ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ,
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017β & ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018α

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ, ΔΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΣΕΚ.
Την 5η Οκτωβρίου 2017 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της επιτροπής ενστάσεων η οποία αποτελείται
από τους:
1. Θεοφανόπουλο Χαράλαμπο
2. Τακτικού Λήδα - Αικατερίνη
3. Φλώρου Ελένη
Η επιτροπή αφού εξέτασε 260 ενστάσεις αποφάσισε τα ακόλουθα:
1. ΦΟΥΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10199/14-09-2017)
Ύστερα από ενδελεχή έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών προκύπτει ως προς το αίτημα της ενιστάμενης
Σε ότι αφορά το πεδίο 4.1 η ένσταση γίνεται δεκτή (C2 άριστη γνώση)
Σε ότι αφορά το πεδίο 4.2 η ένσταση γίνεται δεκτή (Β2 καλή γνώση)
Σε ότι αφορά το πεδίο 2.3 η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι εμπίπτει στην εργασιακή εμπειρία στην όποια και
πάλι δεν μπορεί να γίνει δεκτή διότι δεν τεκμηριώνεται από στοιχειά φορολογικού χαρακτήρα.
2. ΤΣΙΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10168/13-09-2017)
Η ένσταση σε ότι αφορά το πεδίο 2.3 γίνεται δεκτή.
3. ΔΑΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10013/13-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή δεδομένου ότι δεν προκύπτει συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της
ενιστάμενης με την ειδικότητά της και δεν εμπίπτει στην κατηγορία μεταπτυχιακών σπουδών σε άλλες
ειδικεύσεις κατευθύνσεις.
4. ΣΙΝΤΟΡΟΒΑ ΟΛΓΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10116/13-09-2017)
Η ένσταση για την μοριοδότηση στις Γνώσεις Χειρισμού Η/Υ (Νέες Τεχνολογίες) έγινε δεκτή.
5. ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ένσταση με αρ. πρωτ. 66350 /15-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή γιατί η εργασιακή εμπειρία δεν είναι συναφής με την
καλλιτεχνικών και το σύνολο μορίων είναι σωστό βάσει των κριτηρίων μοριοδότησης.
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6. ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 57843/15-09-2017)
Δεν εξετάστηκε κατόπιν αιτήματος του ιδίου.
7. ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΑΡΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10366/14-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή γιατί τα συνημμένα ηλεκτρονικά αποδεικτικά δεν επιτρέπεται να υπολογιστούν εκ
των υστέρων βάσει της προκήρυξης.

8. ΣΟΠΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10198/14-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή
9. ΝΤΕΛΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10175/13-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή
10. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10419/15-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10634/15-09-2017)
Ύστερα από ενδελεχή έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών προκύπτει ως προς το αίτημα της ενιστάμενου
Σε ότι αφορά το πεδίο 2.3 η ένσταση γίνεται δεκτή
Σε ότι αφορά το πεδίο 1.3.βη ένσταση δεν γίνεται δεκτή βάσει προκήρυξης όπου αναφέρεται
12. ΜΑΡΙΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10447/15-09-2017)
Ύστερα από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών η ένσταση δεν γίνεται δεκτή
13.ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10430/15-09-2017)
Ύστερα από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών η ένσταση δεν γίνεται δεκτή
διότι η διδακτική πείρα που ζητάτε έχει σωστά καταχωρηθεί στην εργασιακή εμπειρία.
14.ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10136/13-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή
15. ΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10331/14-09-2017)
Ύστερα από ενδελεχή έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών προκύπτει ως προς το αίτημα του ενιστάμενου
Σε ότι αφορά το πεδίο 1.1β η ένσταση δεν γίνεται δεκτή ( το μεταπτυχιακό δεν προκύπτει στην κατηγορία της
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης)
Σε ότι αφορά το πεδίο 1.3.β η ένσταση γίνεται δεκτή.
Σε ότι αφορά το πεδίο 3 η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι δεν τεκμηριώνεται από στοιχεία φορολογικού και
ασφαλιστικού χαρακτήρα.
16. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10176/13-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή γιατί τα συνημμένα ηλεκτρονικά αποδεικτικά δεν επιτρέπεται να υπολογιστούν εκ
των υστέρων βάσει της προκήρυξης.
17. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10579/15-09-2017)
Ύστερα από ενδελεχή έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών προκύπτει ως προς το αίτημα της ενιστάμενης
Σε ότι αφορά την ειδικότητα ΠΕ, η ένσταση γίνεται δεκτή.
Σε ότι αφορά το πεδίο 2.1,η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι σωστά έχει αξιολογηθεί στην εργασιακή εμπειρία.
Σε ότι αφορά το πεδίο 2.2α ,η ένσταση γίνεται δεκτή
Σε ότι αφορά το πεδίο 1.3. η ένσταση δεν γίνεται δεκτή, διότι τα δικαιολογητικά ως απαραίτητη προϋπόθεση
δεν προσμετρούνται στην μοριοδότηση.
18 .ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10364/14-09-2017)
Ύστερα από ενδελεχή έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών προκύπτει ως προς το αίτημα του ενιστάμενου

Σε ότι αφορά το πεδίο 2.2γ, η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι απαιτείται 1 τουλάχιστον χρόνος διδακτικής
εμπειρίας.
Σε ότι αφορά το πεδίο 2.3 ,η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή, για όποια εμπειρία αιτιολογείται με στοιχεία
ασφαλιστικού/ φορολογικού χαρακτήρα.
Σε ότι αφορά το πεδίο 3. η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή, για όποια εμπειρία αιτιολογείται με στοιχεία
ασφαλιστικού/ φορολογικού χαρακτήρα.
19. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10623/15-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή
20. ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10211/14-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
21 .ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10583/15-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Στο πεδίο 3 η εργασιακή εμπειρία δεν βρίσκεται σε συνάφεια με το αντικείμενο της κατηγορίας ΠΕ 09
οικονομολόγων
Στο πεδίο 4 η μετάφραση της ξένης γλώσσας δεν εμπεριέχονται στον αρχικό φάκελο αξιολόγησης
22. ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΘΩΜΑΪΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10061/13-09-2017)
Στο πεδίο 2.2.β Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.
Στο πεδίο 2.2.γ Η ένσταση γίνεται δεκτή.
23. ΜΗΛΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10362/14-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Η διδακτική εμπειρία δεν μπορεί να προσμετρηθεί και σαν εργασιακή
Επιπλέον και η εθελοντική εργασία ομοίως.
24 .ΚΥΡΜΙΖΙΑΔΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10021/13-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
25. ΣΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10448/15-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Η διδακτική εμπειρία στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας έχει προσμετρηθεί ως εργασιακή.
Η ΕΠΑ.Σ Μαθητείας δεν συνιστούν μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων.
26.ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10391/14-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
27.ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10576/15-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Τα Συνημμένα δεν υπάρχουν στο φάκελο υποβολής και εκ των υστέρων δεν γίνονται αποδεκτά.
28. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10172/13-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
29. ΖΟΥΜΗ ΑΙΜΙΛΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10128/13-09-2017)

Η ένσταση γίνεται δεκτή για τα πεδία 1.3.α ,1.3.β, 1.3.γ
Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή για τα πεδία 2.1 και 2.3.
Δεν έχουν προσκομιστεί αποδεικτικά στοιχεία ασφαλιστικού-φορολογικού χαρακτήρα/ υπεύθυνη δήλωση για
ολόκληρη την διδακτική εμπειρία.
30.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10640/15-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
31. ΔΑΦΝΙΩΤΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10194/14-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή
32 .ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10122/13-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
33.ΠΑΝΙΤΣΑ ΣΟΦΙΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10526/15-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
34 .ΓΑΜΒΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10441/15-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή στο πεδίο 2.1
Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή στο πεδίο 3.
35. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10182/14-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
36. ΚΩΤΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10155/13-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
37. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10165/13-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
38 .ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10376/14-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Το μεταπτυχιακό έχει αξιολογηθεί στο σωστό πεδίο 1.1.β μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση ενηλίκων .
39. ΤΖΕΪΡΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10559/15-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Το πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι προαπαιτούμενο και δεν μοριοδοτείται βάσει της πρόσκλησης.
Η διδακτική εμπειρία σε άλλα προγράμματα εκτός Ι.Ε.Κ., έχει υπολογιστεί σωστά βάσει των δικαιολογητικών που
προσκομίστηκαν.
40. ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗ-ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10014/13-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
41. ΓΚΑΤΖΙΟΥΦΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10365/14-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
42. ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10319/14-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.

Το κύριο πτυχίο δεν αποδεικνύει την ειδικότητα των μουσειακών σπουδών.
43. ΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10333/14-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Οι επιμορφώσεις δεν εμπίπτουν σε κανένα από τα πεδία 1.3.α ,1.3.β, 1.3.γ.
44. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10446/15-09-2017)
Ύστερα από ενδελεχή έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών προκύπτει ως προς το αίτημα του ενιστάμενου
Σε ότι αφορά το πεδίο 1.1.β, η ένσταση γίνεται δεκτή.
Σε ότι αφορά το πεδίο 1.3.γ ,η ένσταση δεν γίνεται δεκτή, η επιπλέον επιμόρφωση δεν εμπίπτει στις αρ χές
εκπαίδευσης ενηλίκων.
Σε ότι αφορά το πεδίο 2.2.α., η ένσταση δεν γίνεται δεκτή, διότι οι ώρες διδασκαλίας δεν συμπληρώνουν ένα
ακέραιο έτος.
Σε ότι αφορά το πεδίο 2.3. η ένσταση δεν γίνεται
προσκομισθέντων δικαιολογητικών.

δεκτή, διότι έχει αξιολογηθεί σωστά, βάσει των

Σε ότι αφορά το πεδίο 4.3 η ένσταση δεν γίνεται δεκτή, διότι οι γνώσεις Η/Υ δεν μοριοδοτούνται επιπλέον,
εφόσον υπάρχει κύριο πτυχίο πληροφορικής.
45. ΚΟΣΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10117/13-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Τα πεδία 1.3.α,1.3.β.,1.3.γ., επαναξιολογήθηκαν και σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά προέκυψε:
- Ως προς το πεδίο 1.3.α, 250 ώρες
- Ως προς το πεδίο 1.3.β, 300 ώρες
- Ως προς το πεδίο 1.3.α, 350 ώρες
46. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΣΑΠΦΩ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10147/13-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Η αξιολόγηση είναι σωστή βάσει των προσκομισθέντων στοιχείων του φακέλου του Μπεκίρ η Αλέξανδρου κατά
του οποίου έγινε η ένσταση.
47. ΚΑΛΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10197/14-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
48. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10059/13-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Η αξιολόγηση έχει γίνει σωστά βάσει των προσκομισθέντων εγγράφων.
49. ΠΙΤΣΙΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10596/15-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Η αξιολόγηση στα πεδία 1.3.α.,1.3.β.,και 1.3.γ.,εχει γίνει σωστά.
50. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΒΕΝΕΔΙΚΤΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10492/15-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
51. ΣΙΔΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10035/13-09-2017)
Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.

52. ΒΟΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10608/15-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
Κατόπιν επαναξιολόγησης του φάκελου του Σιδερά Παναγιώτη , του προσμετρήθηκαν επιπλέον 0,5 έτη στο
πεδίο 3 που αναφέρεται στην εργασιακή εμπειρία.
53. ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10254/14-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
54. ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10330/14-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
55. ΔΟΥΔΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10278/14-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Το μεταπτυχιακό δίπλωμα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό καθότι δεν υπάρχει στον αρχικό φάκελο υποβολής
δικαιολογητικών.
56. ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10239/14-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
57. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10429/15-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Στο πεδίο 2.1. έχει αξιολογηθεί η διδακτική εμπειρία σε δημόσια Ι.Ε.Κ –Σ.Ε.Κ.
Στο πεδιο2.3. αξιολογείται η διδακτική εμπειρία σε δημόσια μη τυπικής εκπαίδευσης κ.λ.π
Επομένως η διδακτική εμπειρία σε ιδιωτικά μη τυπικής εκπαίδευσης αναγνωρίζεται στο πεδίο 3.,ως εργασιακή.
Στο πεδίο 4.1 δεν υπάρχει επικυρωμένη μετάφραση του πιστοποιητικού ξένης γλώσσας.
58. ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10292/14-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
59 .ΝΤΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10414/15-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
60. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10163/13-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Αναφορικά με το πεδίο 1.3.α η αξιολόγηση έγινε σωστά καθότι η επιμόρφωση σχετίζεται με το διδακτικό
αντικείμενο.
Για το πεδίο 1.3.β δεν αξιολογείται επιμόρφωση σε θέματα σχετικά με το θεσμό της εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
Και το πεδίο 1.3.γ έχει αξιολογηθεί σωστά στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.
61. ΒΑΣΙΛΑΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10460/15-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Στο πεδίο 1.3.α η αξιολόγηση έγινε σωστά ,καθότι στις βεβαιώσεις συμμετοχής δεν αναγράφεται συγκεκριμένος
αριθμός ωρών όπως ορίζει η πρόσκληση.
62. ΧΟΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10125/13-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.

63. ΓΑΛΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10119/13-09-2017)
Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.
Αναφορικά με το πεδίο 1.3.α έχει αξιολογηθεί σωστά επειδή μοριοδοτούνται οι επιμορφώσεις άνω των 25
ωρών η κάθε μια ξεχωριστά, επομένως η ένσταση δεν γίνεται δεκτή .
Σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση , στο πεδίο 2.2.α η ένσταση γίνεται δεκτή.
Τέλος ,στο πεδίο 4 για την ξένη γλωσσά ,δεν γίνεται δεκτή διότι ο τίτλος σπουδών δεν είναι επικυρωμένος και
μεταφρασμένος .
64. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10252/14-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Τα συνημμένα αποδεικτικά δεν βρίσκονται στο φάκελο .
Δεν γίνονται αποδεκτά μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
65. ΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10212/14-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Ο φάκελος των δικαιολογητικών μαζί με την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση, έπρεπε να έχει κατατεθεί
αυτοπροσώπως στην έδρα των κατά τόπους ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ, βάσει της πρόσκλησης.
66. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10030/13-09-2017)
Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.
Στο πεδίο 2.2.α η διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια υπολογίζεται σε 4 έτη βάσει των εβδομάδων και των
ωρών διδασκαλίας.
Στο πεδίο 3 αναφορικά με την εργασιακή εμπειρία η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι δεν υπάρχουν
δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα 30 έτη.
Βάσει της πρόσκλησης δεν μπορούν να κατατεθούν επιπλέον δικαιολογητικά, εκπρόθεσμα.
67. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10403/15-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
68. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10352/14-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Το ένα έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε 650 διδακτικές ώρες.
69. ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10195/14-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Στο πεδίο 2.1. αναγνωρίζεται η διδακτική εμπειρία σε δημόσια ΙΕΚ και ΣΕΚ.
Στο πεδίο 2.3. αναγνωρίζεται η διδακτική εμπειρία σε άλλα δημόσια προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης κ.α.
εκτός ΙΕΚ.
70. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΘΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10173/13-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Στο πεδίο 2.2.β αναφορικά με τη διδακτική εμπειρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι ώρες διδασκαλίας που
προκύπτουν από τα κατατεθέντα δικαιολογητικά, δεν αντιστοιχούν σε διάστημα μεγαλύτερο των 2 ετών.

Στο πεδίο 2.2.γ αναφορικά με τη διδασκαλία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι ώρες διδασκαλίας που
αποδεικνύονται δεν αντιστοιχούν σε 1 έτος.
71. ΛΑΠΠΑ ΑΘΗΝΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10433/15-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή
Όλα τα πεδία έχουν αξιολογηθεί σωστά.
72.ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10310/14-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
73. ΚΟΛΙΑΤΟΥ ΕΛΕΝΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10392/14-09-2017)
Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.
Στο πεδίο 1.3.γ αναφορικά με τις αρχές εκπαίδευσης ενήλικων γίνεται δεκτή.
Στο πεδίο 3 αναφορικά με την εργασιακή εμπειρία δεν γίνεται δεκτή διότι δεν τεκμηριώνεται εργασιακή
εμπειρία στο αντικείμενο της ειδικότητας.
Επιμορφώσεις και σεμινάρια μικρότερης διάρκειας των 25 ωρών δεν μοριοδοτούνται.
74 .ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10044/13-09-2017)
Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.
Στο πεδίο 2.2.α η ένσταση γίνεται δεκτή.
Στο πεδίο 3 αναφορικά με την εργασιακή εμπειρία γίνεται μερικώς δεκτή, διότι δεν τεκμηριώνεται εργασιακή
εμπειρία στο αντικείμενο της ειδικότητας μεγαλύτερη των 2 ετών.
75. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10501/15-09-2017)
Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.
Στο πεδίο 3 αναφορικά με την εργασιακή εμπειρία αναγνωρίζονται 1,4 έτη που αντιστοιχούν στη σύσταση
εταιρίας.
Στο ίδιο πεδίο δεν αναγνωρίζεται η εργασιακή εμπειρία σε ιδιωτικό φροντιστήριο, διότι δεν αποδεικνύεται με
σαφήνεια η διδασκαλία στην ειδικότητα.
76. ΔΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10279/14-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Στο πεδίο 1.3 η επιμόρφωση έχει αξιολογηθεί σωστά .
Στο πεδίο 5 έχει αξιολογηθεί σωστά η ειδική κατηγορία.
Επιπλέον και στα υπόλοιπα πεδία της αίτησης η αξιολόγηση έχει γίνει σωστά.
77. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10597/15-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής και όχι στις σπουδές στην εκπαίδευση.
78. ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10060/13-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
79. ΣΤΑΘΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10001/13-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Τα έτη διδακτικής εμπειρίας στο πεδίο 2.2.α –τριτοβάθμια ,έχουν αξιολογηθεί σωστά σε εννέα .

80. ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10160/13-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Το όνομα αναγράφεται στους πινάκες κατάταξης δυτικής Ελλάδας με αύξοντα αριθμό 1 για την ειδικότητα
ΠΕ18.09-Κοινωνικής εργασίας .
81. ΝΤΑΓΟΛΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10158/13-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
82. ΓΚΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10274/14-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
83. ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10096/13-09-2017)
Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.
Το συνημμένο δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη διότι δεν υπάρχει στο φάκελο.
84. ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10009/13-09-2017)
Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.
Στο πεδίο 2.2.β η ένσταση γίνεται δεκτή .
Στο πεδίο 2.2.γ η ένσταση δεν γίνεται δεκτή ,διότι οι διδακτική εμπειρία στην πρωτοβάθμια
έχει αξιολογηθεί σωστά σε ώρες που αντιστοιχούν σε 2,33 έτη.
Στο πεδίο 2.3 η ένσταση γίνεται δεκτή.
85. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10459/15-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Γίνεται δεκτή η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου να μην εξεταστεί η ένσταση .
86. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10458/15-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Τα δικαιολογητικά της δευτεροβάθμιας διδακτικής εμπειρίας ,επισυνάφτηκαν εκπρόθεσμα στον φάκελο.
87. ΤΣΙΤΣΙΠΑ ΑΝΝΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10479/15-09-2017)
Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.
Στο πεδίο 2.2.β της διδακτικής εμπειρίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση , αναγνωρίζεται ένα έτος βάσει των
βεβαιωμένων ωρών διδασκαλίας.
Στο πεδίο 2.2.γ η ένσταση δεν γίνεται δεκτή ,διότι δεν βεβαιώνονται ώρες διδασκαλίας στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση .
88. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10480/15-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Η διδασκαλία σε ιδιωτικά ΙΕΚ-ΣΕΚ κλπ αξιολογείται ως εργασιακή και όχι ως διδακτική εμπειρία .
89. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10519/15-09-2017)
Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.
Στο πεδίο 2.2.α. η ένσταση γίνεται δεκτή .
Στο πεδίο 3 η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Η υπεύθυνη δήλωση για την εργασιακή εμπειρία είναι γενική. Η ασφαλιστική βεβαίωση καλύπτει από το 1994
έως το 2010. Από τα 16 αυτά χρόνια τα 10 έχουν αναγνωριστεί ως διδακτική εμπειρία, επομένως δεν μπορούν
να συνυπολογιστούν με την εργασιακή.
Στο πεδίο 1.3.γ . η ένσταση δεν γίνεται δεκτή, διότι δεν αξιολογείται από τα δικαιολογητικά επιμόρφωση στις
αρχές εκπαίδευσης ενήλικων.

Στο πεδίο 4.1 η ένσταση δεν γίνεται δεκτή ,διότι η βεβαίωση αποτελεί τεκμήριο επιπέδου Β2 .
Στο πεδίο 4.2. η ένσταση δεν γίνεται δεκτή, διότι σωστά έχει αξιολογηθεί το πιστοποιητικό στο επίπεδο Β2 .
90.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10495/15-09-2017)
Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.
Για το πεδίο 1.1.β η ένσταση δεν γίνεται δεκτή .
Το μεταπτυχιακό αναγνωρίζεται στις επιστήμες της αγωγής και όχι στις σπουδές στην εκπαίδευση.
Για το πεδίο 1.3.γ η ένσταση γίνεται δεκτή.
91. ΧΑΣΟΜΕΡΗ ΑΜΑΛΙΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10619/15-09-2017)
Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.
Για το πεδίο 3, η ένσταση δεν γίνεται δεκτή . Η εργασιακή εμπειρία έχει αξιολογηθεί σωστά βάσει των
δικαιολογητικών του ΕΦΚΑ πάνω στην ειδικότητα.
Στο πεδίο 4.1 η ένσταση γίνεται δεκτή .
92. ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10607/15-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή .
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών δεν τεκμηριώνεται μεγαλύτερης διάρκειας εργασιακή εμπειρία στο
αντικείμενο.
93. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΘΕΩΝΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10031/13-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή .
Το πιστοποιητικό ΑΣΠΑΙΤΕ στην ΠΕΣΥΠ είναι προαπαιτούμενο για την ειδικότητα ΠΕ 18.02. οπότε και δεν
μοριοδοτείται επιπλέον.
94. ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΕΜΙΡΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10555/15-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή .
Στο πεδίο 5.1 αναφορικά με την ανεργία η ημερομηνία της βεβαίωσης είναι εκπρόθεσμη σε σχέση με την
ημερομηνία λήξης των υποβολών των αιτήσεων της πρόσκλησης.
Στο πεδίο 2.2.β αναφορικά με την προϋπηρεσία στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση η στρογγυλοποίηση της
διδακτικής εμπειρίας είναι σωστή και δεν αντιστοιχεί σε 1 έτος, επομένως δεν μοριοδοτείται.
95. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10190/14-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή .

96. ΔΑΦΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10072/13-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή .
Στο πεδίο 2.1 αξιολογείται η διδακτική εμπειρία σε δημόσια ΙΕΚ και ΣΕΚ.Η επαναξιολόγηση του φάκελου στο
πεδίο αυτό αναγνωρίζει 1211 ώρες διδασκαλίας καθότι υπήρχε μια διπλή βεβαίωση που αναφερόταν στο ίδιο
ΙΕΚ με την ιδία πράξη επιλογής και για το ίδιο χρονικό διάστημα.

97. ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10066/13-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή .
Αναγνωρίζονται 11 ώρες στο ΔΙΕΚ Γλυφάδας συμφώνα με την βεβαίωση που υπάρχει στο φάκελο των
δικαιολογητικών. Οι βεβαιώσεις για την υπόλοιπη διδακτική εμπειρία σε ΔΙΕΚ δεν έχουν προσκομιστεί .
98. ΑΡΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10124/13-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή .
Βάσει της πρόσκλησης και του νόμου ΑΣΕΠ ,ο τίτλος σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύεται από
επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
99. ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10076/13-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή .
Στο πεδίο 1.3.β η επιμόρφωση δεν εμπίπτει στα πεδία 1.3.α ,1.3.β, 1.3.γ
Στο πεδίο 2.1 μοριοδοτείται η διδακτική εμπειρία σε δημόσια ΙΕΚ .
100. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10394/14-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή .
Στο πεδίο 2.1. αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται η διδασκαλία σε δημόσια ΙΕΚ –ΣΕΚ .
101. ΖΑΠΠΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10601/15-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή .
Στο πεδίο 2.1. αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται η διδασκαλία σε δημόσια ΙΕΚ –ΣΕΚ .
102. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10223/14-09-2017)
Η ένσταση απορρίπτεται ως πολύ γενική.
103. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΩΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10528/15-09-2017)
Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή .
Στο πεδίο 1.1.β. η ένσταση δεν γίνεται δεκτή γιατί και τα δύο μεταπτυχιακά είναι σε άλλη κατεύθυνση και
αξιολογείται ένα εκ των δύο.
Στο πεδίο 2.3. αναγνωρίζονται οι επιπλέον 120 ώρες διδακτικής εμπειρίας.
Στο πεδίο 1.3. η ένσταση δεν γίνεται δεκτή καθότι τα πεδία έχουν αξιολογηθεί σωστά και οι επιπλέον
επιμορφώσεις είτε δεν έχουν ώρες είτε είναι κάτω τω ν25 ωρών οπότε και δεν μοριοδοτούνται.
Στο πεδίο 2.1. η ένσταση δεν γίνετε δεκτή, διότι δεν υπάρχουν στο φάκελο βεβαιώσεις διδασκαλίας σε Δ.Ι.Ε.Κ.
Στο πεδίο 2.2.α η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι δεν υπάρχουν στο φάκελο βεβαιώσεις διδασκαλίας σε
τριτοβάθμια.
104. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10011/13-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή .

105. ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10033/13-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή .
Βάσει της πρόσκλησης μοριοδοτούνται μόνο οι γονείς τρίτεκνων οικογενειών.
106. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10205/14-09-2017)
Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή .
Στο πεδίο 3 αναφορικά με την εργασιακή εμπειρία η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Δεν υπάρχουν στοιχεία ασφαλιστικού-φορολογικού χαρακτήρα για την εργασία στον Ο.Τ.Ε.
Οι βεβαιώσεις του υπουργείου παιδείας έχουν αξιολογηθεί στην διδακτική.
Στο πεδίο 1.3.α η ένσταση γίνεται δεκτή.
Στο πεδίο 4.1 η ένσταση δεν γίνεται δεκτή, γιατί δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών στην
αγγλική γλώσσα βάσει της πρόσκλησης. Αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται η γαλλική ως πρώτη καθότι υπάρχει η
επίσημη μετάφραση.
107. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10606/15-09-2017)
Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή
Στο πεδίο 2.1αναγνωρίζεται η διδακτική εμπειρία στη Ριζάριο εκκλησιαστική σχολή και αφαιρείται η διδακτική
αγγλικών σε Ι.Ε.Κ.
Στο πεδίο 2.2.α.,η ένσταση δεν γίνεται δεκτή ,διότι η στρογγυλοποίηση της διδακτικής εμπειρίας κάτω του 1,5
ανάγεται στο 1 έτος.
Στο πεδίο 2.3. η ένσταση γίνεται δεκτή. Οι ώρες που προστέθηκαν στην μη τυπική εκπαίδευση αφαιρέθηκαν από
τη δευτεροβάθμια .
Στο πεδίο 3 αναφορικά με την εργασιακή εμπειρία υπολογίζονται 4.5 έτη της Ακαδημίας των Αθηνών καθώς και
1 έτος διδασκαλίας στην Λεόντειο σχολή.
Στη δευτεροβάθμια η διδακτική που υπολείπεται γίνεται μηδέν γιατί από την στρογγυλοποίηση των ωρών
διδασκαλίας δεν προκύπτει ένα ακέραιο έτος.
108. ΒΑΡΛΑΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10378/14-09-2017)
Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή
Στο πεδίο 5.2.δ η ένσταση γίνεται δεκτή.
Στο πεδίο 4.3. Η ένσταση γίνεται δεκτή.
Στο πεδίο 2.1. η ένσταση δεν γίνεται δεκτή . Η διδακτική εμπειρία σ ε ΔΙΕ Κ και ΔΣΕΚ έχει αξιολογηθεί σωστά .
Στο πεδίο 2.3. η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Η διδασκαλία στη μη τυπική εκπαίδευση έχει αξιολογηθεί σωστά .
Στο πεδίο 2.2.α. η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Η διδασκαλία στη τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει αξιολογηθεί
σωστά .
109. ΛΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10418/15-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
110. ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10268/14-09-2017)

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή
Στο πεδίο 2.1. αξιολογείται η διδακτική εμπειρία σε ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ.
111. ΚΑΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10113/13-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
112. ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10017/13-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Οι ενστάσεις πρέπει να είναι σαφείς επί συγκεκριμένων πεδίων.
Επιπλέον οι ενστάσεις κατά άλλων πρέπει να είναι συγκεκριμένες.
Οι προσλήψεις μπορούν να γίνουν και από τους τρείς πίνακες ανάλογα με την κατάταξη και τις ανάγκες των
ΔΙΕΚ.
113. ΠΟΡΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10085/13-09-2017)
Η ένσταση γίνεται μερικως δεκτή.
Στο πεδίο 2.2.β η ένσταση γίνεται δεκτή.Η διδακτική εμπειρία αφαιρέθηκε από την εργασιακή και
υπολογίστηκε στη δευτεροβάθμια.
Στις ενστάσεις κατά τρίτων η ένσταση δεν γίνεται δεκτή γιατί δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένα πεδία.
114. ΜΩΡΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10465/15-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή
Βάσει των κατατεθέντων δικαιολογητικών δεν προκύπτει ότι οι συνυποψήφιοι κατά των οποίων γίνεται η
ένσταση είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
115. ΚΟΥΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10594/15-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή
Βάσει των κατατεθέντων δικαιολογητικών δεν προκύπτει ότι η συνυποψήφια κατά της οποίας γίνεται η
ένσταση είναι δημόσιος υπάλληλος .
116. ΑΪΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10170/13-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
Εξετάστηκαν οι φάκελοι των υποψήφιων κατά των οποίων έγινε η ένσταση ,και βρέθηκαν τίτλοι σπουδών που
αντιστοιχούν στην ειδικότητα ΠΕ 16.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ.
117. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10535/15-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών τν συνυποψήφιων κατά των οποίων εγινε η ένσταση ,δεν βρέθηκαν
σοβαρές διαφορές από τον πρώτο διοικητικό έλεγχο.
118. ΝΟΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10354/14-09-2017)
Η ένσταση απορρίπτεται.
Οι ενστάσεις έναντι τρίτων γίνονται επί συγκεκριμένων πεδίων και όχι στο σύνολο των φάκελων και της
μοριοδότησης.
119. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10306/14-09-2017)
Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.
Γίνεται δεκτή για την Κα Αλιφραγκή και τον Κο Κοκκινόπουλο.

Δεν γίνεται δεκτή για τον Κο Γαλατούλα, διότι βρέθηκαν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στο φάκελο του.
120. ΚΟΥΚΟΥΦΙΛΙΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10564/15-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
121. ΑΣΠΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10379/14-09-2017)
Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.
Στο πεδίο 4.3. γίνεται δεκτή.
Στο πεδίο 1.3. δεν γίνεται δεκτή .διότι έχουν αξιολογηθεί σωστά οι επιμόρφωσης .
122. ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10255/14-09-2017)
Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.
Αναφορικά με τα ΠΕ του κλάδου, δεν είναι θέμα της επιτροπής ενστάσεων.
Για τις ενστάσεις έναντι τρίτων, για την Κα Μυλωνά γίνεται δεκτή και για τον
κο Κουσουλη δεν γίνεται δεκτή.
123. ΝΤΕΛΕΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10114/13-09-2017)
Η ένσταση απορρίπτεται.
Η κάθε ένσταση πρέπει να γίνεται για συγκεκριμένα πεδία.
Οι ενστάσεις έναντι τρίτων γίνονται επί συγκεκριμένων πεδίων και όχι στο σύνολο των φάκελων και της
μοριοδότησης.
124. ΠΑΡΔΑΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10277/14-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
125. ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10636/15-09-2017)
Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.
Η ένσταση έναντι της κας Λάππα γίνεται δεκτή.
Η ένσταση έναντι των κων Μπεχράκη και Χαραλαμπίδου δεν γίνεται δεκτή, διότι έχουν αξιολογηθεί σωστά.
126. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10256/14-09-2017)
Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.
Στο πεδίο 2.1.η ένσταση γίνεται δεκτή.
Η ένσταση έναντι τρίτων δεν γίνεται δεκτή .γιατί δεν έχει γίνει σε συγκεκριμένα πεδία.
127. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10615/15-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
128. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10206/14-09-2017)
Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.
Αναφορικά με την αποδοχή του τίτλου σπουδών η ένσταση γίνεται δεκτή.
Στις ενστάσεις κατά τρίτων για την κα Γωγουλου δεν γίνεται δεκτή, έχει αξιολογηθεί σωστά και έχει επίσημη
αναγνώριση της ειδικότητας ΠΕ 19 και για τον Κο Αναγνωστόπουλο η ένσταση γίνεται δεκτή.
129. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ( ένσταση με αρ. πρωτ. 10219/14-09-2017)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
130.

ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10590/15-09-2017)

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Γίνεται δεκτή η διδακτική εμπειρία στην Α’ θμια και Β’ θμια εκπαίδευση,
ωστόσο ο υπολογισμός της εργασιακής εμπειρίας από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός με βάση τα
δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν και άρα απορρίπτεται.
131.

ΑΠΟΣΤΟΛΑ ΜΑΡΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10115/13-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν εκ των υστέρων του αρχικού φακέλου
δεν λαμβάνονται υπόψη.
132.

ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10209/14-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι ο υπολογισμός των μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός.
133.

ΓΟΥΡΖΗ ΕΛΕΝΗ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10385/14-09-2017)

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Ο υπολογισμός των μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός σε ότι
αφορά τα πεδία 1.1.α.3, 2.2.β. διότι δεν κατατέθηκαν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, για το πεδίο 3 η
βεβαίωση του ΟΓΑ δεν αποδεικνύει εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης
ειδικότητας και για το πεδίο 4.2 οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών, με βάση την πρόσκληση, δεν μοριοδοτούνται
για την γλώσσα που διδάσκουν και άρα δεν γίνεται δεκτή η ένσταση. Γίνεται όμως δεκτή ως προς την
επιμόρφωση.
134.

ΓΚΑΖΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10271/14-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν εκ των υστέρων του αρχικού φακέλου
δεν λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, με βάση την πρόσκληση, η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του
ΟΑΕΔ, η ημερομηνία της οποίας πρέπει να συμπίπτει με την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

135.

ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10294/14-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι ο υπολογισμός των μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός.
Σύμφωνα με την πρόσκληση δεν μοριοδοτείται επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση
Εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ. Δεδομένου ότι η κ. Κηπουρού έχει δηλώσει μηδενική προϋπηρεσία
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και πιστοποιήθηκε ως Εκπαιδευτής ενηλίκων συμπεραίνεται ότι το σεμινάριο ήταν
απαιτούμενο για την συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.
136.

ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10018/13-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι ο υπολογισμός των μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός.
137.

ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10051/13-09-2017)

Η ένσταση γίνεται δεκτή.
138.

ΜΠΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10334/14-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι ο υπολογισμός των μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός. Με
βάση την πρόσκληση, η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία της οποίας
πρέπει να συμπίπτει με την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Επιπλέον, η βεβαίωση

ελευθέρων σπουδών που προσκομίστηκε δεν αντιστοιχεί στα προσόντα για ένταξη στον κλάδο – ειδικότητα
ΔΕ01.17.
139.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10301/14-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι ο υπολογισμός των μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός.
140.

ΑΣΤΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10467/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά της ενιστάμενης δεν αντιστοιχούν στις
απαιτήσεις της πρόσκλησης (μετάφραση, επικύρωση σύμφωνα με τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ). Η τριτεκνία έχει
ήδη αναγνωριστεί.

141.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10088/13-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή λόγω έλλειψης υπεύθυνης δήλωσης ή αποδεικτικό ασφαλιστικού φορέα που να
προκύπτει σαφώς η απασχόληση για την αιτούμενη προς αναγνώριση εργασιακή εμπειρία. Επίσης, όσον αφορά
τα προσκομισθέντα πτυχία έχουν προσμετρηθεί ορθώς από την διοικητική επαλήθευση (1.1.α.3) κα ι δεν έχει
προσκομισθεί μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
142.

ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10099/13-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή, η μοριοδότηση έχει γίνει με τον πίνακα κριτηρίων μοριοδότησης.
143.

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10246/14-09-2017)

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Στο πεδίο 3, η εργασιακή εμπειρία δεν αποδεικνύεται διότι δεν έχουν
προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συμβάσεις, αποδείξεις/ΤΠΥ, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα). Στο
πεδίο 1.3.α δεν γίνεται δεκτή.
144.

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10266/14-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι η προϋπηρεσία στο ΙΕΚ ΜΟΚΟΥΜΕ έχει ληφθεί υπ’ όψιν ως εργασιακή
εμπειρία.
145.

ΛΙΤΣΟΥ ΜΠΡΙΚΕΝΑ – ΕΛΕΝΗ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10050/13-09-2017)

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή δεδομένου ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά της ενιστάμενης δεν
αντιστοιχούν στις απαιτήσεις της πρόσκλησης (μετάφραση, επικύρωση σύμφωνα με τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ).
Γίνεται όμως δεκτή ως προς την εργασιακή εμπειρία.
146.

ΣΤΑΣΗ ΜΑΡΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10461/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι με βάση την πρόσκληση, η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση
του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία της οποίας πρέπει να συμπίπτει με την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων. Στο πεδίο 2.2.β ο υπολογισμός των μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός και στο πεδίο
2.2.γ μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών του φακέλου μετρήθηκε εν νέου η διδακτική εμπειρία.
147.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10046/13-09-2017)

Η ένσταση γίνεται δεκτή.
148.

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10056/13-09-2017)

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή δεδομένου ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά της ενιστάμενης δεν
αντιστοιχούν στις απαιτήσεις της πρόσκλησης (μετάφραση, επικύρωση σύμφωνα με τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ).
Με βάση την πρόσκληση, η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία της οποίας
πρέπει να συμπίπτει με την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Η εργασιακή εμπειρία με βάση
την ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή λόγω έλλειψης υπεύθυνης δήλωσης ή αποδεικτικό ασφαλιστικού φορέα που
να προκύπτει σαφώς η απασχόληση για την αιτούμενη προς αναγνώριση εργασιακή εμπειρία. Γίνεται όμως
δεκτή ως προς την αλλαγή ειδικότητας.
149.

ΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10625/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα δικαιολογητικά στον αρχικό φάκελο. Τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκ των υστέρων του αρχικού φακέλου δεν λαμβάνονται υπόψη.
150.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10421/15-09-2017)

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Αναγνωρίζεται στο πεδίο 4.1 η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας λόγω
μεταπτυχιακού. Η διδακτική εμπειρία που ζητήθηκε για το πεδίο 2.3 έχουν προσμετρηθεί ήδη στο πεδίο 3.
151.
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10121/13-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή λόγω έλλειψης υπεύθυνης δήλωσης ή αποδεικτικό ασφαλιστικού φορέα για την
αιτούμενη προς αναγνώριση εργασιακή εμπειρία. Ο υπολογισμός από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός
με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν.
152.

ΓΛΕΝΤΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10556/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Με βάση τις οδηγίες ο τίτλος σπουδών που αιτείται ο ενιστάμενος δεν μπορεί να
γίνει αποδεκτός ως μεταπτυχιακός τίτλος.
153.

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10327/14-09-2017)

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Στο πεδίο 3 αναγνωρίστηκε με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά 1,3
επιπλέον χρόνια εργασιακής εμπειρίας. Στο πεδίο 2.2.α ο υπολογισμός από την διοικητική επαλήθευση είναι
ορθός.
154.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10494/15-09-2017)

Η ένσταση γίνεται δεκτή.
155.

ΘΩΜΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10405/15-09-2017)

Η ένσταση γίνεται δεκτή.
156.

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10293/14-09-2017)

Η ένσταση γίνεται δεκτή.
157.

ΔΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10034/13-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Με βάση την πρόσκληση, η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του
ΟΑΕΔ, η ημερομηνία της οποίας πρέπει να συμπίπτει με την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Η διδακτική εμπειρία προσμετρείται σε έτη, τα οποία δεν συμπληρώνονται με τα δικαιολογητικά του φακέλου.
158.

ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10423/15-09-2017)

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν δεν έχουν συνάφεια με το πεδίο
1.3.β. η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την ανεργία.
159.

ΚΑΡΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10440/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι ο υπολογισμός των μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός.
160.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10185/14-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
161.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ_ΓΛΑΥΚΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10341/14-09-2017)

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή καθότι το πτυχίο δεν εμπίπτει στα αντίστοιχα πτυχία του αιτούμενου κωδικού
ΠΕ12.13.
162.

ΦΑΡΑΖΗ ΜΑΡΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10284/14-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή λόγω έλλειψης υπεύθυνης δήλωσης ή αποδεικτικό ασφαλιστικού φορέα που να
προκύπτει σαφώς η απασχόληση για την αιτούμενη προς αναγνώριση εργασιακή εμπειρία. Το αντικείμενο των
επιμορφώσεων δεν είναι συναφές με το διδακτικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
163.

ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10216/14-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή δεδομένου ότι η αιτούμενη διδακτική εμπειρία αφορά σε Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και όχι μη- τυπική εκπαίδευση ενηλίκων.
164.

ΤΑΓΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10578/15-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
165.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10506/15-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
166.

ΒΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10544/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι ο υπολογισμός των μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός όσον
αφορά την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο πεδίο 1.3. δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις μικρότερης των 25
ωρών. Δεν προσκομίστηκε δικαιολογητικό για επιμόρφωση στο πεδίο 1.3.γ..
167.

ΚΟΥΛΟΥΖΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10474/15-09-2017)

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Στα πεδία 1.3.α, 2.1, 2.2.2β και 3 ο υπολογισμός από την διοικητική
επαλήθευση είναι ορθός. Γίνεται δεκτή στο πεδίο 2.3 όπου με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται
στον φάκελο της ενιστάμενης αναγνωρίστηκαν 254 ώρες.
168.
ΜΑΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10574/15-09-2017)
Η ένσταση έγινε δεκτή.
169.

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10574/15-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
170.

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10613/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή τα συνολικά έτη στο πεδίο 2.2.β έχουν προσμετρηθεί σωστά.
171.

ΚΡΙΚΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10097/13-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
172.

ΗΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10094/13-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
173.

ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10486/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι μετά από ενδελεχή έλεγχο του φακέλου της αρχικής αίτησης, δεν βρέθηκαν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν εκ των υστέρων του αρχικού φακέλου δεν
λαμβάνονται υπόψη.
174.

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10152/15-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
175.

ΑΝΤΩΝΕΑ ΕΛΕΝΗ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10138/13-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή λόγω έλλειψης υπεύθυνης δήλωσης ή αποδεικτικό ασφαλιστικού φορέα που να
προκύπτει σαφώς η απασχόληση για την αιτούμενη προς αναγνώριση εργασιακή εμπειρία.
176.

ΚΟΡΑΚΙΤΗ ΜΑΡΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10084/13-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή δεδομένου ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά της ενιστάμενης δεν
αντιστοιχούν στις απαιτήσεις της πρόσκλησης (μετάφραση, επικύρωση σύμφωνα με τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ).
Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών και επιμορφώσεις, στις βεβαιώσεις των
οποίων, δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας, το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό
διάστημα πραγματοποίησης και η διάρκεια της αποκλειστικά σε ώρες. Μετά από ενδελεχή έλεγχο του φακέλου
δεν προκύπτουν δικαιολογητικά που να πιστοποιούν 150 ώρες διδακτικής εμπειρίας, λόγω έλλειψης υπεύθυνης
δήλωσης ή αποδεικτικό ασφαλιστικού φορέα που να προκύπτει σαφώς η απασχόληση για την αιτούμενη προς
αναγνώριση εργασιακή εμπειρία.
177.

ΦΑΝΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10639/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι ο υπολογισμός των μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός.
178.

ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10161/13-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
179.

ΔΑΛΑΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10639/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι είναι ασαφής και αόριστη. Οι ενστάσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να
αναφέρονται τα πεδία που ζητείται επαναξιολόγηση.
180.

ΔΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10100/13-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι είναι ασαφής και αόριστη. Οι ενστάσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να
αναφέρονται τα πεδία που ζητείται επαναξιολόγηση.
181.

ΣΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10235/14-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι η εν λόγω βεβαίωση υπάγεται στην εργασιακή εμπειρία με βάση τον φορέα
υλοποίησης της, όπου δεν προσμετρείται λόγω έλλειψης υπεύθυνης δήλωσης ή αποδεικτικό ασφαλιστικού
φορέα.
182.

ΔΙΝΟΒΙΤΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10004/13-09-2017)

Με βάση την πρόσκληση η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία της οποίας
πρέπει να συμπίπτει με την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
183.

ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10307/14-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι είναι ασαφής και αόριστη. Οι ενστάσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να
αναφέρονται τα πεδία που ζητείται επαναξιολόγηση και αιτιολογία.
184.

ΜΠΟΥΜΠΟΥΤΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10542/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι ο υπολογισμός των μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός. Δεν
μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών και επιμορφώσεις, στις βεβαιώσεις των
οποίων, δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας, το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το
χρονικό διάστημα πραγματοποίησης και η διάρκεια της αποκλειστικά σε ώρες.
185.

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10587/15-09-2017)

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Στο πεδίο 4.3 δεν υπάρχει στον αρχικό φάκελο σχετική βεβαίωση από το
πανεπιστήμιο , ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να είναι μεταφρασμένος και επικυρωμένος, δεν
μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών και επιμορφώσεις, στις βεβαιώσεις των
οποίων, δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας, το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό
διάστημα πραγματοποίησης και η διάρκεια της αποκλειστικά σε ώρες. Γίνεται όμως δεκτή ως προς το πεδίο 4.1
και 4.2. Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκ των υστέρων του αρχικού φακέλου δεν
λαμβάνονται υπόψη.
186.

ΚΑΛΥΒΑ ΒΑΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10513/15-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
187.

ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10542/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι δεν έχουν προσκομιστεί βεβαιώσεις από τους αντίστοιχους φορείς που να
πιστοποιούν την διδακτική εμπειρία.
188.

ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ – ΡΟΖΕ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10542/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι δεν βρέθηκε στον αρχικό φάκελο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και οι
διδακτικές ώρες στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν αντιστοιχούν σε 0,5 ή 1 έτη.
189.

ΣΕΛΙΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10267/14-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι ο υπολογισμός των μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός.
190.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10561/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι ο υπολογισμός των μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός.
Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες τυπικής εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και τα οποία είναι
προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνονται
υπόψη.
191.

ΚΑΣΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10478/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι ο υπολογισμός των μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορ θός. Δεν
μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών και επιμορφώσεις, στις βεβαιώσεις των
οποίων, δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας, το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό
διάστημα πραγματοποίησης και η διάρκεια της αποκλειστικά σε ώρες.
192.

ΠΛΩΤΑ ΜΑΡΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10312/14-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι μετά από ενδελεχή έλεγχο του φακέλου δεν βρέθηκε βεβαίωση
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
193.

ΠΙΤΣΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10434/15-09-2017)

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών είναι «Σπουδές στην αγωγή» και όχι
«Σπουδές στην εκπαίδευση» και άρα δεν εμπίπτει στην σχετική κατηγορία. Γίνεται όμως δεκτή ως προς τις
διδακτικές ώρες.
194.

ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10275/14-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
195.

ΑΝΤΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10247/14-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
196.

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10015/13-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι ο υπολογισμός των μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός.
Επίσης, με βάση την πρόσκληση η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία της
οποίας πρέπει να συμπίπτει με την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά της ενιστάμενης δεν αντιστοιχούν στις απαιτήσεις της πρόσκλησης (μετάφραση, επικύρωση
σύμφωνα με τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ).
197.

ΘΑΝΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10452/15-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
198.

ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΜΑΡΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10348/14-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
199.
ΧΡΥΣΑΦΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10127/13-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι ο υπολογισμός των μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός.
200.

ΣΑΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10297/14-09-2017)

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών και
επιμορφώσεις, στις βεβαιώσεις των οποίων, δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας, το
αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης και η διάρκεια της αποκλειστικά σε ώρες.
Γίνεται όμως δεκτή για τα πεδία 1.3.α και 3.
201.

ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΝΘΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10335/14-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
202.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10103/13-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι ο υπολογισμός των μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός.
Επίσης, με βάση την πρόσκληση η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία της
οποίας πρέπει να συμπίπτει με την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Το αντικείμενο της
επιμόρφωσης δεν εμπίπτει στο πεδίο 1.3.β.
203.

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΙΔΗ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10109/13-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι ο υπολογισμός των μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός.
204.

ΚΑΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10240/14-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
205.

ΚΡΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10309/14-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
206.

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10515/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι ο υπολογισμός των μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός.
Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκ των υστέρων του αρχικού φακέλου δεν λαμβάνονται
υπόψη.
207.

ΚΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10080/13-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
208.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10057/13-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι ο υπολογισμός των μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός. Με
βάση την πρόσκληση, η κατοχή δευτέρου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.
209.

ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10184/14-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Με βάση την πρόσκληση, η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του
ΟΑΕΔ, η ημερομηνία της οποίας πρέπει να συμπίπτει με την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
210.

ΚΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10453/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι με βάση τις οδηγίες ο τίτλος σπουδών που αιτείται η ενιστάμενη δεν μπορεί
να γίνει αποδεκτός ως μεταπτυχιακός τίτλος.
211.

ΤΑΤΤΗ ΕΛΕΝΗ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10496/15-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
212.

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10149/13-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
213.

ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10201/14-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι ο υπολογισμός των μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός. Έχει
ήδη μοριοδοτηθεί στο μέγιστο στο πεδίο 2.2.
214.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10242/14-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Με βάση την πρόσκληση, η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του
ΟΑΕΔ, η ημερομηνία της οποίας πρέπει να συμπίπτει με την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
215.

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10383/14-09-2017)

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Η διδακτική εμπειρία που ζητείται από την ενιστάμενη έχει ήδη προσμετρηθεί
ως εργασιακή εμπειρία. Το διδακτορικό δίπλωμα έγινε αποδεκτό.
216.

ΤΖΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10089/13-09-2017)

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Δεν βρέθηκαν δικαιολογητικά στον αρχικό φάκελο που να πιστοποιούν
διδακτική εμπειρία σε ΙΕΚ. Δεν είναι δυνατή η ένταξη των υποψηφίων σε πίνακα δεύτερης ειδικότητας. Μετά
από ενδελεχή έλεγχο του φακέλου προσμετρήθηκαν 140 ώρες επιμόρφωσης στο πεδίο 1.3.β.

217.

ΞΑΜΩΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10498/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι μετά από ενδελεχή έλεγχο του φακέλου ο υπολογισμός των μορίων από την
διοικητική επαλήθευση είναι ορθός.
218.

ΑΡΕΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10135/13-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι μετά από ενδελεχή έλεγχο του φακέλου δεν βρέθηκε βεβαίωση πιστ οποίησης
γνώσης /χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δεν είναι δυνατή η ένταξη των υποψηφίων σε πίνακα δεύτερης
ειδικότητας.
219.

ΔΑΦΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10451/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Με βάση την πρόσκληση, η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του
ΟΑΕΔ, η ημερομηνία της οποίας πρέπει να συμπίπτει με την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
220.

ΧΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10444/15-09-2017)

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή διότι με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν γίνεται αποδεκτή
εργασιακή εμπειρία 2 ετών. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης ή αποδεικτικό ασφαλιστικού
φορέα που να προκύπτει σαφώς η απασχόληση για την αιτούμενη προς αναγνώριση εργασιακή εμπειρία.
221.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10432/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι μετά από ενδελεχή έλεγχο του φακέλου ο υπολογισμός των μορίων από την
διοικητική επαλήθευση είναι ορθός.
222.

ΧΑΒΑΛΕ – ΓΚΑΛΟΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10317/14-09-2017)

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή διότι με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν οι διδακτική εμπειρία
στα ΙΕΚ είναι 164 ώρες. Προσμετρήθηκαν 25 ώρες επιμόρφωσης στο πεδίο 1.3.α.
223.

ΠΑΡΑΦΕΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10171/13-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Με βάση την πρόσκληση, η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του
ΟΑΕΔ, η ημερομηνία της οποίας πρέπει να συμπίπτει με την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
224.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ένσταση με Αρ. Πρωτ. 10428/15-09-2017)
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι μετά από ενδελεχή έλεγχο του φακέλου της αρχικής αίτησης, δεν βρέθηκε
δικαιολογητικό πιστοποίησης γνώσεων χειρισμού Η/Υ, ούτε δικαιολογητικό πιστοποίησης τριτεκνίας. Τα
δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν εκ των υστέρων του αρχικού φακέλου δεν λαμβάνονται υπόψη.
225.

ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10221/14-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
226.

ΤΣΕΒΡΕΜΕΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10350/14-09-2017)

Η ένσταση δεν εξετάστηκε μετά από αίτημα της ενιστάμενης.

227.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ένσταση με Αρ. Πρωτ. 10230/14-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι οι επιμορφώσεις δεν έχουν συνάφεια με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης
ειδικότητας.
228.

ΜΙΧΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10353/14-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι ο υπολογισμός των μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός. Τα
προσκομισθέντα δικαιολογητικά της ενιστάμενης δεν αντιστοιχούν στις απαιτήσεις της πρόσκλησης
(μετάφραση, επικύρωση σύμφωνα με τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ). Με βάση τις οδηγίες ο τίτλος σπουδών που
αιτείται η ενιστάμενη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός ως μεταπτυχιακός τίτλος.
229.

ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10627/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι ο υπολογισμός των μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός. Δεν
μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών και επιμορφώσεις, στις βεβαιώσεις των
οποίων, δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας, το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό
διάστημα πραγματοποίησης και η διάρκεια της αποκλειστικά σε ώρες. Όπως επίσης και επιμορφώσεις
προερχόμενες από εκπαιδευτικές ενότητες για την απόκτηση πτυχίου.
230.

ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΜΑΡΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10422/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι με βάση τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν προέκυψε η εξής μοριοδότηση:
36,646560 μόρια. Όσον αφορά το φάκελο της κ. Λεοντάρη μετά από ενδελεχή έλεγχο του φακέλου, ο
υπολογισμός των μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός.
231.

ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10389/14-09-2017)

Η ένσταση δεν εξετάστηκε μετά από αίτημα του ενιστάμενου.
232.

ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ένσταση με Αρ. Πρωτ. 10226/14-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι μετά από ενδελεχή έλεγχο του φακέλου της αρχικής αίτησης, δεν βρέθηκαν τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν διδακτική εμπειρία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκ των υστέρων του αρχικού φακέλου δεν λαμβάνονται
υπόψη. Με βάση τις οδηγίες, τα ιδιωτικά ΙΕΚ προσμετρούνται ως εργασιακή εμπειρία. Ως προς τον φάκελο του
κ. Παπαγιαννόπουλου η ένσταση απορρίπτεται διότι είναι ασαφής και αόριστη. Οι ενστάσεις πρέπει να είναι
συγκεκριμένες και να αναφέρονται τα πεδία που ζητείται επαναξιολόγηση και αιτιολογία.
233.

ΛΟΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ένσταση με Αρ. Πρωτ. 10180/13-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι μετά από ενδελεχή έλεγχο του φακέλου της κ. Κωστούλα ο υπολογισμός των
μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός.
234.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10250/14-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι μετά από ενδελεχή έλεγχο του φακέλου, ο υπολογισμός των μορίων από την
διοικητική επαλήθευση είναι ορθός.
235.

ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10007/13-09-2017)

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή διότι με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν γίνεται αποδεκτή
διδακτική εμπειρία 2 ετών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η διδακτική εμπειρία στη μη-τυπική εκπαίδευση
είναι μη σχετική με το αντικείμενο των προκηρρυσόμενων θέσεων της ειδικότητας ΠΕ αισθητικής και άρα δεν
προσμετρείται.
236.

ΚΑΓΚΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10438/15-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
237.

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10568/15-09-2017)

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Συγκεκριμένα, ως προς την διδακτική πείρα του υποψήφιου στην ενότητα
2.2.β γίνονται δεκτά 3 έτη εμπειρίας στις βασικές σχολές τουριστικής εκπαίδευσης. Στην ενότητα 2.2.α γίνονται
δεκτά 14 έτη εμπειρίας στην ΑΣΤΕ (η προσκομισθείσα βεβαίωση υπηρεσιακών μεταβολών εκδόθηκε στις
28/4/2016, ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει δεκτή μεταγενέστερη εμπειρία). Η εμπειρία στο DP STUDIES δεν
γίνεται δεκτή διότι δεν προσκομίσθηκαν αποδεικτικά ασφαλιστικού χαρακτήρα.
238.

ΚΑΠΡΙΔΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10558/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι μετά από ενδελεχή έλεγχο του φακέλου, ο υπολογισμός των μορίων από την
διοικητική επαλήθευση είναι ορθός. Με βάση την πρόσκληση, επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές
ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. ΕΑΠ, Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα
οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν
λαμβάνεται υπόψη.
239.

ΜΟΥΡΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ένσταση με Αρ. Πρωτ. 10178/13-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι μετά από ενδελεχή έλεγχο του φακέλου της κ. Πανουργιά ο υπολογισμός των
μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός.
240.

ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10600/15-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
241.

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ένσταση με Αρ. Πρωτ. 10315/14-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι δεν βρέθηκαν 3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας. Το πτυχίο του ενιστάμενου δεν
έχει συνάφεια με τον πίνακα που θέλει να ενταχθεί.
242.

ΣΚΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10387/14-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
243.

ΡΑΪΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10610/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στο πεδίο 3, η εργασιακή εμπειρία δεν αποδεικνύεται διότι δεν έχουν
προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συμβάσεις, αποδείξεις/ΤΠΥ, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα).
244.

ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ένσταση με Αρ. Πρωτ. 10610/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι έχει μοριοδοτηθεί ήδη από την διοικητική επαλήθευση.

245.

ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10550/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Το πιστοποιητικό πολυτεκνίας έχει εκδοθεί το 2008.
246.

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ένσταση με Αρ. Πρωτ. 10565/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι μετά από ενδελεχή έλεγχο του φακέλου της κ. Πανουργιά ο υπολογισμός των
μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός. Το ΕΠΑΣ Θήβας υπάγεται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών και επιμορφώσεις, στις βεβαιώσεις των
οποίων, δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας, το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό
διάστημα πραγματοποίησης και η διάρκεια της αποκλειστικά σε ώρες.

247.

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10039/13-09-2017)

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Μετά από ενδελεχή έλεγχο του φακέλου, δεν βρέθηκαν δικαιολογητικά που
να πιστοποιούν εργασιακή εμπειρία 17 ετών στην ξενοδοχειακή επιχείρηση ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΑΕ. Αναγνωρίζεται
συνολική διδακτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 14 έτη.
248.

ΑΡΑΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10439/15-09-2017)

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Μετά από ενδελεχή έλεγχο του φακέλου, προσμετρήθηκαν ως εργασιακή
εμπειρία στο πεδίο 3 τα έτη εργασιακής εμπειρίας στην εταιρεία Computer Team. Στο πεδίο 2.2.α
προσμετρήθηκε η βεβαίωση της ΑΣΤΕ και η συνολική προϋπηρεσία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι 13 έτη.
Έγιναν δεκτές οι διδακτικές ώρες στο πεδίο 2.1 στα ΙΕΚ.
249.

ΜΠΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10340/14-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
250.

ΜΗΛΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10560/15-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
251.

ΓΥΦΤΟΝΙΚΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10145/13-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
252.

ΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10426/15-09-2017)

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Μετά από ενδελεχή έλεγχο του φακέλου της ενιστάμενης,
επαναμοριοδοτήθηκε ο φάκελος της ως προς το πεδίο 3. Στο πεδίο 2. Διδακτική εμπειρία ο υπολογισμός των
μορίων από την διοικητική επαλήθευση είναι ορθός. Επίσης, ελέγθηκε και επαναμοριοδοτήθηκε και ο φάκελος
της κ. Καλφούντζου Μαρίας του Κων/νου με αρ. Πρωτ. 50918.
253.

ΔΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10263/14-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή. Στο πεδίο 2.1 Διδακτική εμπειρία σε ΙΕΚ μειώθηκαν οι ώρες της κ. Μουμουλίδου Αγλαΐας
με αρ. Πρωτ. 56009.

254.

ΣΤΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10410/15-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή. Το πτυχίο έχει ήδη προσμετρηθεί.
255.

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10162/13-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
256.

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΑ – ΛΕΥΚΟΘΕΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10483/15-09-2017)

Η ένσταση απορρίπτεται διότι είναι ασαφής και αόριστη. Οι ενστάσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να
αναφέρονται τα πεδία που ζητείται επαναξιολόγηση και αιτιολογία. Επιπλέον, τα όσα αναφέρει δεν εμπίπτουν
στις αρμοδιότητες της επιτροπής.
257.

ΚΑΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10311/14-09-2017)

Η ένσταση έγινε δεκτή.
258.

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10637/15-09-2017)

Η ένσταση απορρίπτεται, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της επιτροπής.
259.

ΓΟΥΡΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10575/15-09-2017)

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Στο πεδίο 2.1, με βάση τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν στον αρχικό φάκελο,
προσμετρήθηκαν επιπλέον 75 διδακτικές ώρες.
260.

ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ (αίτηση με αρ. Πρωτ. 10547/15-09-2017)

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι, με βάση την πρόσκληση, η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση
του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία της οποίας πρέπει να συμπίπτει με την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Θεοφανόπουλος Χαράλαμπος
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