014 

 
 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΝΣΑΔΩΝ ΣΟΤ Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ. 

ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΡΗΝΩΝ ΠΗΝΑΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΩΝ 1. ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 2. 

ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ Κ.Γ.Β.Μ 

 
   ηελ Αζήλα ζήκεξα 10 Μαξηίνπ 2015 ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ κε 
ηελ ππ’αξηζκ.: 2790/126/10-2-2015 Απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ., απνηεινύκελε από 
ηηο θ.θ.: 

 
Απνζηνινπνύινπ Γήκεηξα 
Φνύζα Κσλζηαληίλα θαη  
Σζίγθα Θενδώξα 
 
   Η επηηξνπή αθνύ κειέηεζε ηηο παξαθάησ ελζηάζεηο θαη όια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη 
ζπδήηεζε δηεμνδηθά γηα απηέο, απνθάζηζε ηα εμήο: 

 
1. ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΔΗΡΖΝΖ (Αρ. Πρωτ. Φακέλοσ Ένστασης 10317/03-03-2015 –

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ – Κ.Γ.Β.Μ. Ζρακλείοσ Αττικής ID122): Η έλζηαζε 
γίλεηαη δεθηή. Πξνζκεηξώληαη ηα κόξηα ησλ πηζηνπνηεηηθώλ επηκόξθσζεο. 
 

2. ΗΩΑΝΝΟΤ ΜΑΡΗΑ (Αρ. Πρωτ. Φακέλοσ Ένστασης 10568/04-03-2015 - 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ – Κ.Γ.Β.Μ. Ζρακλείοσ Αττικής ID48): Η έλζηαζε 

γίλεηαη ελ κέξεη δεθηή.  Από ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο επηκόξθσζεο έγηλε δεθηό  απηό 
ηεο ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ ΔΝΗΛΙΚΩΝ (100 σξώλ) θαη όρη νη 
βεβαηώζεηο πνπ αθνξνύζαλ εθπαηδεύζεηο ζρεηηθέο κε ηα ΓΔ. Σα κόξηα ηεο 
ηξηηεθλίαο νξζά έρνπλ αθαηξεζεί θαζώο ε εληζηάκελε δελ έρεη πιένλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ 
ηέθλνπ ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο δηόηη έρεη παξέιζεη ην 23ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο, βάζεη 
ηνπ Άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3454/2006.  
 

 

3. ΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΝΑΣΑΗΟ (Αρ. Πρωτ. Φακέλοσ Ένστασης 10556/04-03-

2015 –ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΟΡΓΑΝΩΖ – Γήμοσ Αρριανών ID106 ): Η έλζηαζε 
γίλεηαη ελ  κέξεη δεθηή. Ωο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία  πξνζκεηξώληαη 45 
κήλεο, όπσο πξνθύπηνπλ από ηελ αξηζκ. πξση. 4889/04-04-2011 βεβαίσζε θαη 
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. Η δηδαθηηθή εκπεηξία δελ πξνζκεηξάηαη ζύκθσλα κε ηα 
δεηνύκελα ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Ωο πξνο ηελ επηκόξθσζε 
πξνζκεηξήζεθαλ νη ώξεο νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο. Γελ 

πξνζκεηξήζεθαλ νη εμήο βεβαηώζεηο επηκόξθσζεο:1. Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ 
ΓΔ (25 ώξεο) 2. Ρώζηθα γηα ηνλ ηνπξηζκό (25 ώξεο) θαη 3. Γαιιηθή Γιώζζα (50 
ώξεο).  
 

4. ΥΑΝΖ ΣΔΦΑΝΟ (Αρ. Πρωτ. Φακέλοσ Ένστασης 10747/04-03-2015- – 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΓΗΑΦΑΛΗΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ – Κ.Γ.Β.Μ. Γήμοσ Κηυισιάς ID59): Η έλζηαζε γίλεηαη ελ  κέξεη 

δεθηή. Ωο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία πξνζκεηξήζεθε ε πξνϋπεξεζία από ηελ 
αξηζκ. πξση. 603/28/70422/22-10-2014 βεβαίσζε πνπ έρεη πξνζθνκίζεη. Ωο πξνο ηε 
δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ε έλζηαζε δελ γίλεηαη δεθηή δηόηη έρεη ζέκα « Δθηίκεζε θαη 
αμηνιόγεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ επελδύζεσλ ζηε κεηαδεπηεξνβάζκηα 
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε  θαη θαηάξηηζε ζηελ Διιάδα» ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθήο 
Δπηζηήκεο. Γελ πξνθύπηεη άκεζε ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο 
ελειίθσλ θαη έρεη αμηνινγεζεί νξζά από ηελ επηηξνπή αληηπαξαβνιήο 
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δηθαηνινγεηηθώλ. H έλζηαζε θαηά ηεο ζπλππνςήθηαο θπξίαο Διεπζεξίαο Σζηγαξίδα 
(ID104) σο πξνο ην πεδίν ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο γίλεηαη δεθηή. 
Πξνζκεηξήζεθε κόλν ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ νη βεβαηώζεηο εξγνδόηε 
ζπλνδεύνληαλ θαη από βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα. Αλαθνξηθά κε ηελ απνζηνιή 

ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο ζπλππνςήθηαο , δελ απνηειεί αξκνδηόηεηα ηεο επηηξνπήο 
ελζηάζεσλ. 
 

5. ΚΟΤΡΚΟΤΛΑΚΟ ΖΛΗΑ (Αρ. Πρωτ. Φακέλοσ Ένστασης 10798/04-03-2015 

– ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΓΗΑΦΑΛΗΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ – Κ.Γ.Β.Μ.  Γήμοσ Κηυισιάς ID21): Η έλζηαζε δελ γίλεηαη δεθηή. 
Γηα ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία απαηηνύληαλ ζύκθσλα κε ηα δεηνύκελα ηεο 
πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε ή/ 

θαη παξαζηαηηθό πιεξσκήο, ζπλεπώο έρεη αμηνινγεζεί ζσζηά από ηελ επηηξνπή 
αληηπαξαβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ. 

 
    
6. ΓΚΟΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ (Αρ. Πρωτ. Φακέλοσ Ένστασης 11049/05-03-2015 – 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ – Κ.Γ.Β.Μ. Κομοτηνής ID43): Η έλζηαζε γίλεηαη 
δεθηή. 

 
7. ΠΟΤΡΓΟΤΣΕΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ (Αρ. Πρωτ. Φακέλοσ Ένστασης 11370/06-03-

2015 –ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ – Κ.Γ.Β.Μ. Κομοτηνής ID83): Η έλζηαζε 
γίλεηαη ελ κέξεη δεθηή. Πξνζκεηξάηαη κόλν ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ αξ. πξση. 027-2014-3495/16-05-2014 θαηαηεζείζα βεβαίσζε. Η 
επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε από πξνγξάκκαηα Stage δελ πξνζκεηξάηαη 
θαζώο νη βεβαηώζεηο δελ ζπλνδεύνληαη από αληίζηνηρεο βεβαηώζεηο εξγνδόηε ζηηο 

νπνίεο αλαθέξνληαη νη αξκνδηόηεηεο θαη ηα θαζήθνληα. 
 

8. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΠΗΓΑ (Αρ. Πρωτ. Φακέλοσ Ένστασης 11611/06-03-

2018 – ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ – Κ.Γ.Β.Μ. Γήμοσ Ν. Ζρακλείοσ ID57): Η 
έλζηαζε δελ γίλεηαη δεθηή. Σν απνιπηήξην ιπθείνπ ζεσξείηαη πξναπαηηνύκελν γηα 
ζπκκεηνρή ζηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη δελ κνξηνδνηείηαη.  
 

 

 
Σα κέιε ηεο επηηξνπήο εμέηαζεο ελζηάζεσλ, 
 
 
Απνζηνινπνύινπ Γήκεηξα  
 
 

Φνύζα Κσλζηαληίλα 
 
 
Σζίγθα Θενδώξα  
 
 
 

 
 


