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                                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  3557/159/20-10-2015 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ, ΔΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΣΕΚ. 

 

 

 

Την Παρασκευή 8-01-2016 συνεδρίασε η επιτροπή ενστάσεων, η οποία ορίστηκε με την με αριθμ. 

πρωτ. 3587/163/6.11.2015 απόφαση ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποτελείται από τους : 

 

Α) ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Β) ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Γ) ΦΟΥΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

 

Η επιτροπή παρέλαβε 283 ενστάσεις και αφού τις εξέτασε αποφάσισε τα ακόλουθα: 

 

 

ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 

ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51788/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. Στην πρόσκληση αναγράφεται στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας στην τυπική 

εκπαίδευση ότι αυτό μοριοδοτείται σε έτη. Η εργασιακή εμπειρία πρέπει να είναι σχετική με το 

αντικείμενο της ειδικότητας του εκπαιδευτή.  

 

ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51470/18-00-2015 ένσταση απορρίπτεται. Στην ενιστάμενη έχει προσμετρηθεί 

ανεργία αντίστοιχη με την βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52209/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο χρόνος ανεργίας έχει υπολογισθεί 

σύμφωνα με την βεβαίωση ανεργίας που ο ενιστάμενος έχει καταθέσει με το φάκελό του.  

 

ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ ΣΟΦΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51800/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Σύμφωνα με την πρόσκληση 

επιμόρφωση παρεχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες η οποία είναι προαπαιτούμενη για εξειδίκευση 

δεν μοριοδοτείται ως επιπλέον επιμόρφωση. 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52077/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Σύμφωνα με την πρόσκληση 

επιμόρφωση παρεχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες η οποία είναι προαπαιτούμενη για εξειδίκευση 

δεν μοριοδοτείται ως επιπλέον επιμόρφωση. Οι σχολές του ΟΑΕΔ καταχωρούνται στο πεδίο της 

εργασιακής εμπειρίας και μοριοδοτούνται σε έτη.  
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ΣΑΜΨΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52078/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η επιτροπή ενστάσεων δεν δέχεται 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά.  

 

ΤΣΙΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51733/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος καταχωρήθηκε σε πίνακα 

ειδικότητας αντίστοιχο με το πτυχίο του.  

 

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

Η με αριθμ. πρωτ. 51848/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Επισημαίνουμε ότι επιμόρφωση 

παρεχόμενη για εξειδίκευση δεν μοριοδοτείται ως επιπλέον επιμόρφωση. 

 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΙΩ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51858/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου στα πεδία που αιτείται και κυρίως στην επιμόρφωση διότι στο πεδίο της 

διδασκαλίας στην τυπική πρωτοβάθμια εκπαίδευση η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί με το μέγιστο των 

μορίων. Επισημαίνουμε ότι επιμόρφωση παρεχόμενη για εξειδίκευση δεν μοριοδοτείται ως επιπλέον 

επιμόρφωση. Επίσης δεν μοριοδοτείται επιμόρφωση μικρότερη των 25 ωρών. 

 

 

ΙΕΚ ΑΙΓΙΟΥ 

 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51567/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η διδακτική εμπειρία προσμετράται σε 

διαφορετικά πεδία από την εργασιακή.  

 

ΖΙΩΓΚΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ  

Η με αριθμ. πρωτ. 52125/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις κατά του 

συνόλου του πίνακα κατάταξης σύμφωνα με την πρόσκληση. 

 

ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ  

Η με αριθμ. πρωτ. 51558/18-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Οι ώρες επιμόρφωσης προστέθηκαν 

στην επιμόρφωση που αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων αλλά το σύνολο των μορίων παραμένει ίδιο. 

 

ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51996/20-11-2015 ένσταση  έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την διδακτική 

εμπειρία στη Δ/θμια Εκπαίδευση. Απορρίπτεται ως προς την Π/θμια Τυπική Εκπαίδευση διότι δεν 

υπάρχουν αντίστοιχες βεβαιώσεις. Οι βεβαιώσεις που αφορούν στο πρόγραμμα παλιννοστούντων 

μαθητών έχουν ποσμετρηθεί στο πεδίο 2.4. Σύμφωνα με την πρόσκληση δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις 

κατά του συνόλου των ατόμων που προηγούνται του ενιστάμενου. 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

Η με αρίθμ. πρωτ. 51481/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η επιτροπή ενστάσεων έχει οριστεί για 

εκδικάζει ενστάσεις επί της αξιολόγησης των υποβληθέντων ηλεκτρονικών αιτήσεων. Δεν υπάρχει 

στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων, αίτηση με τα στοιχεία της ενιστάμενης.  

 

ΛΟΥΡΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51995/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 42.65 μόρια. Στο πεδίο 2.4 αντιστοιχούν 75 ώρες καθώς οι 

ώρες των ΣΔΕ καταμετρώνται στην Δ/θμια τυπική εκπαίδευση.  
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ΜΙΣΙΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52004/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Δεν υπάρχει ηλεκτρονική αίτηση στο 

σύστημα υποβολής αιτήσεων.  

 

ΜΠΟΥΜΠΟΥΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52205/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 29.53 μόρια. Ενημερώνουμε ότι στο πεδίο 2.4 δεν υπάρχουν 

τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Επίσης το πεδίο 1.3β αφορά επιμόρφωση στο θεσμό και τις  αρχές της 

επαγγελματικής κατάρτισης γενικά και όχι την επαγγελματική κατάρτιση του υποψηφίου. Ενστάσεις 

κατά του συνόλου του πίνακα κατάταξης απορρίπτονται σύμφωνα με την πρόσκληση.  

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ  

Η με αριθμ. πρωτ. 51480/18-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Δεν υπάρχει ηλεκτρονική αίτηση στο 

σύστημα υποβολής αιτήσεων. 

 

ΡΑΠΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52160/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Δεν υπάρχει σχετική βεβαίωση στο 

φάκελο της ενιστάμενης που να πιστοποιεί επάρκεια στη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ως προς 

το δεύτερο σκέλος η ένσταση θεωρείται ασαφής.  

 

 

ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ 

 

ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51839/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Από το φάκελο του ενιστάμενου 

απουσιάζουν τα δικαιολογητικά που στοιχειοθετούν εργασιακή εμπειρία. Η βεβαίωση έναρξης στην 

αρμόδια ΔΟΥ δεν αρκεί. Στο πεδίο 3.1 της πρόσκλησης αναφέρονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά 

που στοιχειοθετούν εργασιακή εμπειρία. 

 

ΔΑΓΚΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51700/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος είχε καταταχθεί στους 

πίνακες των πιστοποιημένων εκπαιδευτών.  

  

ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

Ο με αριθμ. πρωτ. 51664/19-11-2015 φάκελος που υποβλήθηκε στην επιτροπή ενστάσεων δεν 

περιείχε ένσταση. 

 

ΨΥΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ  

Η με αριθμ. πρωτ. 51878/20-1-2015 ένσταση απορρίπτεται. Από την προσκομισθείσα βεβαίωση δεν 

προκύπτει αριθμός ωρών όπως αιτείται η ενιστάμενη. 

 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
Η με αριθμ. πρωτ. 51799/20-11-2015 ένσταση δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς το αποδεικτικό της 

ξένης γλώσσας. Απορρίπτεται για την εργασιακή εμπειρία η οποία έχει μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

ΚΑΡΒΕΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52144/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει βεβαίωση ανεργίας για να της προσμετρηθεί 

η ανεργία που αιτείται. 
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ΔΟΥΛΗ ΜΑΡΙΓΩ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51719/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται . Η επιτροπή δεν μοριοδοτεί 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

 

ΑΝΘΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52026/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει καταθέσει 

βεβαίωση ανεργίας και η εξειδικεύσεις δεν θεωρούνται επιπλέον επιμόρφωση. 

 

ΙΕΚ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51741/20-11-2015 ένσταση  έγινε δεκτή εν μέρει. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και καταμετρήθηκαν 13.50 μόρια. Η διδακτική εμπειρία σε όλες της σχολές 

του ΟΑΕΔ προσμετράτε στην επαγγελματική εμπειρία. 

 

ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΖΩΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51342/18-11-2015 ένσταση  απορρίπτεται ως ασαφής. Ενστάσεις κατά του συνόλου 

του πίνακα δεν γίνονται δεκτές. Σε σχέση με τη διαδικασία ενημερώνουμε ότι γίνεται σύμφωνα με την 

Υπουργική Απόφαση μοριοδότησης των κριτηρίων η οποία αναφέρει ρητά την κατάταξη των 

υποψηφίων σε δύο πίνακες, πιστοποιημένους και μη. 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51618/19-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή . Ο εκπαιδευτής κατατάχθηκε σε πίνακα 

ειδικότητας αντίστοιχο με το πτυχίο του. 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51580/19-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτηθηκε εκ νέου και προέκυψαν 46,5 μόρια. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51343/18-11-2015 ένσταση απορρίπτεται ως ασαφής. Ενστάσεις κατά του συνόλου 

του πίνακα δεν γίνονται δεκτές. Σε σχέση με τη διαδικασία ενημερώνουμε ότι γίνεται σύμφωνα με την 

Υπουργική Απόφαση μοριοδότησης των κριτηρίων η οποία αναφέρει ρητά την κατάταξη των 

υποψηφίων σε δύο πίνακες, πιστοποιημένους και μη. 

 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52147/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η μοριοδότηση προκύπτει από τα 

προσκομισθέντα στον αρχικό φάκελο δικαιολογητικά. Επιπλέον δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά 

από την επιτροπή ενστάσεων. 

 

 

 

ΙΕΚ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51739/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 40.10 μόρια. Ενημερώνουμε ότι όλες οι σχολές του ΟΑΕΔ 

προσμετρώνται στο πεδίο εργασιακή εμπειρία.  
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ΚΑΝΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51881/20-11-2015 έγινε δεκτή. Της προσμετρήθηκε πολυτεκνία σύμφωνα με 

αντίστοιχο δικαιολογητικό. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51950/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ενστάσεις κατά του συνόλου του πίνακα 

δεν γίνονται δεκτές.  

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51847/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 12 μόρια. 

 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51902/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Στον ενιστάμενο προσμετρήθηκαν τα 

μόρια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.  

 

Με το με αριθμ. πρωτ. 2160/18-11-2015 έγγραφο του Δ/ντη του ΙΕΚ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ζητήθηκαν 

αλλαγές στην αίτηση της κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΑΝΝΑΣ οι οποίες , εκ παραδρομής, δεν καταχωρήθηκαν 

κατά την αξιολόγηση. Η επιτροπή έκανε δεκτό το αίτημα το Δ/ντη και καταχώρησε τις αλλαγές 

σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. 

 

ΙΕΚ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

ΑΡΑΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ.52142/20-11-2015 ένσταση  απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος για την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση έχει βαθμολογηθεί  με το μέγιστο των μορίων. Ο φάκελος του ενιστάμενου έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. 

 

ΙΕΚ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

 

ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52207/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος του ενιστάμενου έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.  

 

 

ΙΕΚ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

 

ΔΟΚΟΥΣΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51896/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη έχει ήδη συμπεριληφθεί 

στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης. 

 

 

ΙΕΚ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 

 

ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51889/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Στον ενιστάμενο προσμετρήθηκε το 

ανώτατο όριο της εργασιακής εμπειρίας. 
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ΙΕΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51978/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά 

δεν προκύπτει  ο επιπλέον αριθμός των ωρών που ζητάει ο ενιστάμενος. 

 

 

ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51468/18-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η προϋπηρεσία που αιτείται ο 

ενιστάμενος του έχει προσμετρηθεί στην μη τυπική εκπαίδευση εφόσον αφορά προγράμματα.  

 

ΣΑΡΓΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51761/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο κ. ΒΑΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ δεν είναι 

καταχωρημένος στους πίνακες των πιστοποιημένων εκπαιδευτών και Ο κ. ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων. 

 

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51877/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται . Οι ώρες που αιτείται η ενιστάμενη δεν 

είναι στο διδακτικό αντικείμενο και δεν προκύπτουν από τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. 

 

 

IEK ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

 

ΖΜΕΗ ΜΑΡΘΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51842/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η ανεργία πρέπει να είναι συνεχόμενη 

και έχει υπολογιστεί σωστά.  

 

ΤΟΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51490/18-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης  ενιστάμενη 

έχει μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

 

ΙΕΚ ΑΡΓΟΥΣ 

 

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

Η με αριθμ. πρωτ. 52121/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Επιπλέον δικαιολογητικά που δεν ήταν 

στον αρχικό φάκελο δεν γίνονται δεκτά από την επιτροπή ενστάσεων.  

 

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51572/18-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η εργασιακή εμπειρία έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

ΜΠΙΣΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52199/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Η ενιστάμενη καταχωρήθηκε σε πίνακα 

ειδικότητας αντίστοιχης με το πτυχίο της.  

 

 

ΚΟΖΑΝΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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Η με αριθμ. πρωτ. 51561/18-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη έχει ενταχθεί στους 

πίνακες κατάταξης με σωστή μοριοδότηση. Η επιτροπή την κατέταξε σε πίνακα ειδικότητας 

αντίστοιχο με το πτυχίο της. 

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ  

Η με αριθμ. πρωτ. 52088/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 33,03 μόρια. Οι σχολές του ΟΑΕΔ καταχωρούνται στο πεδίο 

της εργασιακής εμπειρίας. Ενημερώνουμε την ενιστάμενη ότι το έγγραφο της ένστασης είναι 

προσωπικό και είναι απαράδεκτο να στέλνεται ως υπηρεσιακό έγγραφο με σφραγίδες του δημοσίου. 

 

ΠΟΡΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51488/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η επιτροπή ενστάσεων δεν μοριοδοτεί 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά.  

 

 

ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ 

 

Το με αριθμ. πρωτ. 504/20-11-2015 αίτημα του Δ/ντη του ΔΙΕΚ ΑΡΤΑΣ προς την επιτροπή 

ενστάσεων όπου ζητείται να διορθωθούν  πεδία στην αίτηση της υποψήφιας εκπαιδεύτριας 

ΚΟΥΤΙΚΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ τα οποία εκ παραδρομής δεν είχαν διορθωθεί στην αξιολόγηση. Το 

αίτημα έγινε δεκτό από την επιτροπή και άλλαξε το πεδίο που δήλωνε τριτεκνία διότι η ενιστάμενη 

είναι τέκνο και όχι γονέας τρίτεκνης οικογένειας. 

 

 

ΙΕΚ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51760/18-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή του καταμετρήθηκε διδακτική εμπειρία 

αντίστοιχή με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.  

 

ΙΕΚ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 

 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52075/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 26.88 μόρια. 

 

ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ 

 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51738/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Έγινε καταχώρηση του 

ενιστάμενου στους προσωρινούς πίνακες. Ο φάκελος μοριοδοτήθηκε και προέκυψαν 24.00. Στον 

ενιστάμενο αφαιρέθηκε η ανεργία διότι η βεβαίωση δεν ήταν στα χρονικά όρια που όριζε η 

πρόσκληση. 

 

ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51997/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 33.94 μόρια. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52091/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή για το σύνολο των ωρών 

στα ΙΕΚ. Απορρίπτεται ως προς την εργασιακή εμπειρία διότι αυτή πρέπει να είναι σχετική με το 

αντικείμενο. Απορρίπτεται ως προς την μοριοδότηση με ΑΜΕΑ διότι είχε ήδη μοριοδοτηθεί από την 

επιτροπή αξιολόγησης. 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51720/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή στον ενιστάμενο καταχωρήθηκε εργασιακή 

εμπειρία σύμφωνη με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. 

 

ΚΩΦΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52085/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 36.88 μόρια. Επισημαίνουμε ότι επιμόρφωση παρεχόμενη από 

εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση ή  

εξειδίκευση δεν λαμβάνονται υπόψη ως επιπλέον επιμόρφωση. Επίσης τα Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας ανήκουν στην Δευτεροβάθμια τυπική εκπαίδευση. 

 

ΤΣΑΡΤΣΑΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ.. 52024/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Στην ενιστάμενη προσμετρήθηκε η 

επιμόρφωση που αιτείται.  

 

ΓΩΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51729/19-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Στον ενιστάμενο προσμετρήθηκε 

μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. 

 

ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ 

 

ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51998/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Τα έτη διδακτικής εμπειρίας είναι σε 

φροντιστήριο όποτε καταγράφονται στο πεδίο 3.1 επαγγελματική εμπειρία και αφαιρούνται από το 

πεδίο 2.2.2 το  οποίο αφορά διδακτικά έτη στη τυπική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σύμφωνα με την 

πρόσκληση δεν μπορεί η ίδια διδακτική εμπειρία να μοριοδοτείται  και ως διδακτική και ως εργασιακή. 

 

ΓΚΑΝΟΥΡΗΣ ΑΡΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52149/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος του ενιστάμενου έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. Επιπλέον δεν υπάρχουν συμβάσεις που να πιστοποιούν ότι η εργασιακή εμπειρία 

που επικαλείται ήταν στο αντίστοιχο αντικείμενο. 

 

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51513/18-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Οι 75 ώρες μεταφέρθηκαν στο πεδίο 2.4 

διδακτική εμπειρία σε άλλα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης διότι αφορούν διδακτική εμπειρία 

σε Κ.Δ.Μ. Οι 25 ώρες της τριτοβάθμιας δεν μοριοδοτούνται διότι το πεδίο απαιτεί έτη και συνεπώς 

θα πρέπει για ένα έτος να έχει διδάξει 210 ώρες. 

 

ΛΕΜΟΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51845/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Έγινε ορθή κατανομή της μοριοδότησης 

που προκύπτει από τα κατατεθέντα δικαιολογητικά στα αντίστοιχα πεδία και συγκεκριμένα: 2 έτη 

διδακτικής εμπειρίας στη Δ/θμια Εκπαίδευση διότι τα ΣΔΕ θεωρούνται δευτεροβάθμια τυπική, 2 έτη 

εργασιακή εμπειρία σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, και μείωση του συνόλου των 

http://www.inedivim.gr/
mailto:diek@inedivim.gr


 

                                          . ΑΧΑΡΝΩΝ 417,  111 43 ΑΘΗΝΑ - Τηλέφωνο: 2131311541 - Fax: 2131314531 

                                                 Ιστοσελίδα: http://www.inedivim.gr e-mail:diek@inedivim.gr 

ωρών στα πεδία 2.4 και 2.1 σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. Οι σχολές του ΟΑΕΔ 

προσμετρώνται στην εργασιακή εμπειρία . Μετά τις παραπάνω αλλαγές προέκυψαν 37.52 μόρια. 

 

ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Η με αροθμ. Πρωτ. 52194/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Μοριοδοτήθηκε εκ νέου ο φάκελος της 

ενιστάμενης και έγινε ορθή κατανομή της μοριοδότησης που προκύπτει από τα κατατεθέντα 

δικαιολογητικά στα αντίστοιχα πεδία και συγκεκριμένα: 2.4 αφαιρέθηκαν οι ώρες και μεταφέρθηκαν 

στο πεδίο 3.1 εργασιακή εμπειρία. Στο πεδίο 2.1 μειώθηκε το σύνολο των ωρών και μεταφέρθηκαν 

ώρες στην εργασιακή εμπειρία όπου καταχωρούνται οι σχολές του ΟΑΕΔ. Προέκυψαν 27.56 μόρια. 

 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52148/20-11-2015 ένσταση  απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. Δεν αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά διδακτική εμπειρία στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι ώρες της δευτεροβάθμιας είναι ελάχιστες και δεν επαρκούν για τη 

συμπλήρωση ενός έτους. Η επιμόρφωση μικρότερη των 25 ωρών δεν μοριοδοτείται καθώς και η 

ΑΣΠΑΙΤΕ σύμφωνα με την πρόσκληση. 

 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51467/18-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Στην ενιστάμενη προσμετρήθηκαν τα 

μόρια της άριστης γνώσης στο πεδίο της ξένης γλώσσας.  

 

 

ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51218/18-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά και από τα δικαιολογητικά της δεν προκύπτει εργασιακή εμπειρία στο 

αντικείμενο. 

 

ΓΚΑΙΔΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52200/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 31,90 μόρια. 

 

ΣΤΑΣΗ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52203/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 29.48 μόρια. Στην ενιστάμενη αφαιρέθηκε η ανεργία γιατί η 

βεβαίωση ήταν εκτός των χρονικών ορίων που όριζε η πρόσκληση. Οι σχολές του ΟΑΕΔ 

καταχωρούνται στο πεδίο εργασιακή εμπειρία.  

 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

Η με αριθμ. πρωτ. 51871/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 31.17 μόρια σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. 

 

ΜΑΥΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51611/19-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Έγινε αλλαγή στην ξένη γλώσσα ως πρώτη 

και τα υπόλοιπα είχαν μοριοδοτηθεί σωστά. Επισημαίνουμε ότι η μοριοδότηση των πτυχίων 

αναγράφεται στην πρόσκληση αναλυτικά και παρακαλούμε να τη διαβάσετε προσεκτικά. Ο συνολικός 

αριθμός των μορίων που προέκυψαν είναι 16.50. 
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ΠΑΓΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

Η με αριθμ. πρωτ.51740/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Έχουν προσμετρηθεί τα μόρια που 

αιτείται.  

 

 

ΙΕΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ.  52143/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Στο φάκελο της ενιστάμενης δεν 

υπάρχει το αντίστοιχο δικαιολογητικό για την επάρκεια σε ξένη γλώσσα. Τριτεκνία αναγνωρίζεται 

μόνο στους γονείς τρίτεκνων οικογενειών και όχι στα τέκνα σύμφωνα με την πρόσκληση. 

 

ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52132/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος έχει τοποθετηθεί σε 

πίνακα ειδικότητας αντίστοιχης με το πτυχίο του. 

 

ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51796/18-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν  26.00 μόρια. Οι σχολές του ΟΑΕΔ προσμετρώνται στη 

εργασιακή εμπειρία όπου η ενιστάμενη έχει τη μέγιστη μοριοδότηση. Στο φάκελο της ενιστάμενης 

δεν υπάρχουν δικαιολογητικά που να πιστοποιούν επιμόρφωση. 

 

ΧΟΥΤΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52131/20-11-2015 ένσταση  απορρίπτεται. Στο φάκελο της ενιστάμενης δεν 

υπάρχουν δικαιολογητικά για το πεδίο 2.4. Τα ιδιωτικά ΙΕΚ καθώς και οι ιδιωτικές σχολές κατάρτισης 

προσμετρώνται στην εργασιακή εμπειρία.  

 

 

ΙΕΚ ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΟΥ 

 

ΚΟΥΠΑΡΟΥΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51302/18-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν ανήκει στο μητρώο 

πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων. Ο φάκελος της ενιστάμενης μοριοδοτήθηκε εκ νέου και 

προέκυψαν 42.06 μόρια. Η επιμόρφωση στην επαγγελματική κατάρτιση αφορά γενικά της αρχές της 

επαγγελματικής κατάρτισης και οι επικαιροποιήσεις γνώσεων δεν θεωρούνται επιπλέον επιμόρφωση. 

 

 

IEK ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

ΠΑΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51944/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος του ενιστάμενου έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά και τα σεμινάρια που αιτείται έχουν προσμετρηθεί. Η διαφορά προέκυψε από το 

πεδίο 2.2.2 διότι η εμπειρία στη Δ/θμια (ΣΔΕ) καταχωρείται σε έτη και όχι σε ώρες όπως είχε αρχικά 

συμπληρώσει ο ενιστάμενος.   

 

 

 

 

 

 

http://www.inedivim.gr/
mailto:diek@inedivim.gr


 

                                          . ΑΧΑΡΝΩΝ 417,  111 43 ΑΘΗΝΑ - Τηλέφωνο: 2131311541 - Fax: 2131314531 

                                                 Ιστοσελίδα: http://www.inedivim.gr e-mail:diek@inedivim.gr 

ΙΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52033/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος του ενιστάμενου έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά και του έχει προσμετρηθεί ότι είναι σχετικό με το αντικείμενο της ειδικότητας 

του.  

 

ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΟΛΓΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51746/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά και της έχουν προσμετρηθεί τα προσόντα που είναι σχετικά με το αντικείμενο 

της ειδικότητας της. 

 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51745 /20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος του ενιστάμενου έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά και του έχει προσμετρηθεί ότι είναι σχετικό με το αντικείμενο της ειδικότητας 

του. Επιπλέον το αποδεικτικό της ξένης γλώσσας δεν είναι αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ. 

 

ΜΙΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51772/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 30.25 μόρια. Τα ιδιωτικά ΙΕΚ καταχωρούνται στην εργασιακή 

εμπειρία. Στα λοιπά πεδία προσμετρήθηκε μόνο ότι ήταν σχετικό με το αντικείμενο της ειδικότητας 

της ενιστάμενης.  

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51705/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά και της έχουν προσμετρηθεί τα προσόντα που είναι σχετικά με το αντικείμενο 

της ειδικότητας της. 

 

ΤΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51702/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος του ενιστάμενου έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά και του έχει προσμετρηθεί ότι είναι σχετικό με το αντικείμενο της ειδικότητας 

του. 

 

ΤΟΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51677/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στον 

αρχικό της φάκελο βεβαίωση ανεργίας. Η εργασιακή εμπειρία δεν είναι σχετική με το αντικείμενο της 

ειδικότητας που έχει η εκπαιδεύτρια.  

 

 

ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 

 

ΖΗΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51766/20-11-2015 ένσταση αφορούσε την κατάρτιση πινάκων πιστοποιημένων 

εκπαιδευτών και μη. Επισημαίνουμε ότι η κατάρτιση δύο πινάκων ορίζεται στην με αριθμ. πρωτ. 

Κ1/160984/19-10-2015 Υπουργική απόφαση μοριοδότησης και δεν είναι στην διακριτική ευχέρεια 

της επιτροπής ενστάσεων ή του φορέα που εκδίδει την πρόσκληση.   

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51511/18-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η υποψήφια εκπαιδεύτρια κ. Πουλάκη 

Σωτηρία δεν έχει καταταχθεί στον πίνακα των πιστοποιημένων.  
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ΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ 
 

ΓΡΑΜΠΟΒΑ ΑΘΗΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52140/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν υπέβαλλε ηλεκτρονική 

αίτηση στις προθεσμίες που όριζε η πρόσκληση.  

 

ΓΚΙΟΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51565/18-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν ανήκει στο μητρώο 

πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων.  

 

ΔΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52137/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται . Η επιτροπή ενστάσεων δεν δέχεται 

δικαιολογητικά που δεν είχαν κατατεθεί στον αρχικό φάκελο.  

 

ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51491/18-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς τον φάκελο της κ. 

Μάστορα η οποία είχε ανεργία «0» αντί για «ΟΧΙ» και έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις. 

Απορρίπτεται ως προς τους φάκελους του κ. Κακουλίδη και του κ. Μιχαηλίδη διότι έχουν 

μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

Η με αριθμ. πρωτ. 51767/19-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Στον ενιστάμενο αναγνωρίστηκε  

ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με το προσκομισθέν δικαιολογητικό.  

 

ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

Η με αριθμ. πρωτ. 52214/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η βεβαίωση ανεργίας δεν έχει εκδοθεί 

στα χρονικά όρια που όριζε η πρόσκληση.  

 

ΜΑΛΑΜΗ ΧΑΙΜΑΔΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52092/20-11-2015 ένσταση  έγινε δεκτή. Η ενιστάμενη καταχωρήθηκε σε πίνακα 

ειδικότητας αντίστοιχης με το πτυχίο της. 

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51768/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η υποψήφια εκπαιδεύτρια κ. 

Παναγιωτίδου Φανή είναι καταχωρημένη στον πίνακα των μη πιστοποιημένων. 

 

 

ΙΕΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

 

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51933/19-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς τις ώρες της 

Δ/θμιας . Απορρίπτεται για την επιμόρφωση διότι δεν αναγράφονται οι ώρες. 

 

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51515/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Αυτά που ζητάει ο ενιστάμενος με την 

ένστασή του έχουν ήδη προσμετρηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης. 
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ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51851/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών δεν 

έχει συνάφεια με το κύριο πτυχίο. 

 

 

ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1Ο  

 

ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51727/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει ανεργία οπότε 

στο αντίστοιχο πεδίο έπρεπε να υπάρχει η σήμανση «ΟΧΙ» αντί για «0».  

 

ΧΟΧΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51822/19-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Ο ενιστάμενος τοποθετήθηκε σε 

ειδικότητα αντίστοιχη  του πτυχίου του.  

 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51764/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει 

δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ανεργία στον αρχικό του φάκελο. Το δικαιολογητικό που 

προσκομίσθηκε στην επιτροπή ενστάσεων δεν μπορεί να γίνει δεκτό αφενός διότι ήταν εκπρόθεσμο 

και αφετέρου διότι η επιτροπή δεν δέχεται συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51509/19-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Στην ενιστάμενη καταμετρήθηκαν οι 

συνολικές ώρες του πεδίου «διδακτική εμπειρία σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης». 

 

ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΝΙΚΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52023/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτήθηκε σωστά σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. Οι σχολές του ΟΑΕΔ  καθώς και 

η διδακτική εμπειρία σε φροντιστήρια καταμετρώνται στο πεδίο της εργασιακής εμπειρίας διότι τα 

πεδία διδακτική εμπειρία σε δομές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αφορούν την 

τυπική εκπαίδευση. 

 

ΦΛΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52089/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η σχετική με το αντικείμενο εργασιακή 

εμπειρία έχει καταμετρηθεί σωστά. 

 

ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52007/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος έχει μοριοδοτηθεί σωστά 

σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.  

  

ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2Ο  

 

ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52025/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν είναι πιστοποιημένος 

εκπαιδευτής.  
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ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

 

ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52146/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Η ενιστάμενη εκ παραδρομής είχε δηλώσει 

ειδικότητα ΠΕ 1805. Έγινε αλλαγή ειδικότητας. 

 

ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ  

Η με αριθμ. πρωτ. 52198/20-11-2015 ένσταση έγινε εν μέρει δεκτή. Η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε εκ 

νέου και έγινε δεκτή η ένσταση ως προς τις ώρες διδασκαλίας σε ΙΕΚ οι οποίες ανέρχονται σε 612. 

Επίσης αφαιρέθηκε από την ενιστάμενη η ανεργία διότι στο φάκελό της δεν υπήρχε βεβαίωση του 

ΟΑΕΔ όπως ορίζει η με αριθμ. πρωτ. 3557/159/20-10-15 πρόσκληση καθώς και η διδακτική εμπειρία 

σε δομές της τυπικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διότι η διδακτική εμπειρία σε σχολές του ΟΑΕΔ 

προσμετράτε στην εργασιακή εμπειρία.   

 

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51758/20-11-2015 ένσταση αφορά τα κριτήρια μοριοδότησης. Επισημαίνουμε ότι 

τα κριτήρια μοριοδότησης εκδίδονται με υπουργική απόφαση και δεν είναι αρμοδιότητα της επιτροπής 

ενστάσεων η του φορέα που εκδίδει την πρόσκληση.  

 

ΙΕΚ ΘΗΒΑΣ 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 54773/9-12-2015 ένσταση απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.  

 

ΚΟΛΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51825/19-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Στην ενιστάμενη προσμετρήθηκε ανεργία 

τεσσάρων (4) μηνών. 

 

ΜΑΣΤΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51824/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 23.00 μόρια. Επισημαίνουμε ότι οι ώρες επιμόρφωσης στο 

πεδίο 1.3 β αφορούν επιμόρφωση στο αντικείμενο και μεταφέρθηκαν στο πεδίο 1.3.α. Τα σεμινάρια  

επιμόρφωσης σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση αφορούν το θεσμικό πλαίσιο της 

επαγγελματικής κατάρτισης και δεν αφορούν την προσωπική επαγγελματική κατάρτιση του 

υποψηφίου. 

 

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52022/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Δεν υπάρχουν στον αρχικό φάκελο του 

ενιστάμενου τα δικαιολογητικά των επιπλέον ωρών που αιτείται.  

 

Με το με αριθμ. πρωτ. 546/27-11-2015 έγγραφο του Δ/ντη του ΙΕΚ ΘΗΒΑΣ ζητήθηκε από την 

επιτροπή ενστάσεων να αλλάξει η ειδικότητα της κ. Κατράκη Σωτηρίας. Η επιτροπή εξέτασε το 

αίτημα και κατατάσσει την παραπάνω εκπαιδεύτρια σε πίνακα ειδικότητας αντίστοιχο με το πτυχίο 

της.  
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ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ 

 

ΓΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52114/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών δεν 

είναι σχετικός με το κύριο πτυχίο. Για την πιστοποίηση του ενιστάμενου έχει παρέλθει η δεκαετία.  

 

ΛΟΥΦΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΙΑΛΝΤΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51770/19-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την επάρκεια στην 

δεύτερη ξένη γλώσσα. Απορρίπτεται για την επιμόρφωση στην επαγγελματική κατάρτιση διότι δεν 

είναι στο αντικείμενο της ειδικότητας της. Επιπλέον επισημαίνεται ότι οι σχολές του ΟΑΕΔ 

καταχωρούνται στο πεδίο εργασιακή εμπειρία.  

 

ΣΤΥΛΙΑΝΕΛΛΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52036/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 24.21 μόρια.  

 

ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51926/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η εκπαιδεύτρια Βασιλική Μπιζιούρη 

είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης με αριθμό πιστοποίησης ΕΒ 

21437.  

 

ΧΟΥΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51939/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή . Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 25.96 μόρια. 

 

ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51992/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο διαχωρισμός των εκπαιδευτών σε 

πιστοποιημένους και μη αναγράφεται στην Υπουργική Απόφαση μοριοδότησης των κριτηρίων και οι 

ειδικότητες και η περιγραφή τους δεν είναι αρμοδιότητα της επιτροπής ενστάσεων.  

 

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51779/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος είχε επιλέξει ο ίδιος τα 

ΙΕΚ στα οποία επιθυμούσε να διδάξει και κατατάχθηκε στους αντίστοιχους πίνακες. Η κατάταξή του 

σε διαφορετικούς πίνακες απορρίπτεται από την επιτροπή ενστάσεων. 

 

ΣΙΝΑΤΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51979/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς τη γνώση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και απορρίπτεται για την εργασιακή εμπειρία και την διδακτική εμπειρία 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διότι δεν επαρκούν τα δικαιολογητικά που καταθέτει για να 

μοριοδοτηθεί στα αντίστοιχα πεδία.  

 

ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52197/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Στο φάκελο της ενιστάμενης υπάρχουν 

βεβαιώσεις επιμόρφωσης 160 ωρών στο αντικείμενο. 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΓΛΑΙΑ  

Η με αριθμ. πρωτ. 51850/19-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Στην ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε 

η σχετικότητα του μεταπτυχιακού, έγινε ορθή κατανομή των σεμιναρίων επιμόρφωσης. 
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Επισημαίνουμε ότι τα σεμινάρια της επαγγελματικής κατάρτισης πρέπει να αφορούν γενικά το θεσμό 

της επαγγελματικής κατάρτισης και όχι την επαγγελματική κατάρτιση της ενιστάμενης. Αφαιρέθηκε 

η διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια τυπική εκπαίδευση διότι αυτή πρέπει πιστοποιείται με  

βεβαίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η εργασιακή εμπειρία δεν είναι στο αντικείμενο. 

 

ΜΠΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51569/18-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την επάρκεια 

στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Απορρίπτεται για τον αριθμό των μορίων που ζητάει διότι μετά 

από την ανακατανομή των ωρών των επιμορφώσεων σύμφωνα με τα δικαιολογητικά του φακέλου 

προέκυψαν 32, 74 μόρια. Επισημαίνουμε ότι τα σεμινάρια της επαγγελματικής κατάρτισης πρέπει να 

αφορούν γενικά το θεσμό της επαγγελματικής κατάρτισης και όχι την επαγγελματική κατάρτιση της 

ενιστάμενης. Επιμορφώσεις που θεωρούνται προαπαιτούμε για την απόκτηση κάποιου τίτλου ή 

εξειδίκευσης δεν μοριοδοτούνται ως επιπλέον επιμόρφωση. 

 

ΜΑΡΓΟΥΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52171/20-11-2015 ένσταση δεκτή. Έγιναν οι διορθώσεις, αφαιρέθηκαν τα επιπλέον 

μόρια και προέκυψαν 44.8. 

 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ 

Η  με αριθμ. πρωτ. 52195/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Δεν υπάρχει στο φάκελο της 

ενιστάμενης δικαιολογητικό που να πιστοποιεί επάρκεια στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  

 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52120/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Έχει  μοριοδοτηθεί σωστά για την 

ειδικότητα στην οποία ανήκει και δεν μπορεί να επιλέξει  ειδικότητα.  

 

Με το με αριθμ. πρωτ. 2576/30-11-2015 έγγραφο του Δ/ντη του ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ζητήθηκαν 

από την επιτροπή ενστάσεων αλλαγές στις αιτήσεις της εκπαιδεύτριας κ.ΑΔΑΜΑΡΑ και του 

εκπαιδευτή κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Οι αλλαγές έγιναν και προέκυψαν 56.09 μόρια για τον κ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ και 42.00 μόρια για την κ. ΑΔΑΜΑΡΑ. 

 

 

ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

ΜΠΑΚΑΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52076/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Καταμετρήθηκαν εκ νέου οι ώρες 

της διδακτικής εμπειρίας στο πεδίο 2.4. Η ενιστάμενη δεν είχε στον αρχικό της φάκελο τα 

δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οποία αιτείται αναγνώριση αναπηρίας.  

 

ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52134/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος έχει μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

Με το με αριθμ. πρωτ. 4096/20-11-2015 έγγραφο του Δ/ντη του ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ζητήθηκε από 

την επιτροπή ενστάσεων να διορθωθεί η ειδικότητα της εκπαιδεύτριας ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 

Η επιτροπή ενστάσεων κάνει δεκτό το αίτημα του Δ/ντη και κατατάσσει την παραπάνω εκπαιδεύτρια 

σε ειδικότητα σύμφωνη με το πτυχίο της. 

Με το με αριθμ. πρωτ. 4091/19-11-2015 αίτημα του Δ/ντη του ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ζητήθηκαν 

διορθώσεις στην αίτηση της κ. ΓΙΩΤΑΚΗ ΙΡΙΣ , οι οποίες εκ παραδρομής δεν είχαν γίνει. Η επιτροπή 

μοριοδότησε  την αίτηση της παραπάνω εκπαιδεύτριας και προέκυψαν 32.76 μόρια σύμφωνα με τα 

κατατεθέντα δικαιολογητικά.   
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ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΚΡΕΑΝΓΚΑ ΕΛΕΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ.51735/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η ανεργία είναι σύμφωνη με την 

βεβαίωση του ΟΑΕΔ. Η επιτροπή δεν δέχεται συμπληρωματικά δικαιολογητικά.  

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51734/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο χρόνος ανεργίας υπολογίστηκε σωστά. 

 

ΤΖΙΩΡΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52212/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Έχει μοριοδοτηθεί σωστά το 

πιστοποιητικό ξένης γλώσσας δεν είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα από τον ΑΣΕΠ. 

 

ΜΠΟΖΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52136/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. είναι 

πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια και ο κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Δ. έχει πτυχίο σχετικό με την ειδικότητα της 

πληροφορικής. 

 

ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52031/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Έγινε ορθή κατανομή της 

επιμόρφωσης. Στο πεδίο της εργασιακής εμπειρίας η ενιστάμενη έχει πάρει το μέγιστο των μορίων. 

Απορρίπτεται ως προς το δικαιολογητικό επάρκειας ηλεκτρονικών υπολογιστών διότι δεν υπήρχε στον 

αρχικό της φάκελο και η επιτροπή δεν δέχεται συμπληρωματικά δικαιολογητικά. Απορρίπτεται ως 

προς την πρόσβαση στους φακέλους τρίτων διότι η επιτροπή δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα. 

 

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51266/17-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Ο φάκελος μοριοδοτήθηκε εκ 

νέου και προέκυψαν 30.47 μόρια. 

 

ΒΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51510/18-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Ο φάκελος μοριοδοτήθηκε εκ νέου και 

προέκυψαν 40.75 μόρια. 

 

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51469/18-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος μοριοδοτήθηκε εκ νέου και 

προέκυψαν 44.05 μόρια. Η ανεργία πρέπει να είναι συνεχής και η επιμόρφωση στη επαγγελματική 

κατάρτιση αφορά τις αρχές της επαγγελματικής κατάρτισης και όχι την επαγγελματική κατάρτιση της 

ενιστάμενης.  

 

ΣΠΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51759/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 31.40 μόρια σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.  

 

Με το με αριθμ. πρωτ. 1107/19-11-2015 έγγραφο του Δ/ντη ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ζητήθηκε από την 

επιτροπή ενστάσεων να αφαιρεθεί η ανεργία στην εκπαιδεύτρια κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΑΡΙΑ- ΘΗΝΤΑ διότι δεν είχε προσκομίσει βεβαίωση στα χρονικά όρια που έθετε η πρόσκληση. Η 

επιτροπή έκανε δεκτό το αίτημα.    
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ΙΕΚ  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ  

Η με αριθμ. πρωτ. 51508/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Έχει ήδη υπολογιστεί το ποσοστό 

ΑΜΕΑ από την επιτροπή αξιολόγησης.  

 

ΙΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

 

Με το με αριθμ. πρωτ. 707/18-12-2015 έγγραφο της Δ/ντριας του ΔΙΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

γνωστοποιήθηκε στην επιτροπή ενστάσεων ότι ο φάκελος της υποψήφιας εκπαιδεύτριας εκ 

παραδρομής δεν είχε μοριοδοτηθεί σωστά. Η επιτροπή έκανε επανέλεγχο του φακέλου και προέκυψαν 

41.38 μόρια. 

 

 

ΙΕΚ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51805/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν είχε προσκομίσει στον 

αρχικό φάκελο τα δικαιολογητικά επί των οποίων θέλει να λάβει επί πλέον μοριοδότηση. Η επιτροπή 

ενστάσεων δεν δέχεται συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

 

ΠΑΡΙΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52192/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος του ενιστάμενου έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά.  

 

ΒΟΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52141/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος έχει μοριοδοτηθεί σωστά. 

Από τα δικαιολογητικά του αρχικού φακέλου δεν προκύπτουν όσα αιτείται.  

 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΖΑΙΜΗ 

H με αριθμ. πρωτ. 52062/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 15.00 μόρια σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. 

Ενημερώνουμε ότι οι σχολές του ΟΑΕΔ καταμετρώνται στην εργασιακή εμπειρία.  

 

ΝΑΙΔΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51873/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος του ενιστάμενου έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά.  

 

ΤΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51548/18-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος του ενιστάμενου έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά . 

 

Με το με αριθμ. πρωτ. 1066/01/12/2015 έγγραφο του Δ/ντη ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ζητήθηκαν αλλαγές στο 

φάκελο της εκπαιδεύτριας κ. Βιτάλ Ιωσηφίνας οι οποίες είχαν επισημανθεί από την επιτροπή 

αξιολόγησης και εκ παραδρομής δεν είχαν καταχωρηθεί στο σύστημα. Έγιναν οι αλλαγές στο πεδίο 

2.2.2 και ο συνολικός αριθμός των μορίων που προέκυψαν είναι 14.01. 
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ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 

ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 

Η με αριθμ. 52424/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη καταθέτει ένσταση για 9 

διαφορετικούς εκπαιδευτές που προηγούνται στον πίνακα κατάταξης. Σε σχέση με τη διαδικασία 

ενημερώνουμε ότι γίνεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση μοριοδότησης των κριτηρίων η 

οποία αναφέρει ρητά την κατάταξη των υποψηφίων σε δύο πίνακες, πιστοποιημένους και μη. 

 

 

ΙΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

ΣΙΝΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52116/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν ανήκει στο Μητρώο 

των πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων επιπλέον στην πρόσκληση αναφέρεται ρητά ότι οι 

εκπαιδευτικοί ΠΕ 19-20 δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία 4.3 Γνώσεις χειρισμού Η/Υ.  

 

ΓΙΟΥΒΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51722/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Σύμφωνα με το πτυχίο της η ενιστάμενη 

έπρεπε να καταταγεί στους πίνακες των ΤΕ 0119 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ. 

 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52159/20-1-13 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος του ενιστάμενου έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

 

ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

ΝΙΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51691/19-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Η ενιστάμενη καταχωρήθηκε σε πίνακα 

ειδικότητας αντίστοιχο με το πτυχίο της. 

 

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51604/18-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Ο ενιστάμενος καταχωρήθηκε σε πίνακα 

ειδικότητας αντίστοιχο με το πτυχίο του. 

 

ΧΑΙΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ 

Η από 20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Ο φάκελος της ενιστάμενης μοριοδοτήθηκε εκ νέου και 

προέκυψαν 22.34 μόρια. 

 

 

ΙΕΚ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ 

 

ΖΩΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51571/18-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 40.24 μόρια. Στην ενιστάμενη διορθώθηκε το πεδίο της 

ανεργίας από 0 σε ΟΧΙ διότι δεν είχα ανεργία. 
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ΔΟΝΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51883/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 29.25 μόρια. Επιμορφώσεις κάτω των 25 ωρών δεν 

προσμετρούνται καθώς και επιμορφώσεις που αναγράφουν ημερομηνίες και έχει προστεθεί ο αριθμός 

των ωρών χειρόγραφα.  

 

ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51526/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η βεβαίωση ανεργίας ήταν εκπρόθεσμη.  

 

ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52126/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη εμφανίζεται στους πίνακες 

κατάταξης.  

 

 

ΙΕΚ ΚΙΛΚΙΣ 

 

ΚΕΜΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51952/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την βεβαίωση 

γνώσης Η/Υ. Απορρίπτεται ως προς την ανεργία. 

 

 

ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ 

 

ΛΙΓΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52038/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά 

δεν προκύπτει εργασιακή εμπειρία. 

 

ΜΠΑΛΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51974/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Τα δικαιολογητικά που επικαλείται ο 

ενιστάμενος για αύξηση των ετών της εργασιακής του εμπειρίας δεν τα είχε προσκομίσει στον αρχικό 

φάκελο. 

 

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52072/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Μοριοδοτήθηκε εκ νέου ο 

φάκελος της ενιστάμενης και προέκυψαν 32.27. Μοριοδοτήθηκαν επίσης εκ νέου οι φάκελοι των κ. 

ΣΚΟΡΔΑ ΔΉΜΗΤΡΑ και προέκυψαν 31.55, και κ. ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟ και προέκυψαν 

35.9. Επισημαίνουμε ότι όλες οι σχολές του ΟΑΕΔ προσμετρώνται στην εργασιακή εμπειρία. 

 

ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ  

Η με αριθμ. πρωτ. 52403/25-11-2015 ένσταση απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.  

 

 

ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51725/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η επιτροπή ενστάσεων δεν μοριοδοτεί 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά.  

 

 

 

http://www.inedivim.gr/
mailto:diek@inedivim.gr


 

                                          . ΑΧΑΡΝΩΝ 417,  111 43 ΑΘΗΝΑ - Τηλέφωνο: 2131311541 - Fax: 2131314531 

                                                 Ιστοσελίδα: http://www.inedivim.gr e-mail:diek@inedivim.gr 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

Η με αρίθμ. πρωτ. 52080/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.  

 

 

ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ 2Ο  

 

ΚΟΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51550/18-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Δεν υπάρχουν στο φάκελο του 

ενιστάμενου τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την εργασιακή εμπειρία που αιτείται.  

 

ΣΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ  

Η με αριθμ. πρωτ. 52030/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 36.31 μόρια σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. 

Ενημερώνουμε ότι  οι εξειδικεύσεις δεν προσμετρώνται ως επιπλέον επιμόρφωση. Τα σεμινάρια 

επιμόρφωσης σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση αφορούν το θεσμικό πλαίσιο της 

επαγγελματικής κατάρτισης και δεν αφορούν την προσωπική επαγγελματική κατάρτιση του 

υποψηφίου. 

 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51790/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΥΚΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51489/18-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. Για την επιπλέον εργασιακή εμπειρία απαιτούνται δικαιολογητικά που να 

αποδεικνύουν ότι η φύση του έργου που εκτελείται είναι συναφής με την ειδικότητα της ενιστάμενης. 

 

Με το με αριθμ. πρωτ. 1136 /19-11-2015 έγγραφο του Δ/ντη του 2ου ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ ζητήθηκαν 

διορθώσεις στους φακέλους των εκπαιδευτών Γεωργούλα Δημητρίου ,Σίμου Στυλιανής και Υψηλάντη 

Ιωάννας-Λουκίας. Για το φάκελο της κ. Υψηλάντη η επιτροπή δεν αποδέχεται τη διόρθωση διότι έχει 

μοριοδοτήσει εκ νέου την αίτησή της και έχει απαντήσει στην ένστασή της.  

 Η αλλαγή της κ. Σίσκου σε μη πιστοποιημένη έχει ήδη γίνει. Έγινε αλλαγή ειδικότητας στον κ. 

Γεωργούλα αντίστοιχη με το πτυχίο του. 

 

ΙΕΚ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

 

ΚΑΛΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51574/18-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Το σύνολο των ωρών στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση είναι 54. Θα πρέπει σύμφωνα με την Υ.Α ΓΠ/200082 να συγκεντρώνονται 650 ώρες για 

να μοριοδοτηθεί το πεδίο. 

 

ΚΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52035/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο μεταπτυχιακός τίτλος δεν είναι 

συναφής με το βασικό τίτλο σπουδών. 

 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51901/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Στην ενιστάμενη προστέθηκαν  

οι επιπλέον ώρες επιμόρφωσης. Η εργασιακή εμπειρία έχει υπολογιστεί σωστά.  
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ΙΕΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51929/18-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου ως προς τη διδακτική εμπειρία στα ΙΕΚ και στα προγράμματα μη τυπικής 

εκπαίδευσης και προέκυψαν 40.77 μόρια. 

 

 

ΙΕΚ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51792/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται . Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 52.47 μόρια. 

 

 

ΙΕΚ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

 

ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51976/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η επιμόρφωση για ειδίκευση δεν 

προσμετράται ως επιπλέον επιμόρφωση σύμφωνα με την πρόσκληση. 

 

 

ΙΕΚ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

 

ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51776/19-11-2015 ένσταση δεν εκδικάστηκε διότι ακυρώθηκε με την με αριθμ. 

πρωτ. 53100/2-12-2015 Υπεύθυνη Δήλωσή της ενιστάμενης.   

 

 

ΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ 

 

ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51989/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος έχει μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

Με το με αριθμ. πρωτ. 1162/20-11-2015 έγγραφο του Δ/ντη του ΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ζητήθηκε από την 

Επιτροπή ενστάσεων να διορθωθούν πεδία από την αίτηση της κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΕΠΠΑ τα οποία 

εκ παραδρομής δεν είχαν διορθωθεί από την επιτροπή διοικητικής επαλήθευσης. Η επιτροπή 

ενστάσεων έκανε δεκτό το αίτημα του Δ/ντη και διόρθωσε τα παρακάτω:  

Η κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΠΠΑ στα πεδία 221 και 222 όπου ζητούνταν αριθμός ετών συμπλήρωσε αριθμό 

ωρών με αποτέλεσμα να εμφανίζεται με 283 έτη διδακτικής εμπειρίας στην Τριτοβάθμια και 2.553 

έτη στην Δ/θμια εκπαίδευση. Έγιναν από την επιτροπή ενστάσεων οι παραπάνω διορθώσεις. 

 

 

ΙΕΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51938/20-11-2015 έγινε δεκτή εν μέρει . Ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προστέθηκαν 4 έτη εργασιακής εμπειρίας τα οποία προκύπτουν από τα 

προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Επισημαίνουμε επίσης ότι κάθε χρόνο τα κριτήρια μοριοδότησης 

είναι διαφορετικά οπότε δεν μπορεί να προκύπτει ίδια βαθμολόγηση.  
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ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51988/20-11-2015 ένσταση δεκτή εν μέρει. Στον ενιστάμενο προσμετρήθηκαν οι 

ώρες διδακτικής εμπειρίας σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης και αφαιρέθηκε ένα έτος από την 

εργασιακή εμπειρία διότι δεν προέκυπται  από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. 

 

 

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51890/19-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή ως προς τις ώρες στη μη τυπική 

εκπαίδευση. Από την ενιστάμενη αφαιρέθηκε η μοριοδοτηση του μεταπτυχιακού καθώς δεν είναι 

σχετικό με την εκπαίδευση ενηλίκων.  

 

ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΞΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51795/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη παρουσιάζει εργασιακή 

εμπειρία στα έτη που επικαλείται ανεργία. Επιπλέον οι ώρες διδασκαλίας στα ΔΙΕΚ δεν μπορούν να 

γίνουν δεκτές με υπεύθυνη δήλωση και αφαιρούνται.  

 

ΖΕΙΜΠΕΚΗ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52127/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. Η διδακτική εμπειρία στις σχολές του ΟΑΕΔ καταγράφεται στο πεδίο της 

εργασιακής εμπειρίας. 

 

ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51793/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος του ενιστάμενου έχει 

μοριθοδοτηθεί σωστά. 

 

 

ΙΕΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

 

ΜΠΡΑΒΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52124/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την προϋπηρεσία 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απορρίπτεται η διδακτική εμπειρία στα ΣΔΕ διότι προσμετράτε στη 

Δ/θμια εκπαίδευση όπου καταχωρείται αριθμός ετών. Ο φάκελος της ενιστάμενης μοριοδοτήθηκε εκ 

νέου  και προέκυψαν 34.00 μόρια. 

 

ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Η με αριθμ. πρωτ. 51841/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η επιτροπή ενστάσεων έχει οριστεί για 

εκδικάζει ενστάσεις επί της αξιολόγησης των υποβληθέντων ηλεκτρονικών αιτήσεων. Δεν υπάρχει 

στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων, αίτηση με τα στοιχεία της ενιστάμενης.  

 

ΙΕΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51765/19-11-2015 ένσταση  έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την επιμόρφωση 

και απορρίπτεται ως προς την πιστοποίηση ΕΟΠΕΠ την οποία ο ενιστάμενος δεν κατέχει. 
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ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51724/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Οι ώρες στη Δ/θμια δεν επαρκούν για 

μοριοδότηση. Οι σχολές του ΟΑΕΔ καταγράφονται στην εργασιακή εμπειρία. Επιμόρφωση για 

εξειδίκευση δεν μοριοδοτείται ως επιπλέον επιμόρφωση σύμφωνα με την πρόσκληση.  

 
ΓΚΛΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Η με αριθμ. πρωτ. 51763/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Στον ενιστάμενο προσμετρήθηκε 

εργασιακή εμπειρία 9 ετών. 

 
ΙΕΚ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 

 

ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51857/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί σωστά. 

Η επιτροπή ενστάσεων δεν μπορεί να προσμετρήσει εργασιακή εμπειρία με ελλιπή δικαιολογητικά. 

Στο πεδίο 3.1 της πρόσκλησης αναγράφονται τα αποδεικτικά που δικαιολογούν εργασιακή εμπειρία   

 

ΚΑΒΑΤΖΗΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51718/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Οι εκπαιδευτές που αναφέρει στην 

ένστασή του ο ενιστάμενος είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων.  

 

ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ.51625/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Δεν υπάρχουν στο φάκελο της 

ενιστάμενης τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν διδασκαλία στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση.  

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51361/18-11-2015 ένσταση γίνεται δεκτή. Ο ενιστάμενος κατατάχθηκε στους 

πίνακες των πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων.  

 

ΣΚΟΥΦΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51525/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Από τα δικαιολογητικά του φακέλου της 

ενιστάμενης δεν προκύπτει εργασιακή εμπειρία σύμφωνη με το αντικείμενο.  

 

 

ΙΕΚ ΝΙΚΑΙΑΣ 

 

ΚΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51875/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν κατέχει μεταπτυχιακό 

τίτλο στην εκπαίδευση ενηλίκων.  

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52084/20-11-20154 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί σωστά 

σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. 

 

ΑΙΒΑΤΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ 51596/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 20.14 μόρια. Αφαιρέθηκε η ανεργία διότι η βεβαίωση δεν ήταν 

στα χρονικά όρια που όριζε η σύμβαση. Η διδακτική εμπειρία στα ΙΕΚ ήταν πολύ λιγότερη διότι η 

ενιστάμενη προσκόμισε διπλές και κατά περίπτωση τριπλές βεβαίωσης για την ίδια προϋπηρεσία. Το 

ίδιο παρατηρήθηκε και στην εργασιακή εμπειρία. 
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 ΙΕΚ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

ΓΕΡΑΚΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52028/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 32.90 μόρια. Αφαιρέθηκαν επιμορφώσεις μικρότερες των 25 

ωρών οι οποίες σύμφωνα με την πρόσκληση δεν προσμετρούνται.  

 

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51993/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Η ενιστάμενη καταχωρήθηκε σε πίνακα 

ειδικότητας αντίστοιχης με το πτυχίο της. 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52201/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. Η ανεργία που της έχει καταμετρηθεί είναι σωστή και η γνώση Η/Υ έχει 

προσμετρηθεί.  

 

ΠΛΕΥΝΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52133/20-15-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η εργασιακή εμπειρία αποδεικνύεται 

σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο πεδίο 3.1 της πρόσκλησης. Η ενιστάμενη στο φάκελό της είχε 

μόνο βεβαίωση του Δικηγορικού συλλόγου. 

 

ΓΚΑΝΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ   

Η με αριθμ. πρωτ. 51832/18-11-2015 ένσταση  απορρίπτεται. Ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και διορθώθηκε το πεδίο 2.2.α στο οποίο ο ενιστάμενος κατέγραφε εμπειρία 

διδακτική 144 ετών. Επίσης διορθώθηκαν τα πεδία των επιμορφώσεων σύμφωνα με τα κατατεθέντα 

δικαιολογητικά καθώς και το πεδίο της εργασιακής εμπειρίας όπου του αφαιρέθηκαν τα δύο έτη διότι 

οι βεβαιώσεις που έχει προσκομίσει ως αποδεικτικά δεν στοιχειοθετούν από μόνες τους εργασιακή 

εμπειρία στο αντικείμενο. Στο πεδίο 3.1 της πρόσκλησης αναγράφονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά 

με τα οποία αποδεικνύεται η εργασιακή εμπειρία. 

 

Σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 9289/18-11-2015 έγγραφο του Δ/ντη ΙΕΚ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ζητήθηκαν 

από την επιτροπή ενστάσεων διορθώσεις για τους παρακάτω εκπαιδευτές: 

ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Οι διορθώσεις που αιτείται έχουν ήδη γίνει . 

ΚΡΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ: Διορθώθηκε η ανεργία από 0 σε ΟΧΙ. Η εργασιακή εμπειρία καταγράφονταν 

σε 300 έτη οπότε διορθώθηκε σε 24.  

ΔΕΜΕΛΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ: Διορθώθηκε η ανεργία από 0 σε ΟΧΙ. Διορθώθηκαν τα πεδία 2.2.2β 

και 2.2.γ όπου αναγραφόταν ώρες ενώ έπρεπε να αναγράφονται έτη. Διορθώθηκε επίσης το πεδίο της 

εργασιακής εμπειρίας όπου η εκπαιδεύτρια εμφανιζόταν με 5.470 έτη . Στο φάκελο της εκπαιδεύτριας 

δεν υπάρχουν δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν εργασιακή εμπειρία. 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ: Διορθώθηκε η ανεργία από 0 σε ΟΧΙ . Διορθώθηκε η μονογονεικότητα 

διότι είναι άνω των 30 ετών. Τα ΣΔΕ μοριοδοτούνται ως διδακτική εμπειρία στην Δ/θμια Εκπαίδευση 

και όχι στη δια βίου. Επιμορφώσει μικρότερες των 25 ωρών δεν λαμβάνονται δεν καταμετρούνται.  

 

ΙΕΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 

ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52128/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Στον ενιστάμενο προστέθηκαν τα 

μόρια του πτυχίου καθώς και της ξένης γλώσσας. Ως προς την διδακτική εμπειρία απορρίπτεται διότι 

στο φάκελό του δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 
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ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΑΣΗ ΑΓΑΠΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51784/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η βεβαίωση επιμόρφωσης δεν υπάρχει 

στον αρχικό φάκελο και η επιτροπή δεν δέχεται συμπληρωματικά δικαιολογητικά.  

 

Με το με αριθμ. πρωτ. 777/19-11-2015 ο Δ/ντης του ΙΕΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ αιτείται αλλαγή 

ειδικότητας για τον εκπαιδευτή Βάσσιο Βασίλειο. Η επιτροπή αποδέχεται το αίτημα και κατατάσσει 

τον παραπάνω εκπαιδευτή σε πίνακα ειδικότητας αντίστοιχο με το πτυχίο του. Επίσης διορθώθηκε το 

πεδίο 2.2.1 στο οποίο ο εκπαιδευτής είχε καταχωρήσει αριθμό ωρών αντί για αριθμό ετών, καθώς 

επίσης και το πεδίο 2.1 στο οποίο καταχωρήθηκαν οι σωστές ώρες διδασκαλίας στα ΙΕΚ. 

Επισημαίνουμε ότι οι σχολές του ΟΑΕΔ και τα ιδιωτικά ΙΕΚ προσμετρώνται στο πεδίο της 

εργασιακής εμπειρίας. 

 

 

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52010/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η βεβαίωση ανεργίας αναγράφει χρόνο 

κατάρτισης ο οποίος δεν θεωρείται χρόνος ανεργίας. Συνεπώς μοριοδοτήθηκε σωστά.  

 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52118/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η βεβαίωση ανεργίας αναγράφει χρόνο 

κατάρτισης ο οποίος δεν θεωρείται χρόνος ανεργίας. Συνεπώς μοριοδοτήθηκε σωστά.  

 

ΦΑΝΑΡΑΔΕΛΗ ΜΑΡΙΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51994/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή για το μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών. Απορρίπτεται για το ECDL διότι δεν υπήρχε στον αρχικό φάκελο. 

 

 

ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

Η με αριθμ. πρωτ. 51931/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η επιμόρφωση και η εργασιακή εμπειρία 

της ενιστάμενης δεν είναι σχετική με το αντικείμενο. Οι μετεκπαιδεύσεις δεν θεωρούνται επιπλέον 

επιμορφώσεις. Επισημαίνεται ότι η ένσταση είναι έγγραφο προσωπικό και δεν αποστέλλεται σε 

φακέλους Δημοσίων και Δικαστικών υπηρεσιών. Ο φάκελος της ενιστάμενης μοριοδοτήθηκε εκ νέου 

και προέκυψαν 22.00 μόρια. 

 

ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52210/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η επιτροπή ενστάσεων έχει οριστεί για 

εκδικάζει ενστάσεις επί της αξιολόγησης των υποβληθέντων ηλεκτρονικών αιτήσεων. Δεν υπάρχει 

στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων, αίτηση με τα στοιχεία της ενιστάμενης.  

 

ΚΟΤΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51849/19-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Στον ενιστάμενο καταχωρήθηκαν οι ώρες 

διδασκαλίας στην μη τυπική εκπαίδευση, διορθώθηκε δε η ανεργία από «0» σε «ΟΧΙ» διότι ο 

ενιστάμενος δεν έχει καθόλου ανεργία. Ο συνολικός αριθμός μορίων που προέκυψαν είναι 26.56. 

 

 

 

http://www.inedivim.gr/
mailto:diek@inedivim.gr


 

                                          . ΑΧΑΡΝΩΝ 417,  111 43 ΑΘΗΝΑ - Τηλέφωνο: 2131311541 - Fax: 2131314531 

                                                 Ιστοσελίδα: http://www.inedivim.gr e-mail:diek@inedivim.gr 

ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΣΤΑΘΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51843/19-11-2015 ένσταση  απορρίπτεται. Η επιτροπή ενστάσεων δεν δέχεται 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά.  

 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51790/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η ανεργία πρέπει να είναι συνεχής. 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51233/17-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η μείωση των συνολικών μορίων 

οφείλεται στη μετατροπή του πεδίου ανεργία από «0» σε «ΟΧΙ» διότι ο ενιστάμενος δεν έχει καθόλου 

ανεργία και η σήμανση «0» χρησιμοποιείται για όσους έχουν ελάχιστη ανεργία. Επίσης δεν 

πιστοποιείται διδακτική εμπειρία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51802/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η ανεργία πρέπει να είναι συνεχής.  

 

ΣΕΚΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52138/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την αλλαγή 

ειδικότητας. Απορρίπτεται ως προς τον συνολικό αριθμό των μορίων διότι από την εκ νέου 

μοριοδότηση του φακέλου προέκυψαν 21.90 μόρια. 

 

ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51728/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών δεν 

είναι συναφής και η ανεργία πρέπει να είναι συνεχής.  

 

ΤΡΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Η από 20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η ανεργία πρέπει να είναι συνεχής. 

 

ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52135/20-11-2015 ένσταση  έγινε δεκτή. Ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 40.40 μόρια. 

 

ΧΑΛΑΖΙΑ ΕΛΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51737/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η επιτροπή δεν αξιολογεί 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά.  

 

Με το με αριθμ. πρωτ. Φ9/2496/ 19-11-2015 αίτημα του Δ/ντη ΔΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ζητήθηκαν αλλαγές 

σε αιτήσεις εκπαιδευτών που εκ παραδρομής δεν καταχωρήθηκαν στο σύστημα. Αναλυτικά: 

ΣΤΥΛΙΑΔΗ ΣΤΥΛΑΝΗ: Tα πεδία 2.2.1 και 3.1 εμφανίζονταν με αριθμό ωρών ενώ έπρεπε να 

εμφανίζονται με αριθμό ετών. Έγινε η απαιτούμενη διόρθωση από την επιτροπή.  

ΑΝΝΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ: Αφαιρέθηκε η ανεργία διότι δεν υπήρχε αντίστοιχο δικαιολογητικό 

και διορθώθηκε το πεδίο 2.2.2 από δέκα (10)έτη σε εφτά (7) σύμφωνα με τα κατατεθέντα 

δικαιολογητικά. 

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ: Άλλαξε η σήμανση του πεδίου της ανεργίας από «0» σε «ΟΧΙ» διότι 

δεν υπήρχε δικαιολογητικό ανεργίας ούτε καν ελάχιστης.  

ΝΤΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Άλλαξε η σήμανση του πεδίου της ανεργίας από «0» σε «ΟΧΙ» 

διότι δεν υπήρχε δικαιολογητικό ανεργίας ούτε καν ελάχιστης. Αφαιρέθηκε η μονογονεικότητα διότι 

ο υποψήφιος έχει περάσει το ηλικιακό όριο. 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Άλλαξε το σύνολο των μηνών ανεργίας από 17 σε 8 διότι η 

εκπαιδεύτρια δίδασκε σε ΙΕΚ.  
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ΣΟΥΤΕΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ: Μεταφορά από τον πίνακα των πιστοποιημένων στον πίνακα των μη 

πιστοποιημένων. 

ΡΑΒΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ: Δεν υπάρχει μέσα στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής 

αιτήσεων. 

ΚΟΡΔΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ: Αφαιρέθηκε η ανεργία διότι το αποδεικτικό δεν ήταν στα χρονικά όρια που 

όριζε η πρόσκληση καθώς και το πτυχίο της τριτοβάθμιας διότι ο εκπαιδευτής έχει δηλώσει ειδικότητα 

σύμφωνη με πτυχίο που κατέχει από ωδείο. 

ΖΟΡΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ: Δεν έγινε η αλλαγή διότι δεν πιστοποιείται ο επιπλέον χρόνος 

προϋπηρεσίας.  

 

 

ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

ΒΑΗ ΣΤΑΥΡΙΤΣΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51756/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η επιτροπή ενστάσεων έχει οριστεί για 

εκδικάζει ενστάσεις επί της αξιολόγησης των υποβληθέντων ηλεκτρονικών αιτήσεων. Δεν υπάρχει 

στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων, αίτηση με τα στοιχεία της ενιστάμενης.  

 

ΖΗΒΕΛΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

Η με αριθμ. πρωτ. 52130/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Στον πίνακα των πιστοποιημένων 

εντάσσονται οι εκπαιδευτές που έχουν βεβαίωση πιστοποίησης και εντάσσονται στο μητρώο του 

ΕΟΠΕΠ. 

 

ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51603/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η επιτροπή ενστάσεων έχει οριστεί για 

εκδικάζει ενστάσεις επί της αξιολόγησης των υποβληθέντων ηλεκτρονικών αιτήσεων. Δεν υπάρχει 

στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων, αίτηση με τα στοιχεία του ενιστάμενου.  

 

ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΥ ΖΩΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51927/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Οι εκπαιδευτές που αναφέρει δεν 

κατατάσσονται στον πίνακα τον πιστοποιημένων. Απορρίπτεται για την κ. Παππά Μαρίνα διότι είναι 

πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια.  

 

 

ΣΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

ΜΠΑΛΑΣΩΒ ΣΕΡΓΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51421/18-11-2015 απορρίπτεται . Ο φάκελος του ενιστάμενου έχει μοριοδοτηθεί 

σωστά. Ο ενιστάμενος δεν είναι ενταγμένος στον πίνακα εκπαιδευτών ενηλίκων με πιστοποιημένη 

εκπαιδευτική επάρκεια.   

 

 

ΙΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

 

ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51941/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Έγινε μοριοδότηση του φακέλου εκ νέου 

και προέκυψαν 33.19 μόρια. Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την πρόσκληση οι εξειδικεύσεις δεν 

θεωρούνται επιπλέον επιμόρφωση και οι σχολές του ΟΑΕΔ καταχωρούνται στην εργασιακή εμπειρία. 
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ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

 

ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  

Η με αριθμ. πρωτ. 51778/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ότι αιτείται ο ενιστάμενος του έχει 

καταμετρηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης. 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51730/19-11-2015 ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Ως προς την κ. Βόγλη 

Νικολέττα, απορρίπτεται διότι έχει μοριοδοτηθεί σωστά. Ως προς την κ. Βασιλειάδου Αγάπη γίνεται 

δεκτή, ο φάκελος της κ. Βασιλειάδου μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 37,62 μόρια. Ως προς 

τον κ. Καραμάνο Λάζαρο απορρίπτεται διότι ο κ. Καραμάνος κατετάχθη σε διαφορετικό πίνακα από 

την ενιστάμενη. 

 

 

ΙΕΚ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΜΑΡΘΑ 

Η με αριθμ. πρωτ.51801/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την αλλαγή 

ειδικότητας . Απορρίπτεται ως προς την ανεργία διότι έχει μοριοδοτηθεί σύμφωνα με τη βεβαίωση 

που έχει καταθέσει.  

 

 

ΙΕΚ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51929/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν παρουσίασε 

πιστοποιητικό επάρκειας για τη δεύτερη ξένη γλώσσα. Η βεβαίωση που πιστοποιεί ότι είναι κάτοχος 

των δύο  εκ των τεσσάρων ενοτήτων δεν αποτελεί δικαιολογητικό πιστοποίησης ξένης γλώσσας. 

Επιπλέον για την διδακτική εμπειρία η ενιστάμενη παρουσιάζει στο φάκελό της δύο διαφορετικές 

βεβαιώσεις για το ίδιο μάθημα για το ίδιο χρονικό διάστημα από τον ίδιο φορέα με διαφορετικό αριθμό 

ωρών στην κάθε βεβαίωση.  

 

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51936/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Τα σεμινάρια που ζητάει ο ενιστάμενος 

να του προσμετρηθούν του έχουν ήδη προσμετρηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.  

 

 

ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ 

 

ΠΙΠΕΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51783/19-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την ανεργία και 

απορρίπτεται για τις επιπλέον ώρες στα ΙΕΚ διότι στον αρχικό φάκελο δεν υπάρχει σχετική βεβαίωση. 

Ο φάκελος της ενιστάμενης μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 38.02 μόρια. 

 

ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52191/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Η εργασιακή εμπειρία 

καταμετρήθηκε εκ νέου και βρέθηκαν 3 έτη σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. 
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ΤΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52190/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος μοριοδοτήθηκε εκ νέου και 

προέκυψαν 38.87 μόρια. Η επιμόρφωση στην επαγγελματική κατάρτιση αφορά γενικά της αρχές της 

επαγγελματικής κατάρτισης και όχι την επαγγελματική κατάρτιση της ενιστάμενης. Επίσης 

επιμόρφωση που οδηγεί σε εξειδίκευση δεν προσμετράται ως επιπλέον επιμόρφωση σύμφωνα με την 

πρόσκληση. Ημερίδες, συνέδρια και επιμορφώσεις κάτω των 25 ωρών δεν γίνονται δεκτές. 

 

ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52145/20-1-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά.  

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52087/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά.  

 

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51954/20-11-2014 ένσταση απορρίπτεται. Η επιτροπή ενστάσεων εξετάζει 

ενστάσεις επί της μοριοδότησης και όχι επί της ανάθεσης των μαθημάτων. Ο φάκελος του ενιστάμενου 

σε ότι αφορά στις αρμοδιότητες της επιτροπής , έχει μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51930/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 22.18 μόρια. Οι σχολές τους ΟΑΕΔ καταγράφονται στην 

εργασιακή εμπειρία και ο αριθμός των ωρών στην Δ/θμια τυπική εκπαίδευση δεν επαρκεί για 

μοριοδότηση.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52081/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Ο ενιστάμενος τοποθετήθηκε σε πίνακα 

κατάταξης αντίστοιχο με το πτυχίο του. 

 

ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51925/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Έγινε ορθή κατανομή των ωρών 

επιμόρφωσης και προέκυψαν 46.49 μόρια. Επιμορφώσεις μικρότερες των 25 ωρών καθώς και 

επιμορφώσεις που δεν αναγράφουν ώρες δεν προσμετρώνται. Απορρίπτεται για τη μονογονεϊκότητα 

διότι έχει περάσει το όριο ηλικίας.  

 

ΔΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51514/18-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Προσμετρήθηκε και ο διδακτορικός τίτλος.  

 

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51803/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται . Ο φάκελος του ενιστάμενου έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. Οι εξειδικεύσεις δεν θεωρούνται επιπλέον επιμόρφωση. 

 

ΡΙΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51840/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. Επιμορφώσεις μικρότερες των 25 ωρών καθώς και επιμορφώσεις στις οποίες 

δεν αναγράφονται ώρες δεν προσμετρώνται. Το αποδεικτικό γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας δεν 

υπήρχε στον αρχικό φάκελο. Η διδακτική εμπειρία στα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. 
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ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51859/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η επιτροπή ενστάσεων εκδικάζει 

ενστάσεις που αφορούν την μοριοδότηση και όχι την ανάθεση των μαθημάτων. 

 

ΜΑΣΤΟΡΟΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51723/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται . Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά για την 

εργασιακή εμπειρία , πεδίο στο οποίο εντάσσεται η διδασκαλία σε φροντιστήρια , αναγράφονται 

αναλυτικά στο πεδίο 1.3 της πρόσκλησης , στον πίνακα των κριτηρίων μοριοδότησης. 

 

ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΣΟΦΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51846/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή ως προς τη συνάφεια του μεταπτυχιακού 

και του διδακτορικού τίτλου. 

 

 

ΙΕΚ ΣΠΑΡΤΗΣ 

 

ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51791/19-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει για την εργασιακή εμπειρία. Στον 

ενιστάμενο προσμετρήθηκε εργασιακή εμπειρία σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. Επίσης 

αφαιρέθηκαν τα μόρια της γνώσης χειρισμού Η/Υ διότι δεν μοριοδοτούνται επιπλέον εφόσον ο 

ενιστάμενος έχει ειδικότητα πληροφορικής. 

 

 

ΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ 

 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ  

Ο με αριθμ. πρωτ. 52189/20-11-2015 φάκελος που απεστάλη  στην επιτροπή ενστάσεων δεν περιείχε 

ένσταση παρά μόνο συμπληρωματικά δικαιολογητικά τα οποία η επιτροπή δεν δέχεται. 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51928/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Στον αρχικό φάκελο του ενιστάμενου 

δεν υπάρχει το δικαιολογητικό που αναφέρει και η επιτροπή δεν δέχεται συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά.  

 

Με το με αριθμ. πρωτ. 1108/19-11-2015 έγγραφο του Δ/ντη ΔΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ ζητήθηκε από την 

επιτροπή ενστάσεων να αφαιρεθεί από την υποψήφια εκπαιδεύτρια κ. ΣΤΑΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ το 

πτυχίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η επιτροπή αποδέχεται το αίτημα του Δ/ντη διότι η παραπάνω 

εκπαιδεύτρια δεν κατέχει πτυχίο στην ειδικότητα που δήλωσε. Επίσης έγινε η αλλαγή για την κ. 

ΧΟΥΜΚΙΩΤΗ ΦΑΝΗ ως προς τη βεβαίωση ΑΜΕΑ . Στον κ. ΜΑΣΤΟΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟ αφαιρέθηκε η 

ανεργία διότι η βεβαίωση ήταν εκτός των προθεσμιών που όριζε η πρόσκληση. 

 

 

ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

Η με αριθμ. πρωτ. 52095/20-11-2015 ένσταση  έγινε δεκτή. Η επιτροπή εξέτασε το φάκελο της κ. 

Μαυροπούλου Ελένης και διορθώθηκαν οι μήνες ανεργίας. 
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ΑΛΜΑΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΘΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51507/18-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη έχει ήδη καταταχθεί στο 

πίνακα των πιστοποιημένων εκπαιδευτών. 

 

ΚΕΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51562/18-11-2015 ένσταση  απορρίπτεται. Η προϋπηρεσία του ενιστάμενου έχει 

προσμετρηθεί στη Δ/μια Εκπαίδευση σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που υπάρχουν στον αρχικό του 

φάκελο. 

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51721/19-11-2015 ένσταση  απορρίπτεται. Η ένσταση είναι ασαφής και σύμφωνα 

με την με αριθμ. πρωτ. 3557/159/20-10-2015 πρόσκληση ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά ή κατά 

του συνόλου των συνυποψηφίων απορρίπτονται. 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52093/20-11-2013 ένσταση απορρίπτεται. Συνέδρια ,ημερίδες και διημερίδες δεν  

καταμετρούνται στην επιμόρφωση σύμφωνα με το πεδίο 1.3 της πρόσκλησης. 

 

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51958/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 38.66 μόρια. Ενημερώνουμε ότι επιμορφώσεις μικρότερες από 

25 ώρες δεν μοριοδοτούνται σύμφωνα με το πεδίο 1.3 της πρόσκλησης καθώς και εξειδικεύσεις οι 

οποίες δεν προσμετρώνται ως επιπλέον επιμόρφωση. 

 

ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ  

Η με αριθμ. πρωτ. 51421/19-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Μοριοδοτήθηκαν εκ νέου οι 

φάκελοι των παρακάτω εκπαιδευτών: 1)ΜΑΣΤΟΡΑ ΜΑΡΙΑ διορθώθηκε ως προς την ανεργία, 

2)ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ έχει μοριοδοτηθεί σωστά 3)ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ έχει 

μοριδοτηθεί σωστά.  

 

 

ΙΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

ΖΤΡΙΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51860/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η επιτροπή δεν δέχεται δικαιολογητικά 

που δεν προϋπήρχαν στον αρχικό φάκελο.  

 

ΜΠΟΜΠΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51987/19/11/2015 ένσταση έγινε δεκτή. Η ενιστάμενη καταχωρήθηκε σε πίνακες 

ειδικότητας αντίστοιχής με το πτυχίο της. 

 

ΜΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ.52074/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Στην ενιστάμενη καταχωρήθηκε 

ανεργία σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΕΑΔ και όχι όση αιτείται. 

 

ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52029/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Η ενιστάμενη καταχωρήθηκε σε πίνακα 

ειδικότητας αντίστοιχη με το πτυχίο της. 
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ΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

 

ΘΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51773/18-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Προσμετρήθηκε στον ενιστάμενο ποσοστό 

ΑΜΕΑ. 

 

ΘΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51775/19-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς το ποσοστό 

ΑΜΕΑ. Απορρίπτεται ως προς την επιμόρφωση διότι μοριοδοτήθηκε σωστά. 

 

ΤΣΑΜΠΑΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Η με αριμ. Πρωτ. 52123/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Οι υποψήφιοι δήλωναν μία ειδικότητα. 

 

ΨΥΧΟΓΥΪΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52129/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Τα διαστήματα κατάρτισης δεν 

θεωρούνται χρόνος ανεργίας σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. Οι υποψήφιοι με ειδικότητα 

πληροφορική δεν μοριοδοτούνται επιπλέον για την επάρκεια στους Η/Υ. 

 

 

ΙΕΚ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 

 

ΓΕΝΝΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51697/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Στην ενιστάμενη καταμετρήθηκε το 

σύνολο των ωρών διδακτικής εμπειρίας στο πεδίο 2.4. 

 

ΙΕΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 

ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51576/19-11-2015 ένσταση  απορρίπτεται. Ο φάκελος της κ. Σταυροπούλου 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 42.00 μόρια.  

 

ΡΕΓΚΟΥΤΑ ΣΑΒΒΟΥΛΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51610/19-11-2015 απορρίπτεται. Η επιτροπή δεν αξιολογεί συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά.  

 

ΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

 

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51804/20-11-15 ένσταση απορρίπτεται . Έχουν γίνει ήδη οι αλλαγές που αιτείται ο 

εκπαιδευτής.  

 

ΒΥΤΕΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51932/19-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η διδασκαλία στην δευτεροβάθμια δεν 

πιστοποιείται και η εργασιακή εμπειρία καθώς και οι επιπλέον ώρες στο ΙΕΚ δεν είναι στο 

αντικείμενο.  
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ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΓΩΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51736/19-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την πιστοποίηση 

γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Απορρίπτεται ως προς την ανεργία διότι εργαζόταν 

στα ΙΕΚ.  

 

 

IEK ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΓΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51885/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ότι ζητάει η ενιστάμενη με την ένστασή 

της έχει ήδη γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης. Η επιτροπή ενστάσεων δεν μοριοδοτεί 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά.  

 

ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51990/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η διδασκαλία στη σχολή του Εμπορικού 

Ναυτικού προσμετράται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 

ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51797/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν ανήκει στο μητρώο 

εκπαιδευτών ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια . Ο φάκελος του ενιστάμενου έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51781/20-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Η ενιστάμενη τοποθετήθηκε σε πίνακα 

ειδικότητας αντίστοιχης με το πτυχίο της.  

 

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 52139/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη εμφανίζεται ονομαστικά 

στους πίνακες κατάταξης.  

 

 

ΙΕΚ ΧΙΟΥ 

 

ΔΕΣΠΟΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51931/19-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Στην ενιστάμενη προσμετρήθηκαν τα 

μόρια του πτυχίου. 

 

ΠΑΜΠΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51943/19-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Στην ενιστάμενη προσμετρήθηκαν τα 

μόρια του πτυχίου. 

 

ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51943/19-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Στον ενιστάμενο προσμετρήθηκαν τα 

μόρια του πτυχίου. 

 

ΚΟΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51794/19-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Η ενιστάμενη καταχωρήθηκε σε πίνακα 

ειδικότητας αντίστοιχης με το πτυχίο της.   
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ΣΠΑΝΟΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51882/19-11-2015 ένσταση έγινε δεκτή. Η ενιστάμενη καταχωρήθηκε σε πίνακα 

ειδικότητας αντίστοιχης με το πτυχίο της.  

 

ΡΑΠΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51694/18-11-2015 ένσταση  απορρίπτεται. Η ενιστάμενη ήταν καταχωρημένη σε 

πίνακα ειδικότητας αντίστοιχο με το πτυχίο της. 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΥΜΗ 

Η με αριθμ.πρωτ. 51806/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Σύμφωνα με την πρόσκληση 

επιμόρφωση παρεχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες που είναι απαραίτητη για εξειδίκευση δεν 

μοριοδοτείται ως επιπλέον επιμόρφωση. 

 

ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 51861/20-11-2015 ένσταση απορρίπτεται. Ως προς την κ. ΤΣΕΤΣΕΡΗ απορρίπτεται 

διότι η κ. ΤΣΕΤΣΕΡΗ δεν είναι καταχωρημένη στον πίνακα των πιστοποιημένων. Ως προς τον κ. 

ΨΥΧΗ απορρίπτεται διότι ο κ. ΨΥΧΗΣ έχει τοποθετηθεί στην σωστή ειδικότητα. Ως προς την κ. 

ΚΟΝΤΟΥ απορρίπτεται διότι η κ. ΚΟΝΤΟΥ έχει με ένστασή της αιτηθεί η ίδια αλλαγή ειδικότητας.  

 

 

Η επιτροπή ενστάσεων παρέλαβε τα αιτήματα των υποψήφιων εκπαιδευτών κ. Δάφνης 

Αικατερίνης και κ. Τολίζα Ιωάννη .  

Η κ. Δάφνη Αικατερίνη ζητά μοριοδότηση των δύο μεταπτυχιακών που διαθέτει , κάτι που 

απορρίπτεται από τα κριτήρια μοριοδότησης της με αριθμ. πρωτ. Κ1/160984/19-10-2015 

Υπουργικής Απόφασης. 

Ο κ. Τολίζας Ιωάννης δεν είχε υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση και η επιτροπή ενστάσεων έχει 

αρμοδιότητα μόνο για της υποβληθείσες ηλεκτρονικά αιτήσεις. 

Στα αιτήματα της κ. Δάφνης και του κ. Τολίζα θα απαντήσει αρμοδίως το Τμήμα Διαχείρισης 

Ειδικών Δράσεων. 

Η επιτροπή παρέλαβε επίσης ένσταση του κ. Ρουμπή Νικολάου, εκ μέρους του Συλλόγου 

Ωρομισθίων Καθηγητών Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Πανεπιστημίου Αθηνών, για την κατάρτιση 

πινάκων πιστοποιημένων εκπαιδευτών και μη. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα κριτήρια 

μοριοδότησης καθώς και ο χωρισμός των εκπαιδευτών σε πιστοποιημένους και μη ορίζονται με την 

με αριθμ. πρωτ. Κ1/160984/19-10-2015 Υπουργική Απόφαση  και δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια 

ούτε της επιτροπής ενστάσεων ούτε του φορέα που εκδίδει την πρόσκληση.  

 

 

 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

ΦΟΥΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
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