
 1

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 
 

Σήμερα, Τρίτη 25 Απριλίου 2017 συνεδρίασε η  επιτροπή εξέτασης ενστάσεων κατά 
των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο υπ’ αρ. πρωτ. 
660/3/6138/14-02-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία ορίστηκε 
με την υπ’ αρ. 4668/262/10.04.2017 Απόφαση Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποτελείται από 
τους: 

1. Ποταμιάνο Ηλία 
2. Φούσα Κωνσταντίνα και  
3. Καραλή Βασιλική 

Η επιτροπή εισηγείται τα κάτωθι:  
 

1. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (Αρ. Πρωτ. 17921/11-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της επιμόρφωσης μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

2) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα, η οποία απαιτείται για τη μοριοδότηση της διδακτικής 
προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

3) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της απόδειξης γνώσης ξένων γλωσσών μετά τη 
διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι δεν προσκομίστηκαν από την ενιστάμενη 
αντίγραφα των σχετικών ξενόγλωσσων τίτλων σπουδών σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αλλά 
μόνο μεταφράσεις αυτών. 

4) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της ανεργίας μετά τη διοικητική επαλήθευση 
είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου 
ότι η βεβαίωση ανεργίας που κατέθεσε η ενιστάμενη δε συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση περί της γνησιότητάς της όπως προβλέπεται στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα δικαιολογητικά που έχουν 
εκδοθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ως εκ των παραπάνω η ένσταση δε 
γίνεται δεκτή. 

 
2. ΠΕΤΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Αρ. Πρωτ. 18002/12-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  

1) Σε ότι αφορά την κατάθεση εκ μέρους της ενιστάμενης δεύτερου πτυχίου η 
ένσταση γίνεται δεκτή.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 660/3/6138/14-02-2017) 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  
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2) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της ανεργίας μετά τη διοικητική επαλήθευση 
είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου 
ότι η βεβαίωση ανεργίας που κατέθεσε η ενιστάμενη δε συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση περί της γνησιότητάς της όπως προβλέπεται στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα δικαιολογητικά που έχουν 
εκδοθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου η ένσταση για το 
συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή.  

3) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του 
αρχικώς υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία 
απαιτείται για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου η ένσταση για το 
συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

 
3. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (Αρ. Πρωτ. 18005/12-04-2017)  

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

4. ΚΟΥΛΟΥΖΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  (Αρ. Πρωτ. 18000/12-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
δεδομένου ότι: α) από τη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα που προσκόμισε η 
ενιστάμενη δεν προκύπτει το χρονικό διάστημα ασφάλισής της και β) από την 
υπεύθυνη δήλωση που προσκόμισε η ενιστάμενη σχετικά με τα χρονικά 
διαστήματα απασχόλησής της σε διάφορες δομές (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ κ.λπ.) δεν προκύπτει 
ο τρόπος καταβολής του εργολαβικού ανταλλάγματος για την προϋπηρεσία αυτή, 
όπως ορίζεται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Σύμφωνα με τα 
παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
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5. ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αρ. Πρωτ. 17986/12-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1) Η βαθμολόγηση στο πεδίο: «βαθμός βασικού πτυχίου» μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Στα δικαιολογητικά του αρχικού φακέλου δεν υποβλήθηκε από τον 
ενιστάμενο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός πτυχίου 
και σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην 
περίπτωση αυτή βαθμός θεωρείται ότι είναι το 5. Ως εκ τούτου η ένσταση 
για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή.  

2) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της ανεργίας μετά τη διοικητική επαλήθευση 
είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου 
ότι η βεβαίωση ανεργίας που κατέθεσε ο ενιστάμενος δε συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση περί της γνησιότητάς της όπως προβλέπεται στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα δικαιολογητικά που έχουν 
εκδοθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου η ένσταση για το 
συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή.  

3) Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενιστάμενος προς 
απόδειξη της ιδιότητας του μέλους πολύτεκνης οικογένειας η ένσταση 
γίνεται δεκτή. 

 
6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 17985/12-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
δεδομένου ότι ο ενιστάμενος δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 

 
7. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΑΛΙΚΗ (Αρ. Πρωτ. 17984/12-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  

1) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
δεδομένου στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   



 4

βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται 
με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν 
στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε 
περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω 
Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ). 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση για το συγκεκριμένο 
πεδίο δε γίνεται δεκτή.  

2) Η βαθμολόγηση στο πεδίο: «δεύτερο πτυχίο» μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
σύμφωνα με την οποία το δεύτερο πτυχίο πρέπει να είναι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται 
δεκτή.  

3) Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της 
επιμόρφωσης η ένσταση γίνεται δεκτή. 

 
8. ΚΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (Αρ. Πρωτ. 17981/12-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη προς απόδειξη της 
ιδιότητας ΑΜΕΑ στο πρόσωπο γονέα η ένσταση γίνεται δεκτή. 

 
9. ΠΑΠΑΜΕΡΗ ΕΛΕΝΗ (Αρ. Πρωτ. 17977/12-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  

1) Η βαθμολόγηση στο πεδίο: «δεύτερο πτυχίο» μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
σύμφωνα με την οποία το δεύτερο πτυχίο πρέπει να είναι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται 
δεκτή.   

2) Η βαθμολόγηση σε ότι αφορά στην απόδειξη γνώσης της γαλλικής γλώσσας 
μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος  δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε από την 
ενιστάμενη μετάφραση του σχετικού ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών με τον 
αρχικό φάκελο. Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε 
γίνεται δεκτή.  

3) Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη προς απόδειξη 
της γνώσης χειρισμού Η/Υ η ένσταση γίνεται δεκτή.  

4) Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο 
η ενιστάμενη προς απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας στα ΣΔΕ, η 
βαθμολόγηση μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου η ένσταση για το 
συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή.  

5) Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο 
η ενιστάμενη προς απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή.  

6) Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο 
η ενιστάμενη προς απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας στην τυπική 
εκπαίδευση, η βαθμολόγηση μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι 
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σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου η 
ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

 
10. ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 17958/12-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  

1) Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο 
ο ενιστάμενος προς απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων, η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή.  
Σημειώνεται ότι στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
-    βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα 
αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα 
αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση 
προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού 
ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ). 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 

2) Σε ότι αφορά τη βαθμολόγηση μετά τη διοικητική επαλήθευση της 
διδακτικής εμπειρίας στην τυπική εκπαίδευση της υποψήφιας κας 
Ιωσηφίδου Ευθαλίας αυτή είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 

3) Σε ότι αφορά τη διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση της 
υποψήφιας κας Κατωπόδη Ελένης αυτή μετά από έλεγχο των 
δικαιολογητικών του αρχικού φακέλου της ανέρχεται σε 153 ώρες και ως εκ 
τούτου η ένσταση γίνεται δεκτή. 

4) Σε ότι αφορά τη βαθμολόγηση μετά τη διοικητική επαλήθευση της 
διδακτικής εμπειρίας στην τυπική εκπαίδευση του υποψήφιου κ. Γιαντσίδη 
Ιωάννη αυτή είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και ως εκ τούτου η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 

 
11. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ (Αρ. Πρωτ. 17957/12-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
1) Σε ότι αφορά το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών η βαθμολόγηση μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι ο τίτλος σπουδών που κατατέθηκε από την ενιστάμενη δεν εμπίπτει 
σε εκείνους που λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων σύμφωνα με την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε 
γίνεται δεκτή.  
2) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
δεδομένου στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 



 6

- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 
χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε 
γίνεται δεκτή.  

 
12. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Αρ. Πρωτ. 17956/12-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενιστάμενος για την απόδειξη 
διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η ένσταση γίνεται δεκτή. 

 
13. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ (Αρ. Πρωτ. 17955/12-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
δεδομένου στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε 
γίνεται δεκτή.  

 
14. ΜΠΡΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Αρ. Πρωτ. 17954/12-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  

1) Η βαθμολόγηση στο πεδίο: «δεύτερο πτυχίο» μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
σύμφωνα με την οποία το δεύτερο πτυχίο πρέπει να είναι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται 
δεκτή.  

2) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της επιμόρφωσης μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή.  

3) Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη για την 
απόδειξη διδακτικής εμπειρίας στα ΣΔΕ η ένσταση γίνεται δεκτή.  

4) Σε ότι αφορά τη μοριοδότηση των κοινωνικών κριτηρίων αυτή καθορίζεται 
από τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (πεδίο 4 του πίνακα 
κριτηρίων και μοριοδότησης). 

 
 



 7

15. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αρ. Πρωτ. 17953/12-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενιστάμενος για την απόδειξη 
διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η ένσταση γίνεται δεκτή. 

 
16. ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Αρ. Πρωτ. 17952/12-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  

1) Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο 
η ενιστάμενη προς απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας στα ΣΔΕ η 
βαθμολόγηση μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου η ένσταση για το 
συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή.  

2) Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο 
η ενιστάμενη προς απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων η ένσταση γίνεται δεκτή. 

 
17. ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Αρ. Πρωτ. 17951/12-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη προς απόδειξη 
επιπέδου γνώσης της γαλλικής γλώσσας η ένσταση γίνεται δεκτή. 

 
18. ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (Αρ. Πρωτ. 17949/12-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  

1) Σε ότι αφορά το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που κατατέθηκε από την 
ενιστάμενη αυτός εμπίπτει σε εκείνους που λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό 
μορίων σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ως εκ 
τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο γίνεται δεκτή.  

2) Σε ότι αφορά το δεύτερο σκέλος της ένστασης σχετικά με την πιστοποίηση 
της ενιστάμενης αυτό δε γίνεται δεκτό δεδομένου ότι δικαιολογητικά που 
δεν υποβλήθηκαν με τον αρχικό φάκελο δε λαμβάνονται υπόψη. 

 
19. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Αρ. Πρωτ. 17948/12-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο ο 
ενιστάμενος προς απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η 
ένσταση γίνεται δεκτή. 
 

20. ΤΡΙΒΥΖΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αρ. Πρωτ. 17922/12-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι ο ενιστάμενος δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
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ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

21. ΧΑΙΡΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (Αρ. Πρωτ. 18231/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  

1) Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη προς απόδειξη 
της ιδιότητας γονέα τρίτεκνης οικογένειας στο πρόσωπό της αυτά έγιναν 
δεκτά από την επιτροπή διοικητικής επαλήθευσης. 

2) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του 
αρχικώς υποβληθέντος φακέλου βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία 
απαιτείται για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 

προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα 

αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα 

αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση 
προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού 
ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 

 
22. ΣΑΚΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αρ. Πρωτ. 18281/13-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  

1) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι ο ενιστάμενος δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του 
αρχικώς υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία 
απαιτείται για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 

προσκομίσει:   
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- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα 
αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 

- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα 

αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση 
προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού 
ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση για το συγκεκριμένο 
πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

2) Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενιστάμενος προς 
απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ η ένσταση γίνεται δεκτή. 

 
23. ΣΑΡΧΟΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18244/13-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

24. ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ (Αρ. Πρωτ. 18237/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Η αίτηση που κατέθεσε η ενιστάμενη με τον αρχικό φάκελο δικαιολογητικών δε 
φέρει υπογραφή. Στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται:  
«Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού από 
τη διαδικασία υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

25. ΤΣΙΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αρ. Πρωτ. 18229/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  

1) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της ανεργίας μετά τη διοικητική επαλήθευση 
είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου 
ότι η βεβαίωση ανεργίας που κατέθεσε ο ενιστάμενος δε συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση περί της γνησιότητάς της όπως προβλέπεται στη σχετική 
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πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα δικαιολογητικά που έχουν 
εκδοθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ως εκ των παραπάνω η ένσταση 
για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

2) Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο ο 
ενιστάμενος προς απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων η ένσταση γίνεται δεκτή. 

 
26. ΛΟΥΦΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΙΑΛΝΤΑ (Αρ. Πρωτ. 18228/13-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  

1) Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο 
η ενιστάμενη προς απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων η βαθμολόγηση μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη 
με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου η ένσταση για 
το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

2) Η βαθμολόγηση μετά τη διοικητική επαλήθευση σε ότι αφορά στην 
απόδειξη γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας  είναι σύμφωνη με την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα με το πεδίο 3.2 
του πίνακα κριτηρίων και μοριοδότησης και το παράρτημα Α της σχετικής 
πρόσκλησης. Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται 
δεκτή. 

    
27. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Αρ. Πρωτ. 18293/13-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
1) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της επιμόρφωσης σε θέματα ΣΔΕ μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ως εκ 
τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 
2) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
3) Η βαθμολόγηση μετά τη διοικητική επαλήθευση σε ότι αφορά στην απόδειξη 
γνώσης ξένης γλώσσας είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα με το πεδίο 3.1 του πίνακα κριτηρίων και 
μοριοδότησης και το παράρτημα Α της σχετικής πρόσκλησης. Ως εκ τούτου η 
ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 
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4) Η βαθμολόγηση μετά τη διοικητική επαλήθευση σε ότι αφορά στην απόδειξη 
γνώσης χειρισμού Η/Υ είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα με το πεδίο 3.3 του πίνακα κριτηρίων και 
μοριοδότησης και το παράρτημα Β της σχετικής πρόσκλησης. Ως εκ τούτου η 
ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 
 

28. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18290/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενιστάμενος προς απόδειξη της 
διδακτικής εμπειρίας στα ΣΔΕ και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η ένσταση γίνεται 
δεκτή. 
 

29. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αρ. Πρωτ. 18296/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
1) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
δεδομένου ότι ο ενιστάμενος δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε 
γίνεται δεκτή.  
2) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενιστάμενος στο πεδίο της 
επιμόρφωσης σε θέματα ΣΔΕ η ένσταση γίνεται δεκτή. 
3) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενιστάμενος στο πεδίο της 
επιμόρφωσης σε θέματα αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων η βαθμολόγηση μετά τη 
διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται 
δεκτή.  
 

30. ΤΣΙΤΣΙΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Αρ. Πρωτ. 18295/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
1) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της 
επιμόρφωσης σε θέματα ΣΔΕ η βαθμολόγηση μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι 
σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου η 
ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή.  
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2) Σε ότι αφορά τη βαθμολόγηση μετά τη διοικητική επαλήθευση της διδακτικής 
εμπειρίας στην τυπική εκπαίδευση της υποψήφιας κας Δολαπτσή Χριστίνας αυτή 
είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου η 
ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

31. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Αρ. Πρωτ. 18233/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στα πεδία της 
επιμόρφωσης σε θέματα ΣΔΕ και αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων η ένσταση γίνεται 
δεκτή. 
 

32. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18227/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
1) Σε ότι αφορά το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών η βαθμολόγηση μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι ο τίτλος σπουδών που κατατέθηκε από την ενιστάμενη δεν εμπίπτει 
σε εκείνους που λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων σύμφωνα με την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε 
γίνεται δεκτή.  
2) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της 
επιμόρφωσης σε θέματα ΣΔΕ η βαθμολόγηση μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι 
σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου η 
ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 
3) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της 
επιμόρφωσης σε θέματα αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 

33. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΘΗ (Αρ. Πρωτ. 18291/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
1) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της 
επιμόρφωσης σε θέματα ΣΔΕ η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. 
2) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της ανεργίας μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι 
σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου ότι η βεβαίωση 
ανεργίας που κατέθεσε η ενιστάμενη δε συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση περί 
της γνησιότητάς της όπως προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί μέσω ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών. Ως εκ των παραπάνω η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται 
δεκτή. 
 

34. ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18230/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
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«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση δε γίνεται δεκτή.  
 

35. ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Αρ. Πρωτ. 18245/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
1) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της 
διδακτικής εμπειρίας στα ΣΔΕ η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. 
2) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της 
διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. 
Σημειώνεται ότι στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
 

36. ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18241/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι ο ενιστάμενος δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση δε γίνεται δεκτή.  
 

37. ΛΑΡΥΓΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18239/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι ο ενιστάμενος δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

38. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18235/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
1) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της 
διδακτικής εμπειρίας στα ΣΔΕ η ένσταση γίνεται δεκτή.  
2) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της 
διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η βαθμολόγηση μετά τη 
διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται 
δεκτή. 
3) Σε ότι αφορά το τρίτο σκέλος της ένστασης σχετικά με την πιστοποίηση της 
ενιστάμενης αυτή δε γίνεται δεκτή δεδομένου ότι δικαιολογητικά που δεν 
υποβλήθηκαν με τον αρχικό φάκελο δε λαμβάνονται υπόψη. 
 

39. ΓΑΛΙΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ (Αρ. Πρωτ. 18234/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
1) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της 
επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων η ένσταση γίνεται δεκτή. 
2) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της 
διδακτικής εμπειρίας στα ΣΔΕ η βαθμολόγηση μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι 
σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου η 
ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 
3) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της 
διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. 
4) Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη προς απόδειξη της 
ιδιότητας ΑΜΕΑ στο πρόσωπο γονέα η ένσταση γίνεται δεκτή. 
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40. ΔΙΓΑΛΕΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (Αρ. Πρωτ. 18249/13-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Η βαθμολόγηση σε ότι αφορά στην απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας μετά τη 
διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε από την ενιστάμενη μετάφραση του 
σχετικού ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών με τον αρχικό φάκελο. Ως εκ τούτου η 
ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 
 

41. ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18232/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
1) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενιστάμενος στο πεδίο της 
επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. 
2) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι ο ενιστάμενος δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε 
γίνεται δεκτή. 
 

42. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18301/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι ο ενιστάμενος δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
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- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 
χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

43. ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18300/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
1) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενιστάμενος στο πεδίο της 
επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων η βαθμολόγηση μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ως 
εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 
2) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι ο ενιστάμενος δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε 
γίνεται δεκτή. 
3) Η βαθμολόγηση μετά τη διοικητική επαλήθευση σε ότι αφορά στην απόδειξη 
γνώσης ξένης γλώσσας είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα με το πεδίο 3.1 του πίνακα κριτηρίων και 
μοριοδότησης και το παράρτημα Α της σχετικής πρόσκλησης. Ως εκ τούτου η 
ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 
4) Σε ότι αφορά το δικαιολογητικό που κατέθεσε ο ενιστάμενος προς απόδειξη του 
χρονικού διαστήματος της ανεργίας αυτό έγινε δεκτό από την επιτροπή διοικητικής 
επαλήθευσης. Σε ότι αφορά τη μοριοδότηση των κοινωνικών κριτηρίων αυτή 
καθορίζεται από τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (πεδίο 4 του 
πίνακα κριτηρίων και μοριοδότησης). 
 

44.  ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18286/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι ο ενιστάμενος δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία απαιτείται για τη 
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μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

45. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (Αρ. Πρωτ. 18299/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενιστάμενος στο πεδίο της 
επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 

46. ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18284/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

47. ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (Αρ. Πρωτ. 18282/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της διδακτικής 
εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η βαθμολόγηση μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ως 
εκ τούτου η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
Σημειώνεται ότι στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται:  
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«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
 

48. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18297/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι ο ενιστάμενος δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

49. ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18294/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
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που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

50. ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18283/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

51. ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18285/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
1) Η βαθμολόγηση στο πεδίο: «δεύτερο πτυχίο» μετά τη διοικητική επαλήθευση 
είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με την 
οποία το δεύτερο πτυχίο πρέπει να είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου 
η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή.  
2) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της 
διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η βαθμολόγηση μετά τη 
διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
3) Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη προς απόδειξη της 
ιδιότητας γονέα μονογονεϊκής οικογένειας ορθά δεν μοριοδοτήθηκαν από την 
επιτροπή διοικητικής επαλήθευσης δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε το σύνολο των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Γ της   
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συνεπώς η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

52. ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18292/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  

1) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενιστάμενος στο πεδίο της 
διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η ένσταση γίνεται δεκτή. 

2) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της ανεργίας μετά τη διοικητική επαλήθευση 
είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου 



 20

ότι η βεβαίωση ανεργίας που κατέθεσε ο ενιστάμενος δε συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση περί της γνησιότητάς της όπως προβλέπεται στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα δικαιολογητικά που έχουν 
εκδοθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ως εκ των παραπάνω η ένσταση 
για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

 
53. ΠΙΤΣΙΛΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (Αρ. Πρωτ. 18279/13-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της ανεργίας μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι 
σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου ότι η βεβαίωση 
ανεργίας που κατέθεσε η ενιστάμενη δε συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση περί 
της γνησιότητάς της όπως προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί μέσω ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών. Ως εκ των παραπάνω η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

54. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (Αρ. Πρωτ. 18250/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της 
επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων η βαθμολόγηση μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ως 
εκ τούτου η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

55. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18280/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  

1) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενιστάμενος στο πεδίο της 
διδακτικής εμπειρίας στα ΣΔΕ η ένσταση γίνεται δεκτή. 

2) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενιστάμενος στο πεδίο της 
διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η ένσταση γίνεται δεκτή. 

 
56. ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18517/18-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενιστάμενος στο πεδίο της διδακτικής 
εμπειρίας στα ΣΔΕ η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 

57. ΠΑΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18516/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Σε ότι αφορά το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που κατατέθηκε από την ενιστάμενη 
αυτός εμπίπτει σε εκείνους που λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων σύμφωνα με 
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ως εκ τούτου η ένσταση γίνεται δεκτή.  
 

58. ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18498/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι ο ενιστάμενος δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
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υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

59. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Αρ. Πρωτ. 18513/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  

1) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της 
διδακτικής εμπειρίας στην τυπική εκπαίδευση η ένσταση γίνεται εν μέρει 
δεκτή. 

2) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της 
διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η ένσταση γίνεται δεκτή.  

3) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της  
επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων η βαθμολόγηση μετά τη 
διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 

 
60. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (Αρ. Πρωτ. 18511/18-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  

1) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του 
αρχικώς υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία 
απαιτείται για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα 
αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα 
αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση 
προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού 
ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ). 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση για το συγκεκριμένο 
πεδίο δε γίνεται δεκτή. 
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2) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της ανεργίας μετά τη διοικητική επαλήθευση 
είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου 
ότι η βεβαίωση ανεργίας που κατέθεσε η ενιστάμενη δε συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση περί της γνησιότητάς της όπως προβλέπεται στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα δικαιολογητικά που έχουν 
εκδοθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ως εκ των παραπάνω η ένσταση 
για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

 
61. ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18512/18-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενιστάμενος στο πεδίο της  
επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων η βαθμολόγηση μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ως 
εκ τούτου η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

62. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18520/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενιστάμενος στο πεδίο της  
επιμόρφωσης σε θέματα ΣΔΕ η βαθμολόγηση μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και ως εκ τούτου η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 

2) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενιστάμενος στο πεδίο της  
διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η βαθμολόγηση μετά τη 
διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 

3) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενιστάμενος στο πεδίο της  
διδακτικής εμπειρίας στην τυπική εκπαίδευση η βαθμολόγηση μετά τη 
διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 

 
63. ΓΙΟΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18514/18-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της ανεργίας μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι 
σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου ότι η βεβαίωση 
ανεργίας που κατέθεσε η ενιστάμενη δε συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση περί 
της γνησιότητάς της όπως προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί μέσω ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών. Ως εκ των παραπάνω η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

64. ΣΑΒΒΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18499/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενιστάμενος στο πεδίο της  
διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η βαθμολόγηση μετά τη 
διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
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65. ΚΡΙΚΕΛΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΥΛΙΝΑ (Αρ. Πρωτ. 18476/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη προς απόδειξη  
πολυτεκνίας στο πρόσωπο γονέα η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 

66. ΣΙΑΦΑΚΑ ΕΛΕΝΗ (Αρ. Πρωτ. 18477/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της  
διδακτικής εμπειρίας στα ΣΔΕ η βαθμολόγηση μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και ως εκ τούτου η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 

2) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της  
διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η ένσταση γίνεται εν μέρει 
δεκτή. 

3) Η ένσταση σχετικά με την αποκατάσταση της πρώτης προτίμησης της 
ενιστάμενης γίνεται δεκτή. 

  
67. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (Αρ. Πρωτ. 18487/18-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
Η βαθμολόγηση σε ότι αφορά στην απόδειξη γνώσης ξένων γλωσσών μετά τη 
διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε από την ενιστάμενη μετάφραση 
των σχετικών ξενόγλωσσων τίτλων σπουδών με τον αρχικό φάκελο. Ως εκ τούτου η 
ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

68. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΑΝΤΙΟΠΗ (Αρ. Πρωτ. 18519/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
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69. ΓΕΝΤΕΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (Αρ. Πρωτ. 18529/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του 
αρχικώς υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία 
απαιτείται για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα 
αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα 
αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση 
προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού 
ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ). 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση για το συγκεκριμένο 
πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

2) Η βαθμολόγηση σε ότι αφορά στην απόδειξη γνώσης ξένων γλωσσών μετά 
τη διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε από την ενιστάμενη 
μετάφραση των σχετικών ξενόγλωσσων τίτλων σπουδών με τον αρχικό 
φάκελο. Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται 
δεκτή. 

3) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της  
επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων η ένσταση γίνεται εν μέρει 
δεκτή. 

 
70. ΧΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18510/18-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της  
επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 

71. ΤΣΙΑΜΠΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Αρ. Πρωτ. 18475/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
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- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 
σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 

- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

72. ΜΟΥΖΟΥ ΑΜΑΛΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18481/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
Σε ότι αφορά το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών η βαθμολόγηση μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι ο τίτλος σπουδών που κατατέθηκε από την ενιστάμενη δεν εμπίπτει 
σε εκείνους που λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων σύμφωνα με την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε 
γίνεται δεκτή.  
 

73. ΚΑΖΕΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18531/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη προς απόδειξη της 
ιδιότητας γονέα τρίτεκνης οικογένειας στο πρόσωπό της αυτά έγιναν δεκτά από την 
επιτροπή διοικητικής επαλήθευσης. 
 

74. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18528/18-04-2017) 
Σύμφωνα με τις διατάξεις και συγκεκριμένα το Άρθρο 2 του Νόμου 3475/2006 (ΦΕΚ 
146/Α/13-7-2006): «Η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται στα 
Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.). Οι 
εκπαιδευτικές αυτές μονάδες ανήκουν στη δευτεροβάθμια μεταγυμνασιακή 
εκπαίδευση.» 
Και στις τρεις βεβαιώσεις της Ε.ΠΑΣ. Ωραιοκάστρου  που προσκόμισε ο ενιστάμενος 
αναγράφεται ότι αυτή ανήκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις 
διατάξεις και του  Νόμου 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/13-7-2006). 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

75. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18772/19-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του 
αρχικώς υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία 
απαιτείται για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
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- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα 
αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα 
αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση 
προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού 
ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ). 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση για το συγκεκριμένο 
πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

2) Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της 
επιμόρφωσης η ένσταση γίνεται δεκτή. 

 
76. ΤΡΙΜΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (Αρ. Πρωτ. 18765/19-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της 
επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 

77. ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ (Αρ. Πρωτ. 18779/19-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της  
επιμόρφωσης η βαθμολόγηση μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι 
σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου η 
ένσταση δε γίνεται δεκτή. 

2) Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη για την 
απόδειξη ανεργίας η ένσταση γίνεται δεκτή. 

 
78. ΣΟΛΩΜΑΚΟΥ ΜΑΤΙΝΑ (Αρ. Πρωτ. 18781/19-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
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79. ΖΟΤΩ ΕΝΤΕΛΑ (Αρ. Πρωτ. 18768/19-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της  
διδακτικής εμπειρίας στα ΣΔΕ η ένσταση γίνεται δεκτή. 

2) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της  
διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η ένσταση γίνεται δεκτή. 

3) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της  
επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων η ένσταση γίνεται δεκτή. 

4) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της απόδειξης γνώσης ξένης γλώσσας μετά τη 
διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος δεδομένου ότι δεν προσκομίστηκαν από την ενιστάμενη 
αντίγραφα του σχετικού ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών και της μετάφρασης 
αυτού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε 
γίνεται δεκτή. 

5) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της ανεργίας μετά τη διοικητική επαλήθευση 
είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου 
ότι η βεβαίωση ανεργίας που κατέθεσε η ενιστάμενη δε συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση περί της γνησιότητάς της όπως προβλέπεται στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα δικαιολογητικά που έχουν 
εκδοθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου η ένσταση για το 
συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

 
80. ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ (Αρ. Πρωτ. 18777/19-04-2017) 

              Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό        
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του 
αρχικώς υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία 
απαιτείται για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα 
αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα 
αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση 
προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού 
ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ). 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση για το συγκεκριμένο 
πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

2) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της  
επιμόρφωσης σε θέματα ΣΔΕ η ένσταση γίνεται δεκτή. 
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81. ΚΕΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (Αρ. Πρωτ. 18767/19-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της  
διδακτικής εμπειρίας στα ΣΔΕ η ένσταση γίνεται δεκτή. 

2) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της  
διδακτικής εμπειρίας στην τυπική εκπαίδευση η ένσταση γίνεται εν μέρει 
δεκτή. 

3) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της απόδειξης γνώσης της γερμανικής γλώσσας 
μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου ότι ο τίτλος σπουδών που 
προσκομίστηκε από την ενιστάμενη είναι επιπέδου Β1 και σύμφωνα με το 
παράρτημα Α της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε 
μοριοδοτείται. Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε 
γίνεται δεκτή. 

 
82. ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ (Αρ. Πρωτ. 18763/19-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

83. ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥΛΑ (Αρ. Πρωτ. 18770/19-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1) Σε ότι αφορά το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που κατατέθηκε από την 
ενιστάμενη αυτός εμπίπτει σε εκείνους που λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό 
μορίων σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ως εκ 
τούτου η ένσταση γίνεται δεκτή.  

2) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του 
αρχικώς υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία 
απαιτείται για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική 
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πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα 
αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα 
αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση 
προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού 
ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ). 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση για το συγκεκριμένο 
πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

 
84. ΞΕΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18776/19-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

85. ΤΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18478/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι ο ενιστάμενος δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
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- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

86. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18778/19-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
Η βαθμολόγηση σε ότι αφορά στην απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας μετά τη 
διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε από τον ενιστάμενο μετάφραση του 
σχετικού ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών με τον αρχικό φάκελο. Ως εκ τούτου η 
ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 
 

87. ΜΑΪΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18775/19-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της  
διδακτικής εμπειρίας στα ΣΔΕ η ένσταση γίνεται δεκτή. 

2) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της  
διδακτικής εμπειρίας στην τυπική εκπαίδευση η ένσταση γίνεται δεκτή. 

3) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της  
επιμόρφωσης σε θέματα ΣΔΕ η ένσταση γίνεται δεκτή. 

4) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της  
επιμόρφωσης σε θέματα αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων η βαθμολόγηση 
μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου η ένσταση δε γίνεται δεκτή για 
το συγκεκριμένο πεδίο. 

 
88. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (Αρ. Πρωτ. 18769/19-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη στο πεδίο της  διδακτικής 
εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. 
 

89. ΚΕΡΟΓΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (Αρ. Πρωτ. 18766/19-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι ο ενιστάμενος δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του 
αρχικώς υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία 
απαιτείται για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δεν προσκόμισε επίσης, με τον 
αρχικό φάκελο, σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις ή αντίγραφα παραστατικών 
πληρωμής για τις περιπτώσεις που η καταβολή του εργολαβικού 
ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ) όπως επίσης 
προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση. 
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Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα 
αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα 
αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση 
προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού 
ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ). 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα η ένσταση για το συγκεκριμένο 
πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

2) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενιστάμενος στο πεδίο της  
επιμόρφωσης στα ΣΔΕ η βαθμολόγηση μετά τη διοικητική επαλήθευση 
είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ως εκ 
τούτου η ένσταση στο συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

 
90. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΡΑ (Αρ. Πρωτ. 18780/19-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της ανεργίας μετά τη διοικητική επαλήθευση 
είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου 
ότι η βεβαίωση ανεργίας που κατέθεσε η ενιστάμενη δε συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση περί της γνησιότητάς της όπως προβλέπεται στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα δικαιολογητικά που έχουν 
εκδοθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ως εκ των παραπάνω η ένσταση 
για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

2) Από τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη δεν προκύπτει η 
ιδιότητα τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας στο πρόσωπό της σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο παράρτημα Γ της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε 
γίνεται δεκτή. 

 
91. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ (Αρ. Πρωτ. 18246/13-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1) Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο 
η ενιστάμενη προς απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας στα Σ.Δ.Ε., η ένσταση 
γίνεται δεκτή.  

2) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της επιμόρφωσης σε θέματα Σ.Δ.Ε. και την 
επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Ως εκ τούτου η ένσταση για τα συγκεκριμένα πεδία δε γίνεται δεκτή. 

 
 

92. ΣΙΛΙΓΚΟΥΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18236/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκε ότι η βαθμολόγηση για τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, 
μετά τη διοικητική επαλήθευση, είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος δεδομένου ότι ο τίτλος σπουδών που κατατέθηκε από την 
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ενιστάμενη δεν εμπίπτει σε εκείνους που λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων 
σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ως εκ τούτου η ένσταση για 
το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 
 

93. ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αρ. Πρωτ. 18226/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκε ότι: 
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
δεδομένου ότι ο ενιστάμενος δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή.  
 

94. ΚΑΤΑΒΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18302/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
1) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 

επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία απαιτείται 
για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται 
με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν 
στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε 
περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω 
Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ). 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

2) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της ανεργίας μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι 
σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου ότι η 
βεβαίωση ανεργίας που κατέθεσε η ενιστάμενη δε συνοδεύεται από υπεύθυνη 
δήλωση περί της γνησιότητάς της όπως προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση 
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εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί μέσω 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο 
πεδίο δε γίνεται δεκτή.  

3) Η βαθμολόγηση σε ότι αφορά στην απόδειξη γνώσης της γερμανικής γλώσσας  
μετά τη διοικητική επαλήθευση σύμφωνη με τα οριζόμενα στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε από την 
ενιστάμενη μετάφραση του σχετικού ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών με τον 
αρχικό φάκελο. Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται 
δεκτή. 

4) Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη προς απόδειξη της 
γνώσης χειρισμού Η/Υ η ένσταση γίνεται δεκτή. 

 
95. ΜΗΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18298/13-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών του αρχικώς υποβληθέντος 
φακέλου, διαπιστώθηκε ότι ο ενιστάμενος δεν υπόκειται σε καθεστώς  
απασχόλησης δημοσίου υπαλλήλου, ως εκ τούτου η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 

96. ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (Αρ. Πρωτ. 18288/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
1) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι ο ενιστάμενος δεν προσκόμισε, με τα 
δικαιολογητικά του αρχικώς υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα για τα χρονική περίοδο 2008-2009, η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται 
με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν 
στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε 
περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω 
Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ). 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

2) Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενιστάμενος προς απόδειξη της 
διάρκειας της ανεργίας η ένσταση γίνεται δεκτή. 

3)  Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο ο 
ενιστάμενος προς απόδειξη της επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης 
ενηλίκων, η ένσταση γίνεται δεκτή.  

4) Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενιστάμενος προς απόδειξη της 
γνώσης χειρισμού Η/Υ η ένσταση δε γίνεται δεκτή, δεδομένου ότι δεν 
υποβλήθηκε από τον ενιστάμενο πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ με τον αρχικό 
φάκελο. 
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97. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αρ. Πρωτ. 18287/13-04-2017, 18588/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
1) Η βαθμολόγηση στα πεδία της διδακτικής εμπειρίας στα ΣΔΕ και της διδακτικής 

εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι 
σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι ο 
ενιστάμενος δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς υποβληθέντος 
φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται 
με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν 
στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε 
περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω 
Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ). 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Ως εκ τούτου η ένσταση για τα συγκεκριμένα πεδία δε γίνεται δεκτή. 

2) Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο ο 
ενιστάμενος προς απόδειξη της άριστης γνώσης της ρωσικής γλώσσας, η 
ένσταση γίνεται δεκτή.  

3) Μετά από την αίτηση του ενιστάμενου και τον ενδελεχή έλεγχο των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό φάκελο της κα Δημητρέλου 
Αργυρώς η ένσταση γίνεται δεκτή σε ότι αφορά το πεδίο της διδακτικής 
εμπειρίας στην τυπική εκπαίδευση.  
 
 

98. ΛΕΛΙΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (Αρ. Πρωτ. 18240/13-04-2017) 
1) Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο η 

ενιστάμενη προς απόδειξη της πολύ καλής γνώσης (Γ1/C1) της γαλλικής 
γλώσσας, η ένσταση γίνεται δεκτή. 

2)  Σε ότι αφορά το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών η βαθμολόγηση μετά τη 
διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος δεδομένου ότι ο τίτλος σπουδών που κατατέθηκε από την 
ενιστάμενη δεν εμπίπτει σε εκείνους που λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων 
σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου η 
ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή.  

 
99. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18248/13-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
1) Η βαθμολόγηση σε ότι αφορά στην απόδειξη γνώσης της αγγλικής και 

γερμανικής γλώσσας,  μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνη με τα οριζόμενα στη 
σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι δεν 
υποβλήθηκαν από τον ενιστάμενο μεταφράσεις των σχετικών ξενόγλωσσων 
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τίτλων σπουδών με τον αρχικό φάκελο. Ως εκ τούτου η ένσταση για το 
συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή.  

2) Σε ότι αφορά το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών η βαθμολόγηση μετά τη 
διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο μεταπτυχιακός τίτλο. Ως 
εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή.  

 
100. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (Αρ. Πρωτ. 18242/13-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
1) Σε ότι αφορά το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που κατατέθηκε από τον 

ενιστάμενο αυτός εμπίπτει σε εκείνους που λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό 
μορίων σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ως εκ τούτου η 
ένσταση γίνεται δεκτή. 

2) Η βαθμολόγηση στα πεδία της διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων και της διδακτικής εμπειρίας στην τυπική εκπαίδευση μετά τη 
διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι ο ενιστάμενος δεν προσκόμισε, με τα 
δικαιολογητικά του αρχικώς υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα, η οποία απαιτείται για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας 
στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται 
με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν 
στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε 
περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω 
Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ). 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Ως εκ τούτου η ένσταση για τα συγκεκριμένα πεδία δε γίνεται δεκτή. 

3) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της ανεργίας μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι 
σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου ότι η 
βεβαίωση ανεργίας που κατέθεσε ο ενιστάμενος δε συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση περί της γνησιότητάς της όπως προβλέπεται στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα δικαιολογητικά που έχουν 
εκδοθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου η ένσταση για το 
συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή.  

 
101. ΚΑΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18278/13-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
Η βαθμολόγηση στα πεδία της διδακτικής εμπειρίας μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
δεδομένου ότι ο ενιστάμενος δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
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«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται 
με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν 
στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε 
περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω 
Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ). 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 

Ως εκ τούτου η ένσταση για τα συγκεκριμένα πεδία δε γίνεται δεκτή. 
 

102. ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΛΕΜΟΝΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18238/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκε ότι ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που κατατέθηκε από 
την ενιστάμενη εμπίπτει σε εκείνους που λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων 
σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ως εκ τούτου η ένσταση 
γίνεται δεκτή. 
 

103. ΠΡΕΒΕΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Αρ. Πρωτ. 18243/13-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
1) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της ανεργίας μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι 

σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου ότι η 
βεβαίωση ανεργίας που κατέθεσε η ενιστάμενη δε συνοδεύεται από υπεύθυνη 
δήλωση περί της γνησιότητάς της όπως προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί μέσω 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο 
πεδίο δε γίνεται δεκτή.  

2) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο η 
ενιστάμενη προς απόδειξη της επιμόρφωσης σε θέματα Σ.Δ.Ε., η ένσταση 
γίνεται δεκτή.  

 
104. ΠΕΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αρ. Πρωτ. 18289/13-04-2017) 

Μετά από την αίτηση του ενιστάμενου και τον ενδελεχή έλεγχο των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό φάκελο της κα Καρατζά 
Φωτεινής διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
1) Ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι συναφής σύμφωνα με τα κριτήρια της 

μοριοδότηση της προκήρυξη. 
2) Η βαθμολόγηση σε όλα τα πεδία μετά την διοικητική επαλήθευση είναι 

σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Ως εκ των παραπάνω η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

105. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗ ΣΟΦΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18532/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη προς απόδειξη  
της ανεργίας, η ένσταση γίνεται δεκτή. 
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106. ΛΟΥΡΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (Αρ. Πρωτ. 18480/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στα πεδία της διδακτικής 
εμπειρίας στα Σ.Δ.Ε., στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στην τυπική 
εκπαίδευση,  είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε με τα δικαιολογητικά του 
αρχικώς υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία 
απαιτείται για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα 
αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα 
αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση 
προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού 
ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ). 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Ως εκ τούτου η ένσταση για τα συγκεκριμένα πεδία δε γίνεται δεκτή. 

2) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της επιμόρφωσης σε θέματα Σ.Δ.Ε. μετά τη 
διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 

 
107. ΠΥΡΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18479/18-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκε ότι ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που κατατέθηκε από 
τον ενιστάμενο εμπίπτει σε εκείνους που λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων 
σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ως εκ τούτου η ένσταση 
γίνεται δεκτή. 
 

108. ΨΑΡΡΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ (Αρ. Πρωτ. 18505/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών του αρχικώς υποβληθέντος 
φακέλου, διαπιστώθηκε ότι η ενιστάμενη δεν υπόκειται σε καθεστώς  απασχόλησης 
δημοσίου υπαλλήλου, ως εκ τούτου η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 

109. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18501/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκε ότι η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας  μετά 
τη διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι τα στοιχεία εθνικού μητρώου ασφαλισμένου από το 
ΗΔΙΚΑ, που κατέθεσε ο ενιστάμενος, δε συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση περί 
της γνησιότητάς της όπως προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί μέσω ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και ως εκ τούτου η ένσταση δε γίνεται δεκτή.  
 

110. ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18495/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
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1) Η βαθμολόγηση σε ότι αφορά στην απόδειξη γνώσης της γαλλικής γλώσσας,  
μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και σύμφωνη με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε από την ενιστάμενη 
αντίγραφο του σχετικού ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών με τον αρχικό φάκελο. 
Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

2) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στα πεδία της επιμόρφωσης 
σε θέματα Σ.Δ.Ε είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
δεδομένου ότι δεν μοριοδοτούνται Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.τλ. 
σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου η 
ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

3) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο η ενιστάμενη 
προς απόδειξη της διδακτική εμπειρίας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων η 
ένσταση γίνεται δεκτή.  

 
111. ΒΑΣΙΛΑΡΑ ΑΘΗΝΑ (Αρ. Πρωτ. 18488/18-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
1) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της ανεργίας μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι 

σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου ότι η 
βεβαίωση ανεργίας που κατέθεσε η ενιστάμενη δε συνοδεύεται από υπεύθυνη 
δήλωση περί της γνησιότητάς της όπως προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί μέσω 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο 
πεδίο δε γίνεται δεκτή.  

2) Η βαθμολόγηση σε ότι αφορά στην απόδειξη γνώσης της  αγγλικής γλώσσας,  
μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και σύμφωνη με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε από την ενιστάμενη 
μετάφραση του σχετικού ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών με τον αρχικό φάκελο. 
Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή.  
 

112. ΠΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18522/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
1) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στα πεδία της διδακτικής 

εμπειρίας στα Σ.Δ.Ε., στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στην τυπική εκπαίδευση,  
είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου ότι ο 
ενιστάμενος δεν προσκόμισε με τα δικαιολογητικά του αρχικώς υποβληθέντος 
φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται 
με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν 
στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε 
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περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω 
Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ). 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 

        Ως εκ τούτου η ένσταση για τα συγκεκριμένα πεδία δε γίνεται δεκτή. 
2) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων 

μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι το εκπαιδευτικά αντικείμενα δεν είναι συναφή 
με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.  Ως εκ τούτου η ένσταση για τα 
συγκεκριμένα πεδία δε γίνεται δεκτή. 

3) Η βαθμολόγηση σε ότι αφορά στην απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας,  
μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και σύμφωνη με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα με το πεδίο 3.1 του πίνακα 
κριτηρίων και μοριοδότησης και το παράρτημα Α της σχετικής πρόσκλησης. Ως 
εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή.  

4) Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενιστάμενος προς απόδειξη της 
γνώσης χειρισμού Η/Υ η ένσταση δε γίνεται δεκτή, δεδομένου ότι σύμφωνα με 
το παράρτημα Β της πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αναφέρονται 
στην αναλυτική βεβαίωση του Πανεπιστημίου μαθήματα  που να εμπίπτουν 
στο αντικείμενο της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ. 
 

113. ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αρ. Πρωτ. 18521/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
1) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο ο 

ενιστάμενος προς απόδειξη της άριστης γνώσης της βουλγαρικής γλώσσας η 
ένσταση γίνεται δεκτή.  

2) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων 
μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος δεδομένου ότι το αντικείμενο του επιμορφωτικού σεμιναρίου 
που αναφέρει ο ενιστάμενος δεν είναι συναφές με τις αρχές εκπαίδευσης 
ενηλίκων.  Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

3) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στο πεδίο της διδακτικής 
εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων  είναι σύμφωνη με την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι για τις ώρες που αναφέρει ο 
ενιστάμενος δεν προσκόμισε στον αρχικό φάκελο βεβαίωση προϋπηρεσίας 
από το φορέα που να αποδεικνύει με σαφήνεια το χρόνο απασχόλησης σε 
ώρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος . Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται 
δεκτή. 
 

114. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αρ. Πρωτ. 18527/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
1) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο ο 

ενιστάμενος προς τον υπολογισμό των ωρών επιμόρφωσης σε θέματα Σ.Δ.Ε. η 
ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή.  

2) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων 
μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος,  ως εκ τούτου η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
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115. ΒΛΑΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18525/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
1) Η βαθμολόγηση σε ότι αφορά στην απόδειξη γνώσης της αγγλικής και 

γερμανικής γλώσσας,  μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνη με τα οριζόμενα στη 
σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι δεν 
υποβλήθηκαν από τον ενιστάμενο αντίγραφα των σχετικών ξενόγλωσσων 
τίτλων σπουδών με τον αρχικό φάκελο. Ως εκ τούτου η ένσταση για το 
συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

2) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στα πεδία της διδακτικής 
εμπειρίας στην τυπική εκπαίδευση,  είναι σύμφωνη με την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου ότι ο ενιστάμενος δεν προσκόμισε 
δικαιολογητικά για τη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας στον αρχικώς 
υποβληθέντα φάκελο. Ως εκ τούτου η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 

116. ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (Αρ. Πρωτ. 18489/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών του αρχικώς υποβληθέντος 
φακέλου, διαπιστώθηκε ότι η ενιστάμενη δεν υπόκειται σε καθεστώς  απασχόλησης 
δημοσίου υπαλλήλου, ως εκ τούτου η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 

117. ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ (Αρ. Πρωτ. 18493/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε η βαθμολόγηση στο 
πεδίο της ανεργίας μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου ότι η βεβαίωση ανεργίας που 
κατέθεσε η ενιστάμενη δε συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση περί της 
γνησιότητάς της όπως προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί μέσω ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή.  
 

118. ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18502/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο της υποψήφιας κας Βασιλειάδου Αγάπης διαπιστώθηκε ότι αυτός δεν 
εμπίπτει στους απαιτούμενους από την προκήρυξη  στο πεδίο ΠΕ12.13. Ως εκ 
τούτου η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 
 

119. ΧΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ (Αρ. Πρωτ. 18503/18-04-2017) 
Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο η 
ενιστάμενη προς απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας στα Σ.Δ.Ε., η ένσταση γίνεται 
δεκτή. 
 

120. ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18494/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκε ότι η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στα 
πεδία της διδακτικής εμπειρίας στα Σ.Δ.Ε., στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στην 
τυπική εκπαίδευση,  είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
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ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Ως εκ τούτου η ένσταση για τα συγκεκριμένα πεδία δε γίνεται δεκτή. 
 

121. ΑΥΔΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ (Αρ. Πρωτ. 18507/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα εξής: 
1) η βαθμολόγηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μετά τη διοικητική 

επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι ο τίτλος σπουδών που κατατέθηκε από τον ενιστάμενο δεν 
εμπίπτει σε εκείνους που λαμβάνουν τον μέγιστο αριθμό μορίων σύμφωνα με 
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου η ένσταση για το 
συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή.  

2) Η βαθμολόγηση σε ότι αφορά στην απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας,  
μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και σύμφωνη με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε από τον ενιστάμενο 
αντίγραφο των σχετικού ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών με τον αρχικό φάκελο. 
Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

  
122. ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΜΕΛΑΝΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18506/18-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκε ότι: 
Η βαθμολόγηση στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας στα Σ.Δ.Ε. μετά τη διοικητική 
επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε, με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που 
να αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στις βεβαιώσεις 
προϋπηρεσίας, στη περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος 
έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ), δικαιολογητικό το οποίο απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  

«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται 
με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν 
στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε 
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περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω 
Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ). 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 

Ως εκ τούτου η ένσταση για τα συγκεκριμένα πεδία δε γίνεται δεκτή. 
 

123. ΜΙΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18500/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
1) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στα πεδία της διδακτικής 

εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στην τυπική εκπαίδευση,  είναι 
σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δεδομένου ότι η 
ενιστάμενη δεν προσκόμισε με τα δικαιολογητικά του αρχικώς υποβληθέντος 
φακέλου, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από φορείς όπου να αποδεικνύεται η 
εκπαίδευση σε ενήλικες,  η οποία απαιτείται για τη μοριοδότηση της 
διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Ως εκ τούτου η ένσταση για τα συγκεκριμένα πεδία δε γίνεται δεκτή. 

2) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της ανεργίας μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι 
σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου ότι η 
βεβαίωση ανεργίας που κατέθεσε η ενιστάμενη δε συνοδεύεται από υπεύθυνη 
δήλωση περί της γνησιότητάς της όπως προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί μέσω 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο 
πεδίο δε γίνεται δεκτή.  

 
124. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18533/18-04-2017) 

Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο η 
ενιστάμενη προς απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας στα Εκπαίδευση Ενηλίκων και 
στην τυπική εκπαίδευση, η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 

125. ΒΑΣΙΛΑΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (Αρ. Πρωτ. 18526/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
1) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στο πεδίο της επιμόρφωσης 

σε θέματα Σ.Δ.Ε., είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

2) Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο η 
ενιστάμενη προς απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
και στην τυπική εκπαίδευση, η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. 
 

126. ΖΕΪΜΠΕΚΗ ΜΑΡΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18484/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκε ότι η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στα 
πεδία της διδακτικής εμπειρίας στα Σ.Δ.Ε., στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στην 
τυπική εκπαίδευση,  είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
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- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 
σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 

- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Ως εκ τούτου η ένσταση για τα συγκεκριμένα πεδία δε γίνεται δεκτή. 

 
127. ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Αρ. Πρωτ. 18530/18-04-2017) 

Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο η 
ενιστάμενη προς απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας στην τυπική εκπαίδευση, η 
ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. 
 

128. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18508/18-04-2017) 
Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο ο 
ενιστάμενος προς απόδειξη της επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, η 
ένσταση γίνεται δεκτή. 
 

129. ΚΟΥΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ (Αρ. Πρωτ. 18492/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
1) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στα πεδία της διδακτικής 

εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στην τυπική εκπαίδευση,  είναι 
σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου ότι η 
ενιστάμενη δεν προσκόμισε με τα δικαιολογητικά του αρχικώς υποβληθέντος 
φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος ορίζεται:  

«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται 
με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν 
στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε 
περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω 
Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ). 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 

        Ως εκ τούτου η ένσταση για τα συγκεκριμένα πεδία δε γίνεται δεκτή. 
2) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στο πεδίο της ειδικής 

κατηγορίας «γονείς τρίτεκνων οικογενειών», είναι σύμφωνη με την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο 
πεδίο δε γίνεται δεκτή. 
 

130. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18496/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
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1) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στα πεδία της διδακτικής 
εμπειρίας σε θέματα ΣΔΕ και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων,  είναι σύμφωνη με την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου ότι ο ενιστάμενος δεν 
προσκόμισε με τα δικαιολογητικά του αρχικώς υποβληθέντος φακέλου, 
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία απαιτείται για τη μοριοδότηση της 
διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται:  

«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
-βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 
σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
-βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
-σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 
χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 

Ως εκ τούτου η ένσταση για τα συγκεκριμένα πεδία δε γίνεται δεκτή. 
2) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στο πεδίο της επιμόρφωσης 

σε θέματα Σ.Δ.Ε., είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.  Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται 
δεκτή. 
 

131. ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (Αρ. Πρωτ. 18490/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
1) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στο πεδίο της διδακτικής 

εμπειρίας στην εκπαίδευση, είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος δεδομένου ότι ο ενιστάμενος δεν προσκόμισε με τα 
δικαιολογητικά του αρχικώς υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα, η οποία απαιτείται για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας 
στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται:  

«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
-βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται 
με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
-βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
-σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν 
στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε 
περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω 
Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ). 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Ως εκ τούτου η ένσταση για τα συγκεκριμένα πεδία δε γίνεται δεκτή. 

2) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στο πεδίο της επιμόρφωσης, 
είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Ως εκ τούτου η 
ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

3) Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν με τον 
αρχικό φάκελο της υποψήφιας κας Βασιλειάδου Αγάπης διαπιστώθηκε ότι 
αυτός δεν εμπίπτει στους απαιτούμενους από την προκήρυξη  στο πεδίο 
ΠΕ12.13. Ως εκ τούτου η ένσταση γίνεται δεκτή. 
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132. ΚΑΤΑΒΟΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18491/18-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στα πεδία της διδακτικής 
εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στην τυπική εκπαίδευση,  είναι 
σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου ότι η 
ενιστάμενη δεν προσκόμισε με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία 
απαιτείται για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται:  

«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει 
να προσκομίσει:   
-βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα 
αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
-βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
-σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα 
αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση 
προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού 
ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ). 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 

Ως εκ τούτου η ένσταση για τα συγκεκριμένα πεδία δε γίνεται δεκτή. 
2) Η βαθμολόγηση σε ότι αφορά στην απόδειξη γνώσης της αγγλικής και 

γαλλικής γλώσσας,  μετά τη διοικητική επαλήθευση, είναι σύμφωνη με την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνη με τα οριζόμενα στη 
σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι δεν 
υποβλήθηκαν από την ενιστάμενη μεταφράσεις των σχετικών ξενόγλωσσων 
τίτλων σπουδών με τον αρχικό φάκελο. Ως εκ τούτου η ένσταση για το 
συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

3) Η βαθμολόγηση στο πεδίο της ανεργίας μετά τη διοικητική επαλήθευση 
είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου 
ότι η βεβαίωση ανεργίας που κατέθεσε η ενιστάμενη δε συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση περί της γνησιότητάς της όπως προβλέπεται στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα δικαιολογητικά που έχουν 
εκδοθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου η ένσταση δε 
γίνεται δεκτή.  

 
133. ΜΟΥΓΓΟΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Αρ. Πρωτ. 18515/18-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκε ότι η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στα 
πεδία της διδακτικής εμπειρίας στα Σ.Δ.Ε., στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στην 
τυπική εκπαίδευση,  είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι ο ενιστάμενος δεν προσκόμισε με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία απαιτείται για τη 
μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
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- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται 
με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν 
στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε 
περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου 
Κτήσης (πρώην ΑΕΔ). 

              Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Ως εκ τούτου η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 

 
134. ΓΟΥΡΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18524/18-04-2017) 

Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο ο 
ενιστάμενος προς απόδειξη της επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, η 
ένσταση γίνεται δεκτή. 

 
135. ΖΩΧΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18485/18-04-2017) 

Η βαθμολόγηση σε ότι αφορά στην απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας,  μετά 
τη διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε από την ενιστάμενη αντίγραφο 
του σχετικού ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών με τον αρχικό φάκελο. Ως εκ τούτου η 
ένσταση δε γίνεται δεκτή. 

 
136. ΜΑΤΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18483/18-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στα πεδία της διδακτικής 
εμπειρίας,  είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι ο ενιστάμενος δεν προσκόμισε με τα δικαιολογητικά του 
αρχικώς υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία 
απαιτείται για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
-βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται 
με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
-βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
-σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν 
στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε 
περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω 
Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ). 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Ως εκ τούτου η ένσταση για τα συγκεκριμένα πεδία δε γίνεται δεκτή. 

2) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στο πεδίο της 
επιμόρφωσης, είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.  Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε 
γίνεται δεκτή. 

3) Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη προς απόδειξη 
της γνώσης χειρισμού Η/Υ η ένσταση δε γίνεται δεκτή, δεδομένου ότι το 
πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ που υποβλήθηκε από την ενιστάμενη με τον 
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αρχικό φάκελο δεν αποδεικνύεται η γνώση και τη τριών απαιτούμενων 
ενοτήτων σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 
 

137. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (Αρ. Πρωτ. 18504/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στα πεδία της διδακτικής 
εμπειρίας,  είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεδομένου ότι η ενιστάμενη δεν προσκόμισε με τα δικαιολογητικά του 
αρχικώς υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία 
απαιτείται για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται:  

«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει 
να προσκομίσει:   
-βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα 
αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
-βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
-σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα 
αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση 
προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού 
ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ). 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Ως εκ τούτου η ένσταση για τα συγκεκριμένα πεδία δε γίνεται δεκτή. 

2) Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον 
αρχικό φάκελο διαπιστώθηκε ότι ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
χαρακτηρίζεται συναφής, ως εκ τούτου η ένσταση γίνεται δεκτή.  

 
 

138. ΚΑΡΔΑΜΑΚΗ ΜΑΡΘΑ (Αρ. Πρωτ. 18523/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκε ότι η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στα 
πεδία της διδακτικής εμπειρίας στα Σ.Δ.Ε. και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων,  είναι 
σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου ότι η 
ενιστάμενη δεν προσκόμισε με τα δικαιολογητικά του αρχικώς υποβληθέντος 
φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία απαιτείται για τη μοριοδότηση 
της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
- βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται με 

σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 
- σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 
που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης 
(πρώην ΑΕΔ). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Ως εκ τούτου η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
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139. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Αρ. Πρωτ. 18761/19-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στο πεδίο της 
επιμόρφωσης σε θέματα Σ.Δ.Ε., είναι σύμφωνη με την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο 
πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

2) Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών του φακέλου της υποψηφίας κας 
Κέλλα Σωτηρίας ως προς το δεύτερο πτυχίο που κατέθεσε, διαπιστώθηκε 
ότι η βαθμολόγηση μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με τη 
σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου η ένσταση δε γίνεται 
δεκτή. 
 
 

140. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (Αρ. Πρωτ. 18762/19-04-2017) 
Στο φάκελο της ένστασης που κατέθεσε ο ενιστάμενος δε περιλαμβάνεται αίτημα 
ένστασης, ως εκ των παραπάνω και σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζεται ότι οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επι ποινή 
απαραδέκτου συγκεκριμένες,  η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
 
 

141. ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΑΡΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18774/19-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στο πεδίο της 
επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, είναι σύμφωνη με την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Ως εκ τούτου η ένσταση για το 
συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

2) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στα πεδία της διδακτικής 
εμπειρίας στα ΣΔΕ και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων,  είναι σύμφωνη με την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου ότι ο ενιστάμενος δεν 
προσκόμισε με τα δικαιολογητικά του αρχικώς υποβληθέντος φακέλου, 
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία απαιτείται για τη μοριοδότηση της 
διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
-βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται 
με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
-βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά 
πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η 
 -βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού 
ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ).Σε αντίθετη 
περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 
Ως εκ τούτου η ένσταση για τα συγκεκριμένα πεδία δε γίνεται δεκτή. 
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142. ΖΑΓΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (Αρ. Πρωτ. 18482/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκε ότι η βαθμολόγηση στο πεδίο της ανεργίας μετά τη 
διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος δεδομένου ότι η βεβαίωση ανεργίας που κατέθεσε ο ενιστάμενος 
δε συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση περί της γνησιότητάς της όπως 
προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα 
δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου 
η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 
Όσο αναφορά το αίτημα επαναμοριοδότησης των συνυποψηφίων της ενιστάμενης 
στα πεδία της επιμόρφωσης και της διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων:  

1) μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο της κα Αλαφοδήμου Ιωάννας η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή,  

2) μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο της κα Φραγκάκη Στυλιανής η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή,  

3) μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο της κα Γιαννακοπούλου Μαρίας η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή,  

4) μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο της κα Στάικου Ζωή η ένσταση δε γίνεται δεκτή,   

 
 

143. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (Αρ. Πρωτ. 18771/19-04-2017) 
1) Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε με τον αρχικό 

φάκελο η ενιστάμενη προς απόδειξη της επιμόρφωσης σε θέματα ΣΔΕ, 
η ένσταση γίνεται δεκτή. 

2) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στο πεδίο της 
διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, είναι σύμφωνη με την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Ως εκ τούτου η ένσταση για το 
συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

3) Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με 
τον αρχικό φάκελο του κ Ψαριανού Ερμόλαου η ένσταση  δε γίνεται 
δεκτή, δεδομένου ότι η κατάταξη του πτυχίου του είναι σύμφωνη με 
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 
 
144. ΧΑΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (Αρ. Πρωτ. 18764/19-04-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στα πεδία της διδακτικής 
εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στην τυπική εκπαίδευση,  είναι 
σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου ότι η 
ενιστάμενη δεν προσκόμισε με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που να αποδεικνύεται ο 
χρόνος απασχόλησης σε ώρες όπως και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μοριοδότηση της διδακτικής 
προϋπηρεσίας στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται:  
«Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει:   
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-βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε φορέα όπου θα αποδεικνύεται 
με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 
-βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά 
πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η 
βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού 
ανταλλάγματος έγινε μέσω Τίτλου Κτήσης (πρώην ΑΕΔ).Σε αντίθετη 
περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.» 

Ως εκ τούτου η ένσταση για τα συγκεκριμένα πεδία δε γίνεται δεκτή. 
2) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στο πεδίο της ειδικής 

κατηγορίας «μέλη πολύτεκνων οικογενειών», είναι σύμφωνη με την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Ως εκ τούτου η ένσταση δε γίνεται 
δεκτή. 

 
 

145. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18497/18-04-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στα πεδία της διδακτικής 
εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στην εκπαίδευση στα Σ.Δ.Ε.,  είναι 
σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου ότι η 
ενιστάμενη δεν προσκόμισε με τα δικαιολογητικά του αρχικώς 
υποβληθέντος φακέλου, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα όπου να 
προκύπτουν τα ακριβή χρονικά διαστήματα ασφάλισης, δικαιολογητικό που 
απαιτείται για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας στη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου η ένσταση για τα 
συγκεκριμένα πεδία δε γίνεται δεκτή. 

2) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο η 
ενιστάμενη προς απόδειξη της επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, η 
ένσταση γίνεται δεκτή. 

3) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στο πεδίο της 
επιμόρφωσης σε θέματα Σ.Δ.Ε. , είναι σύμφωνη με την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο 
πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

4) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο η 
ενιστάμενη προς απόδειξη της γνώσης Η/Υ, η ένσταση γίνεται δεκτή. 

5) Σε ότι αφορά το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών η βαθμολόγηση μετά τη 
διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο μεταπτυχιακός 
τίτλος. Ως εκ τούτου η ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή.  

 
 

146. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Αρ. Πρωτ. 18773/19-04-2017) 
 Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό 
φάκελο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στο πεδίο της 
επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, είναι σύμφωνη με την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Ως εκ τούτου η ένσταση για το 
συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

2) Η βαθμολόγηση, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στο πεδίο της διδακτικής 
εμπειρίας, στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στην τυπική εκπαίδευση , είναι 
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σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Ως εκ τούτου η 
ένσταση για το συγκεκριμένο πεδίο δε γίνεται δεκτή. 

3) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε με τον αρχικό φάκελο ο 
ενιστάμενος προς απόδειξη διδακτικής εμπειρίας στα ΣΔΕ, η ένσταση 
γίνεται εν μέρει δεκτή. 
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