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ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

 

 
Σήμερα 25 Απριλίου 2017 συνεδρίασε η επιτροπή που ορίστηκε με την 
4668/262/10.04.2017 Απόφαση του ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την εξέταση των 
ενστάσεων που υπεβλήθησαν κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης με βάση 
την 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Η επιτροπή παρέλαβε και εξέτασε 153 ενστάσεις για τις οποίες εισηγείται τα 
ακόλουθα:  
 
 

1. ΚΑΟΥΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ( ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η ένσταση 
απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για τη γνησιότητα 
πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από την υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 13, τόσο 
για τη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα(ΗΔΙΚΑ) όσο και για τη βεβαίωση 
ανεργίας (ΟΑΕΔ).  

2. ΛΙΑΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η ένσταση 
απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται στην 
υπ΄αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 
10. Η βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα που προσκόμισε η ενιστάμενη με την 
υπ΄αριθμ. 18266/13-04-2017 συμπληρωματική ένσταση δεν δύναται να 
ληφθεί υπόψη καθώς, δικαιολογητικά που δεν είχαν συμπεριληφθεί στον 
αρχικό φάκελο δεν μπορούν να γίνουν δεκτά και να μοριοδοτηθούν. Σε ό,τι 
αφορά τη συνάφεια του μεταπτυχιακού, βάσει της υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 5 και 9 
«Συναφείς Τίτλοι Σπουδών θεωρούνται σύμφωνα με την ΥΑ Κ1/1380/20-01-
2017 (ΦΕΚΒ 396/13-02-2017) «Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, 
διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις 
Σπουδές στην Εκπαίδευση, και στη Διά Βίου Εκπαίδευση» και λαμβάνουν τον 
αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων».  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικού προσωπικού με 
σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με την 
υπ΄αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 (ΑΔΑ:7ΙΡΓ46ΨΖΣΠ-ΩΑΑ) πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και  Διά  
Βίου  Μάθηση  2014  -2020» (Αρ. Απόφασης Αρ. Απόφασης ΔΣ / ΙΝΕΔΙΒΙΜ: 
4668/262/10.04.2017 – ΑΔΑ: 6ΖΙ246ΨΖΣΠ-Ι4Ε) 
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3. ΜΠΕΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Οι επιμορφώσεις του ενιστάμενου εμπίπτουν 
στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων όπως ορίζεται στην υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Ως προς τη 
διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση, η ένσταση απορρίπτεται, καθώς η 
απασχόλησή του στο ΕΚΠΑ δεν αφορά σε διδακτικό έργο, αλλά στην επικουρία 
μελών ΔΕΠ στην άσκηση φοιτητών καθώς και στη διόρθωση ασκήσεων. 
Παράλληλα, η βεβαίωση του Ασφαλιστικού φορέα δεν καλύπτει το σύνολο της 
απασχόλησης του στο ΕΚΠΑ (Ακαδημαϊκά έτη 2001-2002). 

4. ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Βάσει της υπ΄αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 
Πρόσκλησης σελ.10 και σελ.31 το πιστοποιητικό απόδειξης της ξένης 
γλώσσας(πτυχίο) θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Ως προς 
τη διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση, ο ενιστάμενος δεν έχει 
προσκομίσει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα με 
την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10.  

5. ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10.  

6. ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) : Η 
ένσταση γίνεται δεκτή. Ο ενιστάμενος μοριοδοτήθηκε για τη διδακτική 
εμπειρία. 

7. ΤΖΑΜΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί ορθά στο πεδίο 1.2α 
που αφορά στην επιμόρφωση στα ΣΔΕ.  

8. ΠΑΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η ένσταση 
απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10.   

9. ΤΣΙΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ):  Η ένσταση 
απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10. 

10. ΚΟΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) : Η 
ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα στο φάκελο δικαιολογητικών, όπως απαιτείται σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10. Δικαιολογητικά 
που δεν είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό φάκελο δεν μπορούν να γίνουν 
δεκτά και να μοριοδοτηθούν. Σε ό,τι αφορά στην ανεργία, ο ενιστάμενος δεν 
έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση 
επικυρωμένη για τη γνησιότητα πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν 
εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από την 
υπ΄αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 
13.  

11. ΜΑΧΑΙΡΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Σε ό,τι αφορά στην ανεργία δεν έχει προσκομίσει στο 
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φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για τη 
γνησιότητα πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από την υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 13. 
Σχετικά με τη διδακτική εμπειρία η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει υπεύθυνη 
δήλωση  ή παραστατικό πληρωμής, όπως απαιτείται από την υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 10. Οι 
βεβαιώσεις που έχει προσκομίσει η ενιστάμενη δεν αποτελούν παραστατικά 
που αποδεικνύουν τον τρόπο αμοιβής, αλλά βεβαιώσεις αποδοχών για το 
ύψος των αμοιβών που έχει λάβει για το εκάστοτε οικονομικό έτος.   

12. ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ): ): Η ένσταση απορρίπτεται. Σε ό,τι 
αφορά στην ανεργία δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών 
υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για τη γνησιότητα 
πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από την υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 13. 
Σχετικά με τη διδακτική εμπειρία η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει υπεύθυνη 
δήλωση  ή παραστατικό πληρωμής, όπως απαιτείται από την υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 10.  

13. ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Το μεταπτυχιακό  της ενιστάμενης δεν εμπίπτει στα 
πεδία που μοριοδοτούνται ως συναφή σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 5 και 9 
«Συναφείς Τίτλοι Σπουδών θεωρούνται σύμφωνα με την ΥΑ Κ1/1380/20-01-
2017 (ΦΕΚΒ 396/13-02-2017) «Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, 
διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις 
Σπουδές στην Εκπαίδευση, και στη Διά Βίου Εκπαίδευση» και λαμβάνουν τον 
αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων».  

14. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) : Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη έχει 
μοριοδοτηθεί ορθά στο πεδίο 1.2Β που αφορά στην επιμόρφωση στις Αρχές 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Οι βεβαιώσεις που δεν μοριοδοτήθηκαν αφορούν σε 
επιμορφώσεις σε άλλα πεδία, όπως π.χ. Ειδική διδακτική Καλών Τεχνών. Σε 
ό,τι αφορά στην επιμόρφωση «Γνωριμία και δέσιμο με την ομάδα» της Γενικής 
Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης το θέμα της επιμορφωτικής συνάντησης δεν 
εμπίπτει στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Σχετικά με τη διδακτική εμπειρία η 
ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα στο φάκελο 
δικαιολογητικών, όπως απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10. Σχετικά με τα πιστοποιητικά της 
ξένης γλώσσας, η ενιστάμενη έχει προσκομίσει πιστοποιητικό γνώσης ξένης 
γλώσσας επιπέδου Β2 (FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου   
CAMBRIDGE. Ως προς το αποδεικτικό 2ης ξένης γλώσσας, σύμφωνα με την 
υπ΄αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σελ. 
10 αναφέρεται με σαφήνεια ο τρόπος απόδειξης γνώσης της ξένης γλώσσας, 
ήτοι «Αντίγραφο του τίτλου και η επίσημη μετάφραση του τίτλου» 
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15. ΝΙΚΟΥΔΗ ΡΟΔΟΠΗ – ΕΙΡΗΝΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Βάσει της υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκλησης σελ.10 και σελ.31 η απόδειξη της ξένης 
γλώσσας θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση 

16. ΧΙΡΤΟΓΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Η διδακτική εμπειρία στην 
εκπαίδευση ενηλίκων έχει μοριοδοτηθεί ορθά. Η διδακτική εμπειρία στη Σχολή 
Αστυφυλάκων εμπίπτει στην τυπική εκπαίδευση. Σχετικά με την επιμόρφωση, 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ.6 
«Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία 
μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, 
Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, 
απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη»  

17. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Εφόσον η βεβαίωση της Υγειονομικής Επιτροπής δεν 
αφορά στον ίδιο τον υποψήφιο, θα πρέπει να αποδεικνύεται η συγγένεια του 
ατόμου που αφορά το πιστοποιητικό με τον υποψήφιο.  Σχετικά με την 
επιμόρφωση από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, αυτή αφορά σε «πρόγραμμά εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης στα οικονομικά των Καταναλωτών, Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών και η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια είναι 110 ώρες». Για τη 
Θεματική υπό–ενότητα του συγκεκριμένου προγράμματος με τίτλο 
«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλικών και Διά Βίου Μάθηση» δεν προκύπτουν 
με σαφήνεια οι ώρες επιμόρφωσης.  

18. ΛΑΒΔΑ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η ένσταση 
απορρίπτεται. Σχετικά με τη διδακτική εμπειρία η ενιστάμενη δεν έχει 
προσκομίσει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα με 
την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10. Σε ο,τι αφορά την 
επιμόρφωση, η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί ορθά στο πεδίο 1.2β  που 
αφορά στην επιμόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Οι βεβαιώσεις που δεν 
έχουν μοριοδοτηθεί αφορούν σε πεδίο επιμόρφωσης που δεν εμπίπτει στην 
Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

19. ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Η 
Τουρκική γλώσσα δεν εντάσσεται στις ξένες γλώσσες του Παραρτήματος Α της 
υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκλησης.  

20. ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) : Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. 
Η διδακτική εμπειρία της ενιστάμενης στα ΣΔΕ που δύναται να μοριοδοτηθεί 
ανέρχεται σε 755 ώρες. Για τη διδακτική εμπειρία τα σχολικά έτη 2011-2012 
στα ΣΔΕ, δεν έχει προσκομίσει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (ΟΑΕΕ – ΕΦΚΑ).  
Σχετικά με τις ώρες διδασκαλίας σε ΔΙΕΚ, η ένσταση γίνεται δεκτή.  

21. ΤΖΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) : Η ένσταση απορρίπτεται. Η βεβαίωση που έχει 
προσκομίσει η ενιστάμενη δεν περιλαμβάνεται στον τρόπο απόδειξης γνώσης 
ξένης γλώσσας  στην υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση, σελ. 10 
και 16-32. Σχετικά με τη διδακτική εμπειρία, η απασχόληση σε φροντιστήρια 
δεν εντάσσεται και δεν μοριοδοτείται στην τυπική εκπαίδευση. Για τα λοιπά 
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αναφερόμενα, δεν αποτελεί αρμοδιότητα της συγκεκριμένης Επιτροπής 
Ενστάσεων να εξετάσει.  

22. ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ): Η ένσταση 
γίνεται εν μέρει δεκτή. Σχετικά με την επιμόρφωση της ενιστάμενης στο 
Γλωσσικό Γραμματισμό – Α επιπέδου από το ΚΕΚ όραμα, αυτή εντάσσεται στο 
πεδίο της Επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Σε ό,τι αφορά την 
συνυποψήφιά της, κα Μαθιουδάκη Μαρία: στο πεδίο της επιμόρφωσης στα 
ΣΔΕ και στη διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων έχει μοριοδοτηθεί 
ορθά, ενώ στο πεδίο της επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
μοριοδοτήθηκε εκ νέου. 

23. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ): Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Οι ώρες 
επιμόρφωσης στα ΣΔΕ ανέρχονται σε 116 και οι διδακτικές ώρες στην τυπική 
εκπαίδευση σε 65.  

24. ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει 
στο φάκελο των δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως 
απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση 
σελ. 10.  

25. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει 
προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση 
επικυρωμένη για τη γνησιότητα πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν 
εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από την 
υπ΄αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 
13.  

26. ΜΗΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ): Η ένσταση 
απορρίπτεται. Ως προς του Βεβαίωση Αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ του 
μεταπτυχιακού της διπλώματος, η Βουλγάρικη γλώσσα δεν εντάσσεται στην 
ξένες γλώσσες του Παραρτήματος Α της υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 
Πρόσκλησης. Ως προς το πιστοποιητικό γνώσης της γαλλικής γλώσσας, η 
ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί ορθά. Σχετικά με το κρατικό πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας επιπέδου C1 της αγγλικής γλώσσας, αυτό δεν έχει 
προσκομισθεί στο φάκελο των δικαιολογητικών.  

27. ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει στο 
φάκελο των δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10.  

28. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ):  Η ένσταση απορρίπτεται. Σχετικά με το πεδίο 2.1 οι σχετικές 
βεβαιώσεις δεν εντάσσονται στη διδακτική εμπειρία στα ΣΔΕ. Σχετικά με το 
πεδίο 2.2 και την προϋπηρεσία της ενιστάμενης ως υποδιευθύντρια σε ΣΔΕ, 
δεν έχει προσκομισθεί σχετική βεβαίωση από τη ΓΓΔΒΜΝΓ για το χρόνο που 
υπηρέτησε με τα καθήκοντα του υποδιευθυντή ΣΔΕ. Η πράξη ανάληψης δεν 
αποδεικνύει τη διάρκεια απασχόλησης.  

29. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΧΡΙΣΤΙΔΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Σχετικά με το 
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μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μοριοδοτήθηκε εκ νέου. Σε ό,τι αφορά στην 
ανεργία δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη 
δήλωση επικυρωμένη για τη γνησιότητα πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που 
έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται 
από την υπ΄αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, σελ. 13.  

30. ΖΥΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ):  Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Ως προς το πιστοποιητικό γνώσης της γαλλικής 
γλώσσας, η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε εκ νέου. Ως προς τη διδακτική εμπειρία 
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε εκ νέου και οι ώρες 
ανέρχονται σε 154. Η διδακτική εμπειρία στη Σχολή Αστυφυλάκων Καρδίτσας 
και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων, δεν εμπίπτουν στην 
εκπαίδευση ενηλίκων, αλλά στην τυπική εκπαίδευση.  Σχετικά με την 
επιμόρφωση στα ΣΔΕ, η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί ορθά.  

31. ΛΥΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ): 
Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί ορθά στη διδακτική 
εμπειρία στα ΣΔΕ και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα που έχει προσκομίσει η ενιστάμενη, δεν καλύπτει τα χρονικά 
διαστήματα που αναφέρονται στις λοιπές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, οι οποίες 
δεν έχουν μοριοδοτηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 10 

32. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Το μεταπτυχιακό  της ενιστάμενης δεν 
εμπίπτει στα πεδία που μοριοδοτούνται ως συναφή σύμφωνα με την 
υπ΄αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 
5 και 9 «Συναφείς Τίτλοι Σπουδών θεωρούνται σύμφωνα με την ΥΑ 
Κ1/1380/20-01-2017 (ΦΕΚΒ 396/13-02-2017) «Μεταπτυχιακές σπουδές 
(μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη 
Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, και στη Διά Βίου Εκπαίδευση» και 
λαμβάνουν τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων». Σχετικά με τη διδακτική 
εμπειρία, η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών 
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10 

33. ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ): Η ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν έχει 
προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών το αντίγραφο του τίτλου και 
επίσημη μετάφραση του τίτλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 10. 
Δικαιολογητικά που δεν είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό φάκελο δεν 
μπορούν να γίνουν δεκτά και να μοριοδοτηθούν.  

34. ΓΩΓΟΥ ΑΡΓΥΡΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ): Η ένσταση 
απορρίπτεται. Η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί ορθά στο πεδίο της διδακτικής 
εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από το 
ΚΕΚ Δίαυλος δεν αναφέρουν το χρονικό διάστημα της απασχόλησης, 
προκειμένου να ελεγχθεί η χρονική περίοδος ασφαλιστικής κάλυψης.  

35. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
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δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10. Ως προς την 
επιμόρφωση, ο ενιστάμενος έχει μοριοδοτηθεί ορθά σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην πρόσκληση. Οι ημερίδες, συνδιασκέψεις και οι βεβαιώσεις 
επιμόρφωσης που δεν εμπίπτουν στο πεδίο των ΣΔΕ ή της εκπαίδευσης 
ενηλίκων, δεν μοριοδοτούνται 

36. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο 
φάκελο των δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10 

37. ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει 
στο φάκελο των δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως 
απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση 
σελ. 10 

38. ΤΣΙΑΜΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ): Η ένσταση 
απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10 

39. ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ): 
Η ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10 

40. ΒΟΥΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η διδακτική εμπειρία της κας Κουτσού Όλγας στην 
τυπική εκπαίδευση ανέρχεται σε 1997 ώρες. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο 
φάκελο, ισχύουν τα οριζόμενα στην  υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σελ. 14.  

41. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η διδακτική εμπειρία της 
ενιστάμενης στην τυπική εκπαίδευση ανέρχεται σε 481 ώρες.  

42. ΣΑΛΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ): Η ένσταση 
απορρίπτεται. Στο φάκελο των δικαιολογητικών δεν είχε προσκομίσει 
υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση, όπως απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄ 
αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 9. Δικαιολογητικά που δεν 
είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό φάκελο δεν μπορούν να γίνουν δεκτά κατά 
τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων.  

43. ΛΑΖΑΡΗ ΖΩΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ): Η ένσταση 
απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10. Ως προς την 
απόδειξη της ξένης γλώσσας επιπέδου C2, σύμφωνα με την με την υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σελ. 10 
αναφέρεται με σαφήνεια ο τρόπος απόδειξης γνώσης της ξένης γλώσσας, ήτοι 
«Αντίγραφο του τίτλου και η επίσημη μετάφραση του τίτλου».  

44. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η 
ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Η διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση 
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Ενηλίκων ανέρχεται σε 271 ώρες. Η προϋπηρεσία που αφορά στο ίδιο 
διδακτικό αντικείμενο για το ίδιο χρονικό διάστημα στη ίδια δομή 
μοριοδοτείται μία φορά (αρ. πρωτ. 428/01-04-2016 και 109/22-02-2017 
φθινοπωρινό εξάμηνο 2015)  

45. ΤΣΑΚΤΣΑΡΑ ΒΑΪΤΣΑ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Η ΑΣΠΑΙΤΕ εντάσσεται στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και ως εκ τούτου η διδακτική εμπειρία της 
ενιστάμενης στην ΑΣΠΑΙΤΕ δεν εμπίπτει στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.  

46. ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη είναι αναπληρωτής εκπαιδευτικός και 
δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.   

47. ΣΑΡΑΓΑΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Η ενιστάμενη 
μοριοδοτήθηκε εκ νέου για τη διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων 
για την οποία τεκμηριώνεται η ασφαλιστική κάλυψη από την βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα που έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η οποία ανέρχεται σε 710 ώρες.  Ως προς την 
επιμόρφωση, η  Επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή δεν αποτελεί επιμόρφωση 
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

48. ΜΠΛΕΤΣΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Η ενιστάμενη 
μοριοδοτήθηκε εκ νέου για τη διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  και η οποία ανέρχεται σε 561 ώρες. Ως προς την 
επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων, η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί ορθά 
για τις ώρες των επιμορφώσεων που εμπίπτουν στο πεδίο της Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων.  

49. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος έχει μοριοδοτηθεί 
ορθά για τη διδακτική εμπειρία στα ΣΔΕ και στην εκπαίδευση ενηλίκων για την 
οποία τεκμηριώνεται η ασφαλιστική κάλυψη από την βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα που έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος και δεδομένου ότι η προϋπηρεσία που αφορά στο ίδιο 
διδακτικό αντικείμενο για το ίδιο χρονικό διάστημα στη ίδια δομή 
μοριοδοτείται μία φορά. Ως προς την άριστη γνώση της Βουλγαρικής γλώσσας, 
αυτή δεν εντάσσεται στην ξένες γλώσσες του Παραρτήματος Α της υπ΄ αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκλησης.  

50. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Σε ό,τι 
αφορά στην ανεργία η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για τη γνησιότητα 
πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από την υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 13. 
Σχετικά με την επιμόρφωση η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί ορθά για τις ώρες 
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των επιμορφώσεων που εμπίπτουν στο πεδίο των ΣΔΕ και της Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων.  

51. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Οι βεβαιώσεις 
επιμόρφωσης που έχει προσκομίσει η ενιστάμενη δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
των ΣΔΕ ή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Σε ό,τι αφορά στην ανεργία η 
ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη 
δήλωση επικυρωμένη για τη γνησιότητα πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που 
έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται 
από την υπ΄αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, σελ. 13.  

52. ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ): Η ένσταση 
απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10.  

53. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Σχετικά με την ανεργία η ενιστάμενη 
δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση 
επικυρωμένη για τη γνησιότητα πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν 
εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από την 
υπ΄αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 
13. Για τη διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και συγκεκριμένα 
από το ΚΕΚ Επιμορφωτική, η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει ούτε βεβαίωση 
προϋπηρεσίας ούτε βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται από την 
υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10. Η σύμβαση που έχει 
προσκομίσει δεν αποδεικνύει την ολοκλήρωση του ανατεθέντος έργου.  

54.  ΑΣΠΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ): Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο 
φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για τη 
γνησιότητα πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από την υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 13. 

55. ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ): Οι 
ενστάσεις με αριθμ. Πρωτ. 18214/13-04-17 και 18424/18-04-17 γίνονται 
δεκτές. Η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε για τη γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου 
C1.  

56. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ):  
Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10. 

57. ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ): Η 
ένσταση γίνεται δεκτή. Η διδακτική εμπειρία της ενιστάμενης στην τυπική 
εκπαίδευση ανέρχεται σε 556 ώρες και σχετικά με την απόδειξη γνώσης ξένης 
γλώσσας, μοριοδοτήθηκε για τη γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου C1.  

58. ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει 
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στο φάκελο των δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως 
απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση 
σελ. 10 και ούτε εκτυπωμένα ένσημα από το σύστημα «ΑΤΛΑΣ», όπως 
αναφέρει στην ένστασή της.  

59. ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει στο 
φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για τη 
γνησιότητα πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως αναφέρει στην ένστασή του και όπως 
απαιτείται από την υπ΄αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, σελ. 13.  

60. ΚΕΧΑΪΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Οι τίτλοι μεταπτυχιακών 
σπουδών στην Ειδική Αγωγή εμπίπτουν στους Συναφείς τίτλους σύμφωνα με 
την Πρόσκληση. Στην προκειμένη περίπτωση, το μεταπτυχιακό της ενιστάμενης 
από το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, θα έπρεπε να συνοδεύεται από την 
Βεβαίωση Αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Το μεταπτυχιακό του ΕΚΠΑ στην 
Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών  δεν εμπίπτει στα πεδία που 
μοριοδοτούνται ως συναφή σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 5 και 9 
«Συναφείς Τίτλοι Σπουδών θεωρούνται σύμφωνα με την ΥΑ Κ1/1380/20-01-
2017 (ΦΕΚΒ 396/13-02-2017) «Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, 
διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις 
Σπουδές στην Εκπαίδευση, και στη Διά Βίου Εκπαίδευση» και λαμβάνουν τον 
αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων». 

61. ΓΚΟΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Η διδακτική εμπειρία 
της ενιστάμενης στα ΣΔΕ, στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στην Τυπική 
Εκπαίδευση έχει μοριοδοτηθεί ορθά και έχουν προσμετρηθεί οι ώρες για τις 
οποίες τεκμηριώνεται η ασφαλιστική κάλυψη από την βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα που έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών. 
Σχετικά με την επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων, η ενιστάμενη έχει 
μοριοδοτηθεί ορθά για τις βεβαιώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο της 
εκπαίδευσης ενηλίκων και συγκεκριμένα Βεβαίωση επιμόρφωσης 
Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Στελεχών Εκπαίδευσης και Εκπαίδευση Εκπαιδευτών.  

62. ΛΟΥΚΑ ΒΑΓΙΑΝΗ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς την 
επιμόρφωση δεν έχει προσκομίσει βεβαίωση που να εμπίπτει στο πεδίο των 
ΣΔΕ ή της εκπαίδευσης ενηλίκων. Σχετικά με τη διδακτική εμπειρία, η 
ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10.  

63. ΔΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς τη διδακτική 
εμπειρία, ο ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10. Ως προς την 



 11

ανεργία, ο ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών 
υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για τη γνησιότητα 
πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως αναφέρει στην ένστασή του και όπως 
απαιτείται από την υπ΄αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, σελ. 13.  

64. ΣΥΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ): 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μοριοδοτήθηκε ως 
συναφής.  

65. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ( ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Το πτυχίο ενοργάνωσης 
πνευστών οργάνων από το Ωδείο Πεντάγραμμο, δεν αποτελεί πτυχίο 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπως απαιτείται από την υπ΄ αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 5. Ως 
προς τη διδακτική εμπειρία στο ΙΙΕΚ Πυθαγόρας, η ενιστάμενη δεν έχει 
προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 
Πρόσκληση σελ. 10. Ως προς τα μόρια της μονογονεϊκής οικογένειας, η 
ενιστάμενη έχει λάβει τα αντίστοιχα μόρια. Οι πίνακες που έχουν αναρτηθεί, 
λόγω τυπογραφικού λάθους, παρουσιάζουν ότι έχουν προσμετρηθεί μόρια ως 
μέλος τρίτεκνης οικογένειας. 

66. ΜΑΓΙΟΛΑΔΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Η διδακτική εμπειρία στα ΣΔΕ έχει μοριοδοτηθεί ορθά 
και έχουν προσμετρηθεί οι ώρες για τις οποίες τεκμηριώνεται η ασφαλιστική 
κάλυψη από την βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα που έχει προσκομίσει στο 
φάκελο των δικαιολογητικών. Δικαιολογητικά που δεν είχαν συμπεριληφθεί 
στον αρχικό φάκελο δεν μπορούν να γίνουν δεκτά (Υπεύθυνη Δήλωση για 
καταβολή εργολαβικού ανταλλάγματος μέσω Τίτλου κτήσης). 

67.  ΜΑΡΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ ( ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η ένσταση 
γίνεται εν μέρει δεκτή. Οι ώρες της διδακτικής εμπειρίας στα ΣΔΕ έχουν 
μοριοδοτηθεί ορθά. Έχουν προσμετρηθεί οι ώρες για τις οποίες τεκμηριώνεται 
η ασφαλιστική κάλυψη από την βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα που έχει 
προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών. Σε ό,τι αφορά στην διδακτική 
εμπειρία στο ΚΕΣΕΝ μοριοδοτήθηκαν εκ νέου οι ώρες στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων, με ταυτόχρονη μείωση των ωρών αυτών από την τυπική εκπαίδευση 
που αρχικά είχαν προσμετρηθεί.  

68. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): ): Οι ενστάσεις με αριθμ. Πρωτ. 18414/18-04-17 και 18382/18-
04-17 γίνονται δεκτές εν μέρει. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
μοριοδοτήθηκε ως συναφής. Ως προς την μοριοδότηση για την τριτεκνία και τη 
πολυτεκνία, έχει μοριοδοτηθεί ορθά. Οι πίνακες που έχουν αναρτηθεί, λόγω 
τυπογραφικού λάθους, παρουσιάζουν ότι έχουν προσμετρηθεί μόρια ως μέλος 
μονογονεϊκης οικογένειας και πολυτεκνίας.  Ως προς τις συνυποψήφιές του 
κ.κ. Μπιζιούρη Βασιλική και Τρίμμη Φωτεινή, έχουν μοριοδοτηθεί για μη 
συναφείς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Για τα λοιπά αναφερόμενα, δεν 
αποτελεί αρμοδιότητα της συγκεκριμένης Επιτροπής Ενστάσεων να εξετάσει.  
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69. ΣΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Οι ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κτλ δεν 
μοριοδοτούνται βάσει της υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σελ. 5.  

70. ΣΤΑΜΑΝΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει 
στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για τη 
γνησιότητα πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από την υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 13.  

71. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς τη διδακτική 
εμπειρία, ο ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10. Ως προς τη  
γνώση Η/Υ, ο ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών το απαιτούμενο πιστοποιητικό. Δικαιολογητικά που δεν είχαν 
συμπεριληφθεί στον αρχικό φάκελο δεν μπορούν να γίνουν δεκτά και να 
μοριοδοτηθούν. 

72. ΒΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν έχει 
προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 
Πρόσκληση σελ. 10. 

73. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Η διδακτική 
εμπειρία της ενιστάμενης στα ΣΔΕ δεν μοριοδοτείται καθώς δεν έχει 
προσκομίσει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα όπως απαιτείται σύμφωνα με την 
υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10. (ΟΑΕΕ για τα έτη πριν 
την ασφάλιση σε ΙΚΑ). Ως προς τη διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων, η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε εκ νέου και έχουν προσμετρηθεί οι 
ώρες για τις οποίες τεκμηριώνεται η ασφαλιστική κάλυψη από την βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα που έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών. 
Ως προς την ανεργία, η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για τη γνησιότητα 
πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από την υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 13. 

74. ΚΑΡΑΤΖΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Η διδακτική εμπειρία στην 
Εκπαίδευση Ενηλίκων της ενιστάμενης, μοριοδοτήθηκε εκ νέου και έχουν 
προσμετρηθεί οι ώρες για τις οποίες τεκμηριώνεται η ασφαλιστική κάλυψη 
από την βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα που έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών και οι οποίες ανέρχονται σε 366 ώρες.  

75. ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η ένσταση 
απορρίπτεται. Στο φάκελο των δικαιολογητικών δεν είχε προσκομίσει 
υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση, όπως απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄ 
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αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 9. Δικαιολογητικά που δεν 
είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό φάκελο δεν μπορούν να γίνουν δεκτά κατά 
τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων.  

76. ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει 
στο φάκελο των δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως 
απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση 
σελ. 10. 

77. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η 
ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή.  Η βεβαίωση ανεργίας που έχει προσκομίσει η 
ενιστάμενη αφορά στην περίοδο 10/06/2016 έως 09/09/2016, και ως εκ 
τούτου δεν βεβαιώνεται η ανεργία της την περίοδο υποβολής των αιτήσεων. 
Ως προς τη διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση, η ενιστάμενη 
μοριοδοτήθηκε εκ νέου και οι ώρες ανέρχονται σε 678.  

78.   ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ): Η ένσταση 
απορρίπτεται. Η διδακτική εμπειρία της ενιστάμενης στα ΕΕΕΕΚ και ΤΕΕ Ειδικής 
Αγωγής έχει προσμετρηθεί στο πεδίο της Τυπικής Εκπαίδευσης, καθώς οι 
συγκεκριμένες δομές ανήκουν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

79. ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΡΟΥ): Η ένσταση 
απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10. 

80. ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε εκ 
νέου για τη διδακτική εμπειρία στα ΣΔΕ και στην τυπική εκπαίδευση για την 
οποία τεκμηριώνεται η ασφαλιστική κάλυψη από την βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα που έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών και οι οποίες 
ανέρχονται σε 1.466 ώρες και 358 ώρες αντίστοιχα. Για τις περιόδους που ήταν 
ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ, η βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν μπορεί να 
ληφθεί υπόψη, καθώς δεν αναγράφεται το χρονικό διάστημα ασφάλισης. Ως 
προς την επιμόρφωση η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε ορθά καθώς το σεμινάριο 
«Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Μονάδων Εκπαίδευσης Ενηλίκων» 
εντάσσεται στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

81. ΔΟΥΛΗ ΜΑΡΙΓΩ ( ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η ένσταση 
απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10. Ως προς την 
τριτεκνία, η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί ορθά. Οι πίνακες που έχουν 
αναρτηθεί, λόγω τυπογραφικού λάθους, παρουσιάζουν ότι έχουν 
προσμετρηθεί μόρια ως μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.  

82. ΨΗΝΑΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ): Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Σχετικά με την επιμόρφωση του ενιστάμενου 
στο Κοινωνικό Γραμματισμό – Α επιπέδου από το ΚΕΚ όραμα, αυτή εντάσσεται 
στο πεδίο της Επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Για τη διδακτική 
εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ο ενιστάμενος μοριοδοτήθηκε εκ νέου και 
προσμετρήθηκαν οι διδακτικές ώρες (όχι συμβουλευτικής) και οι οποίες 
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ανέρχονται σε 341. Ως προς τη διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση, ο 
ενιστάμενος έχει μοριοδοτηθεί ορθά.  

83. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε εκ νέου για 
τη διδακτική εμπειρία στα ΣΔΕ και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, η οποία 
ανέρχεται σε 162 ώρες και 487 ώρες αντίστοιχα.  

84. ΛΑΖΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ): Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Το πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ δεν αποδεικνύει 
τη γνώση και των τριών ενοτήτων και συγκεκριμένα των υπολογιστικών 
φύλλων, όπως απαιτείται από την υπ΄αριθμ660/3/6138/14.02.2017 
Πρόσκληση σελ. 35. Ως προς τη διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, 
η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε εκ νέου και οι ώρες απασχόλησης ανέρχονται σε 
759.  

85. ΕΥΡΥΓΕΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο 
φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για τη 
γνησιότητα πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από την υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 13.  

86. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ο ενιστάμενος μοριοδοτήθηκε εκ νέου 
για τη γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου C1. 

87. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει στο 
φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για τη 
γνησιότητα πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από την υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 13. 

88. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο 
φάκελο των δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10. Ως 
προς το πεδίο της Επιμόρφωσης, οι βεβαιώσεις που έχει προσκομίσει η 
ενιστάμενη εντάσσονται στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλικών.  

89. ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει 
προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 
Πρόσκληση σελ. 10. 

90. ΠΕΤΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η ένσταση 
γίνεται δεκτή. Ο ενιστάμενος μοριοδοτήθηκε για την επιμόρφωση στο πεδίο 
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

91. ΜΠΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η ένσταση γίνεται 
δεκτή. Η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί ως μέλος μονογονεϊκης οικογένειας, 
που λόγω τυπογραφικού λάθους, παρουσιάζεται ως μέλος τρίτεκνης 
οικογένειας.   
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92. ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ):  Η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς γνώση ξένης γλώσσας, η 
ενιστάμενη έχει προσκομίσει μόνο την επίσημη μετάφραση και όχι και 
αντίγραφο του πτυχίου, όπως απαιτείται από την υπ΄ αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10 και 31. Ως προς την επιμόρφωση, 
η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί ορθά. Οι ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κτλ 
δεν μοριοδοτούνται βάσει της υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σελ. 5. 

93. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ): Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Ως προς τη συνάφεια 
του μεταπτυχιακού, ο ενιστάμενος μοριοδοτήθηκε για τη συνάφεια του τίτλου 
σπουδών. Ως προς τη διδακτική εμπειρία, ο ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει 
στο φάκελο των δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως 
απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση 
σελ. 10. Για τα λοιπά αναφερόμενα, δεν αποτελεί αρμοδιότητα της 
συγκεκριμένης Επιτροπής Ενστάσεων να εξετάσει.  

94. ΔΗΜΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ): Η ένσταση 
απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10. Δικαιολογητικά 
που δεν είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό φάκελο δεν μπορούν να γίνουν 
δεκτά και να μοριοδοτηθούν   

95. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ): Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Ως προς τη αρίστη γνώση της ρουμάνικης 
γλώσσας, αυτή δεν εντάσσεται στην ξένες γλώσσες του Παραρτήματος Α της 
υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκλησης. Ως προς τη διδακτική 
εμπειρία στα ΣΔΕ, η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε ορθά, για την εμπειρία που 
τεκμηριώνεται η ασφαλιστική κάλυψη από την βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
και τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ως προς τη 
διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε 
εκ νέου  και ανέρχεται σε 1.205 ώρες. Ως προς την επιμόρφωση στα ΣΔΕ, η 
ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε ορθά. Οι ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κτλ δεν 
μοριοδοτούνται βάσει της υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σελ. 5.  

96. ΓΙΩΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η ένσταση 
γίνεται δεκτή. Ο ενιστάμενος μοριοδοτήθηκε σύμφωνα με τα δικαιολογητικά 
που είχε προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών που κατέθεσε 
εμπρόθεσμα.  

97. ΠΟΘΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η ένσταση 
γίνεται δεκτή. Ο συνυποψήφιος του ενιστάμενου κ. Καπράνος Σταύρος δεν 
είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, αλλά υποψήφιος διδάκτωρ.  

98. ΒΕΡΥΚΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για τη γνησιότητα 
πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 
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ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από την υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 13.  

99. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Το πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ δεν αποδεικνύει τη 
γνώση και των τριών ενοτήτων και συγκεκριμένα δεν αποδεικνύεται η γνώση 
υπηρεσιών διαδικτύου, όπως απαιτείται από την 
υπ΄αριθμ660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 35. Ως προς την ανεργία δεν 
έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση 
επικυρωμένη για τη γνησιότητα πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν 
εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από την 
υπ΄αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 
13 

100. ΜΟΥΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Ως προς την επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων 
ο ενιστάμενος έχει μοριοδοτηθεί ορθά. Η επιμόρφωση «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» δεν εμπίπτει στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ως 
προς το πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, σύμφωνα με την με την υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σελ. 10 
αναφέρεται με σαφήνεια ο τρόπος απόδειξης γνώσης της ξένης γλώσσας, 
ήτοι «Αντίγραφο του τίτλου και η επίσημη μετάφραση του τίτλου». 
Δικαιολογητικά που δεν είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό φάκελο δεν 
μπορούν να γίνουν δεκτά και να μοριοδοτηθούν. Ως προς τη διδακτική 
εμπειρία, ο ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10. Ως προς την 
ανεργία δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη 
δήλωση επικυρωμένη για τη γνησιότητα πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που 
έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται 
από την υπ΄αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, σελ. 13.  

101. ΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η 
ένσταση γίνεται δεκτή. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μοριοδοτήθηκε ως 
συναφής.  

102. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς τη διδακτική 
εμπειρία, η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10. Ως προς το 
πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, σύμφωνα με την με την υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σελ. 10 
αναφέρεται με σαφήνεια ο τρόπος απόδειξης γνώσης της ξένης γλώσσας, 
ήτοι «Αντίγραφο του τίτλου και η επίσημη μετάφραση του τίτλου». Ως προς 
την ανεργία δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών 
υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για τη γνησιότητα 
πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από την υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 13.  
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103. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10.  

104. ΚΑΝΑΤΣΕΛΗ ΕΛΕΝΗ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η ένσταση 
απορρίπτεται. Ως προς τη διδακτική εμπειρία, η ενιστάμενη δεν έχει 
προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 
Πρόσκληση σελ. 10. Ως προς την επιμόρφωση, η βεβαίωση επιμόρφωσης « 
UNIX. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΠΙΠΕΔΟΥ I&II)» δεν εμπίπτει στο πεδίο των ΣΔΕ 
ή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

105. ΚΟΥΤΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑ): Η ένσταση απορρίπτεται. Σε ό,τι αφορά τη συνάφεια του 
μεταπτυχιακού, βάσει της υπ΄αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 5 και 9 «Συναφείς Τίτλοι Σπουδών 
θεωρούνται σύμφωνα με την ΥΑ Κ1/1380/20-01-2017 (ΦΕΚΒ 396/13-02-
2017) «Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην 
Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην 
Εκπαίδευση, και στη Διά Βίου Εκπαίδευση» και λαμβάνουν τον αντίστοιχο 
μέγιστο αριθμό μορίων».  Ως προς την επιμόρφωση, οι βεβαιώσεις που έχει 
προσκομίσει ο ενιστάμενος και προέρχονται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο των ΣΔΕ ή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

106. ΣΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η 
ένσταση γίνεται δεκτή. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μοριοδοτήθηκε ως 
συναφής.  

107. ΡΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Ως προς τη διδακτική εμπειρία, ο ενιστάμενος δεν 
έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 
Πρόσκληση σελ. 10. Ως προς τη ξένη γλώσσα, η Βουλγάρικη γλώσσα δεν 
εντάσσεται στις ξένες γλώσσες του Παραρτήματος Α της υπ΄ αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκλησης.  

108. ΣΚΑΡΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Τα θεματικά πεδία των βεβαιώσεων 
που έχει προσκομίσει ο ενιστάμενος δεν εμπίπτουν στο πεδίο της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

109. ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΤΑΤΙΑΝΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί 
για τη διδακτική εμπειρία στα ΣΔΕ, για την οποία τεκμηριώνεται η 
ασφαλιστική κάλυψη από την βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα που έχει 
προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υπ’ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος και η οποία ανέρχεται σε 260 ώρες. Ως προς τη διδακτική 
εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, δεν έχει προσκομίσει βεβαίωση 
εργοδότη ή σύμβαση συνοδευόμενη με τα αντίστοιχα παραστατικά 
πληρωμής (έχει προσκομισθεί μόνο σύμβαση). Ως προς την ανεργία δεν έχει 
προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση 
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επικυρωμένη για τη γνησιότητα πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν 
εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από 
την υπ΄αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, σελ. 13. 

110. ΜΠΑΚΛΑΒΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Στον πίνακα κατάταξης 
δεν εμφανίζονται μόρια για τους ακόλουθους λόγους: Ως προς την ανεργία, 
ο ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών 
υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για τη γνησιότητα 
πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από την υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 13. Ως 
προς τα πιστοποιητικά ξένης γλώσσας, σύμφωνα με την με την υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σελ. 10 
αναφέρεται με σαφήνεια ο τρόπος απόδειξης γνώσης της ξένης γλώσσας, 
ήτοι «Αντίγραφο του τίτλου και η επίσημη μετάφραση του τίτλου».  

111. ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ): Η ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν έχει 
προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση 
επικυρωμένη για τη γνησιότητα πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν 
εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από 
την υπ΄αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, σελ. 13. 

112. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ): Ο φάκελος με αρ. πρωτ. 18460/19-04-2017 δεν περιέχει ένσταση, 
παρά μόνο δικαιολογητικά.  

113. ΡΕΤΖΕΠΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί 
για τη διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων , για την οποία 
τεκμηριώνεται η ασφαλιστική κάλυψη από την βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα που έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ως την επιμόρφωση, η ενιστάμενη έχει 
μοριοδοτηθεί ορθά για τις επιμορφώσεις που το πεδίο επιμόρφωσης 
εντάσσεται στην εκπαίδευση ενηλίκων. Οι λοιπές επιμορφώσεις, έχουν 
διεξαχθεί από φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά το θεματικό πεδίο της 
επιμόρφωσης δεν εντάσσεται στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (π.χ. Ιταλικά)  

114. ΓΙΑΝΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Η αποστολή του φακέλου των δικαιολογητικών της 
ενιστάμενης κατατέθηκε εκπρόθεσμα.  

115. ΛΙΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): 
Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
μοριοδοτήθηκε ως συναφής. Ως προς τη διδακτική εμπειρία, η ενιστάμενη 
δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10. Ως προς τη γνώση ξένης 
γλώσσας, το πιστοποιητικό γνώσης της γερμανική γλώσσας που έχει 
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προσκομίσει η ενιστάμενη εμπίπτει στη Μέτρια γνώση (Β1), σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 25 «ZERTIFIKAT 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF)  [(Αντικαταστάθηκε από την 1-1-2000 
(στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000)] με το ZERTIFIKAT  DEUTSCH (ZD)». 
Βάσει της Πρόσκλησης σελ. 5-6, το επίπεδο Β1 δεν μοριοδοτείται. Ως προς τη 
γνώση Η/Υ η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει αποδεικτικό γνώσης Η/Υ 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 
Πρόσκληση σελ 33-37.     

116. ΠΑΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν έχει 
προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 
Πρόσκληση σελ. 10. 

117. ΞΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος έχει μοριοδοτηθεί 
ορθά στην επιμόρφωση στο πεδίο των ΣΔΕ, βάσει των βεβαιώσεων που έχει 
προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών.  

118. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς την μοριοδότηση για την 
τριτεκνία, έχει μοριοδοτηθεί ορθά. Οι πίνακες που έχουν αναρτηθεί, λόγω 
τυπογραφικού λάθους, παρουσιάζουν ότι έχουν προσμετρηθεί μόρια ως 
μέλος μονογονεϊκης οικογένειας. Ως προς τη ξένη γλώσσα, η ενιστάμενη δεν 
έχει προσκομίσει την επίσημη μετάφραση στο φάκελο των δικαιολογητικών 
και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος σελ. 10 αναφέρεται ότι ο τρόπος απόδειξης 
γνώσης της ξένης γλώσσας αποτελεί «Αντίγραφο του τίτλου και η επίσημη 
μετάφραση του τίτλου». Δικαιολογητικά που δεν είχαν συμπεριληφθεί στον 
αρχικό φάκελο δεν μπορούν να γίνουν δεκτά κατά τη διαδικασία εξέτασης 
των ενστάσεων.  

119. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη στο 
φάκελο των δικαιολογητικών έχει προσκομίσει Πιστοποιητικό του ΠΑΜΑΚ 
όπου αναφέρεται ότι «Βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης της 
Διπλωματικής Εργασίας» και το οποίο δεν αποτελεί Τίτλο Σπουδών. 
Δικαιολογητικά που δεν είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό φάκελο δεν 
μπορούν να γίνουν δεκτά κατά τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων.  

120. ΤΖΗΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Εφόσον η βεβαίωση 
της Υγειονομικής Επιτροπής δεν αφορά στον ίδιο τον υποψήφιο, θα πρέπει 
να αποδεικνύεται η συγγένεια του ατόμου που αφορά το πιστοποιητικό με 
τον υποψήφιο.  

121. ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ο ενιστάμενος μοριοδοτήθηκε για τη 
γνώση Η/Υ.  

122. ΤΣΑΝΤΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς τη διδακτική εμπειρία, η 
ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει τη Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα όπως 
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απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση 
σελ. 10 και την οποία επισυνάπτει στην ένστασή της. Δικαιολογητικά που 
δεν είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό φάκελο δεν μπορούν να γίνουν δεκτά 
κατά τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων. Σε ό,τι αφορά στην ανεργία, η 
ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών 
υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για τη γνησιότητα 
πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από την υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 13.  

123. ΦΑΣΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΓΓΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η ένσταση 
γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε για τη γνώση ξένης γλώσσας 
επιπέδου C1.  

124. ΚΥΡΚΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει 
τη Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα όπως απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄ 
αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10. 

125. ΜΠΑΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ). Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Η ενιστάμενη 
μοριοδοτήθηκε εκ νέου στη διδακτική εμπειρία στα ΣΔΕ. Προσμετρήθηκαν οι 
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που είχε προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών. Οι λοιπές βεβαιώσεις που προσκόμισε με την ένστασή της 
δεν μπορούν να γίνουν δεκτές και να μοριοδοτηθούν κατά τη διαδικασία 
εξέτασης των ενστάσεων 

126. ΡΕΝΤΑΡΗ ΜΑΛΑΜΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ): Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο 
φάκελο των δικαιολογητικών τη Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα όπως 
απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση 
σελ. 10 και την οποία επισυνάπτει στην ένστασή της. Δικαιολογητικά που 
δεν είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό φάκελο δεν μπορούν να γίνουν δεκτά 
κατά τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων. 

127. ΚΕΤΕΝΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ):  Η ένσταση 
απορρίπτεται. Η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί ως μέλος τρίτεκνης 
οικογένειας, που λόγω τυπογραφικού λάθους, παρουσιάζεται ως μέλος 
μονογονεϊκής οικογένειας.  Ως προς τη συνάφεια του μεταπτυχιακού βάσει 
της υπ΄αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, σελ. 5 και 9 «Συναφείς Τίτλοι Σπουδών θεωρούνται 
σύμφωνα με την ΥΑ Κ1/1380/20-01-2017 (ΦΕΚΒ 396/13-02-2017) 
«Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, και 
στη Διά Βίου Εκπαίδευση» και λαμβάνουν τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό 
μορίων» και ως εκ τούτου ο μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών «Αειφορικά 
Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία» κρίνεται ως μη 
Συναφής.  

128. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ( ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο 
φάκελο των δικαιολογητικών τη Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα όπως 
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απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση 
σελ. 10.  

129. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η 
ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Ως προς την επιμόρφωση, η ενιστάμενη δεν 
έχει προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση για την εγκυρότητα του ηλεκτρονικού 
εγγράφου, όπως ισχυρίζεται στην ένστασή της. Ως προς τη διδακτική 
εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε εκ νέου 
και οι ώρες ανέρχονται σε 150. Οι Βεβαιώσεις από την 5η Περιφερειακή 
Διεύθυνση Α’Βάθμιας δεν αναφέρουν ώρες διδασκαλίας. 

130. ΚΑΖΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ):  Ο ενιστάμενος έχει μοριοδοτηθεί ορθά ως 
μέλος τρίτεκνης οικογένειας. Οι πίνακες που έχουν αναρτηθεί, λόγω 
τυπογραφικού λάθους, παρουσιάζουν ότι έχουν προσμετρηθεί μόρια ως 
μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.  

131. ΚΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Ως προς τη 
διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, ο ενιστάμενος 
μοριοδοτήθηκε εκ νέου για τις διδακτικές ώρες για τις οποίες τεκμηριώνεται 
η ασφαλιστική κάλυψη από την βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα/ εργοδότη 
(στην οποία βεβαιώνεται η ασφαλιστική κάλυψη) που έχει προσκομίσει στο 
φάκελο των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και οι οποίες 
ανέρχονται σε 250. Ως προς τη διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση, 
δεν τεκμηριώνεται η ασφαλιστική κάλυψη από βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα που έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών και την οποία 
επισυνάπτει στην ένστασή του. Δικαιολογητικά που δεν είχαν 
συμπεριληφθεί στον αρχικό φάκελο δεν μπορούν να γίνουν δεκτά κατά τη 
διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων. 

132. ΚΑΡΑΜΠΑΧΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Το πιστοποιητικό γνώσης της 
αγγλικής γλώσσας που προσκόμισε ο ενιστάμενος στο φάκελο των 
δικαιολογητικών, δεν περιλαμβάνεται στα πιστοποιητικά του Παραρτήματος 
Α της υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκλησης.  

133. ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΑΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει 
προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών τη Βεβαίωση Ασφαλιστικού 
Φορέα όπως απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 
Πρόσκληση σελ. 10.  

134. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Η διδακτική εμπειρία στην τυπική 
εκπαίδευση έχει μοριοδοτηθεί ορθά, βάσει των δικαιολογητικών που έχει 
προσκομίσει ο ενιστάμενος στο φάκελο των δικαιολογητικών.  

135. ΚΑΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η ένσταση 
γίνεται δεκτή εν μέρει. Ως προς την επιμόρφωση σε θέματα ΣΔΕ, η 
ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών 
βεβαιώσεις επιμόρφωσης που να εντάσσονται στο θεματικό πεδίο των ΣΔΕ. 
Ως προς τη διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στην τυπική 
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εκπαίδευση, η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε εκ νέου και οι διδακτικές ώρες 
ανέρχονται σε 951 και 276 αντίστοιχα. Ως προς τη γνώση 2ης ξένης γλώσσας, 
η ενιστάμενη έχει προσκομίσει απλό φωτοαντίγραφο μετάφρασης που δεν 
πληροί τα απαιτούμενα από υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση 
σελ. 10, ήτοι «Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο 
αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης 
χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει 
του Ν. 148/26.12.1913/1.2.1914». Σχετικά με τον ισχυρισμό της ενιστάμενης 
ότι έχει προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Πρόσκληση σελ 10, αυτό δε δύναται να γίνει δεκτό, καθώς δεν έχει 
επισυνάψει πρωτότυπο ή επικυρωμένο  αντίγραφο του τίτλου. Ως προς την 
μοριοδότησή της ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας, η ενιστάμενη 
μοριοδοτήθηκε εκ νέου και έλαβε τα αντίστοιχα μόρια.  

136. ΤΣΑΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ): 
Η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς την επιμόρφωση, η  ενιστάμενη έχει 
μοριοδοτηθεί ορθά. Ως προς την ανεργία η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει 
στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για τη 
γνησιότητα πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί 
μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως απαιτείται από την υπ΄αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ. 13. 

137. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η 
ένσταση γίνεται δεκτή . Ο ενιστάμενος  μοριοδοτήθηκε εκ νέου και έλαβε τα 
αντίστοιχα μόρια ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας.  

138. ΤΣΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Η ένσταση 
γίνεται εν μέρει δεκτή. Ως προς τη διδακτική εμπειρία στα ΣΔΕ, η ενιστάμενη 
έχει μοριοδοτηθεί ορθά για τις ώρες για τις οποίες τεκμηριώνεται η 
ασφαλιστική κάλυψη από την βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα που έχει 
προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υπ’ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος σελ. 10. Ως προς τη διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση 
ενηλίκων, η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί ορθά, καθώς η διδακτική 
εμπειρία στα ΣΔΕ μοριοδοτείται σε διαφορετικό πεδίο και δε δύναται για την 
ίδια εμπειρία να μοριοδοτηθεί και στην εκπαίδευση ενηλίκων.  Ως προς τη 
διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση, η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε 
εκ νέου βάσει των δικαιολογητικών που έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η οποία 
ανέρχεται σε 1.181 ώρες.  

139. ΚΟΚΚΟΒΑ ΕΛΕΝΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί 
ορθά για την επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς οι βεβαιώσεις 
που δεν προσμετρήθηκαν αφορούν σε θεματικό πεδίο που δεν εντάσσεται 
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Ως προς τη διδακτική εμπειρία, η ενιστάμενη 
έχει μοριοδοτηθεί ορθά. Η βεβαίωση από το ΚΕΝΕ Τρίκαλων δεν αναφέρει 
με σαφήνεια τις ώρες που αφορούν σε ενήλικες και ανήλικους.  
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140. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
της ενιστάμενης μοριοδοτήθηκε ως συναφής. 

141. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε εκ 
νέου για τη διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση και η οποία 
ανέρχεται σε 891 ώρες.  

142. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ): Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Ως προς τη 
διδακτική εμπειρία στα ΣΔΕ, η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί ορθά για τη 
διδακτική εμπειρία για την οποία τεκμηριώνεται η ασφαλιστική κάλυψη από 
την βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα που έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ως προς τη 
διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε 
εκ νέου και οι ώρες ανέρχονται σε 70.  

143. ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑ ΑΝΝΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): 
η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς τη διδακτική εμπειρία η ενιστάμενη δεν 
δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών τη Βεβαίωση 
Ασφαλιστικού Φορέα όπως απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10. Ως προς την επιμόρφωση στην 
εκπαίδευση ενηλίκων έχει μοριοδοτηθεί ορθά, καθώς το θεματικό πεδίο των 
βεβαιώσεων που έχει προσκομίσει η ενιστάμενη δεν εμπίπτει στο πεδίο της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ως προς το διδακτορικό η ενιστάμενη δεν είναι 
κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, αλλά υποψήφια διδάκτωρ. Ως προς τη 
γνώση ξένης γλώσσας η Σουηδική γλώσσα δεν εντάσσεται στην ξένες 
γλώσσες του Παραρτήματος Α της υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 
Πρόσκλησης.  

144. ΑΡΓΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν είχε προσκομίσει υπογεγραμμένη 
ηλεκτρονική αίτηση στο φάκελο των δικαιολογητικών, όπως απαιτείται 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 9 . 

145. ΓΚΑΡΒΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Το θεματικό πεδίο της βεβαίωσης 
επιμόρφωσης που έχει προσκομίσει ο ενιστάμενος δεν εμπίπτει στην 
Εκπαίδευση Ενηλίκων, αλλά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.    

146. ΒΛΑΧΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ): Η 
ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Ως προς τη διδακτική εμπειρία στην 
εκπαίδευση ενηλίκων, η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε εκ νέου για τις ώρες για 
τις οποίες τεκμηριώνεται η ασφαλιστική κάλυψη από την βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα που έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σελ. 10. Ως 
προς τη διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση η ενιστάμενη 
μοριοδοτήθηκε ορθά για τις ώρες για τις οποίες τεκμηριώνεται η 
ασφαλιστική κάλυψη από την βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα που έχει 
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προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υπ’ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση.  

147. ΚΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση απορρίπτεται. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
της ενιστάμενης στην Πληροφορική δεν κρίνεται συναφής βάσει της 
υπ΄αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
σελ. 5 και 9, όπου αναφέρεται «Συναφείς Τίτλοι Σπουδών θεωρούνται 
σύμφωνα με την ΥΑ Κ1/1380/20-01-2017 (ΦΕΚΒ 396/13-02-2017) 
«Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, και 
στη Διά Βίου Εκπαίδευση» και λαμβάνουν τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό 
μορίων».  

148. ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Σχετικά με τον ισχυρισμό 
της ενιστάμενης για την υποχρέωση πιστοποιημένης εκπαιδευτικής 
επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων, θέτουμε υπόψη το αρ.39 του 
Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/9-11-2015). Ως προς τη διδακτική εμπειρία στην 
εκπαίδευση ενηλίκων, η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε εκ νέου για τις ώρες για 
τις οποίες τεκμηριώνεται η ασφαλιστική κάλυψη από την βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα που έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση και οι ώρες ανέρχονται σε 542. Ως προς 
τη διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση, η ενιστάμενη 
μοριοδοτήθηκε εκ νέου για τις ώρες για τις οποίες τεκμηριώνεται η 
ασφαλιστική κάλυψη από την βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα που έχει 
προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υπ’ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση και οι ώρες ανέρχονται 
σε 196. Σχετικά με τον ισχυρισμό της ενιστάμενης ότι η διδακτική εμπειρία 
στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ εμπίπτει στην εκπαίδευση ενηλίκων, θέτουμε 
υπόψη το Ν.3475/06, άρθρο 2 και Ν.1566/85 αρ.9 παρ.11 βάσει των οποίων 
οι ΕΠΑΣ ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως εξάλλου με 
σαφήνεια αναφέρεται και στις Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που η ενιστάμενη 
έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών.  Ως προς το 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε εκ νέου για τη 
συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

149. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Ως προς τη 
εθελοντική εργασία που παρείχε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, δε δύναται να 
μοριοδοτηθεί καθώς δεν προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση. Ως προς το μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε εκ νέου για τη συνάφεια του 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

150. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ( ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ): Η ένσταση 
απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών τη Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα όπως απαιτείται 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση σελ. 10. Για 
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τα λοιπά αναφερόμενα, δεν αποτελεί αρμοδιότητα της συγκεκριμένης 
Επιτροπής Ενστάσεων να εξετάσει.  

151. ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ): Ο υπ΄αριθμ. 
19399/24-04-2017 φάκελος δε δύναται να εξετασθεί, καθώς κατατέθηκε 
εκπρόθεσμα και δεν περιέχει ένσταση, παρά μόνο δικαιολογητικά.   

152. ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ): 
Η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς τη διδακτική εμπειρία η ενιστάμενη δεν 
έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα, όπως απαιτείται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 
Πρόσκληση σελ. 10. Ως την επιμόρφωση, η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί 
ορθά για τις επιμορφώσεις που το πεδίο επιμόρφωσης εντάσσεται στην 
εκπαίδευση ενηλίκων και στα ΣΔΕ. Το θεματικό πεδίο των λοιπών 
επιμορφώσεων δεν εντάσσεται στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στα ΣΔΕ (π.χ. « 
‘Όψεις της επιχειρηματικότητας στη μικρή επιχείρηση»). Οι ημερίδες, 
Διημερίδες, Συνέδρια κτλ δεν μοριοδοτούνται βάσει της υπ΄ αριθμ. 
660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σελ. 5. Ως 
προς τη συνυποψήφιά της κα Στασινού Αρετή έχει μοριοδοτηθεί ορθά για 
την επιμόρφωσή της στο θεματικό πεδίο των ΣΔΕ .  

 
 
 
 

Τα μέλη της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, 
 
 

Μπουγά Εμμανουέλα  

 

Δόγα Καλλιόπη 

 

Κυριακοπούλου Σουζάνα 


