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ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

Σήμερα, 24-04-2017, ημέρα Δευτέρα, συνεδρίασε η επιτροπή που ορίστηκε με την υπ΄ 

αριθμ. πρωτ. 4668/262/10-04-2017 Απόφαση του ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την εξέταση 

των ενστάσεων που υπεβλήθησαν στην υπ. αριθμ. πρωτ. 4668/262/10-04-2017 Απόφαση 

ΔΣ/Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΖΙ246ΨΖΣΠ-Ι4Ε) περί έγκρισης προσωρινών πινάκων κατάταξης με 

βάση την υπ. αριθμ. πρωτ. 660/3/6138/14.02.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

 

Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των :  

 

1. Αγγελής Βάιος (Αρ. Πρωτ. 18272/13.04.2017 – Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλίας): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το Α πεδίο διότι δεν έχει προσκομιστεί 

βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που να 

αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρονται οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σε 

περίπτωση που οι καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης 

(πρώην Α.Ε.Δ.). Ως προς το Β πεδίο η ένσταση απορρίπτεται διότι για το ΙΕΚ Καρδίτσας 

2016 – 2017 (60 ώρες), Κ.Δ.Β.Μ. Πύλης 2014 (25 ώρες), Κ.Δ.Β.Μ. Τρικάλων 2013 (25 ώρες) 

δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. Η ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Καρδίτσας 2010 – 

2011 (41 ώρες), αποτελεί προϋπηρεσία στην τυπική εκπαίδευση.  

2. Κουρεμένος Νικόλαος (Αρ. Πρωτ. 18104/12.04.2017 – Περιφερειακή Ενότητα 

Κρήτης): Η ένσταση απορρίπτεται. Δεν έχει υποβληθεί φάκελος δικαιολογητικών 

εμπρόθεσμα.  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 

 Στην υπ. αριθμ. πρωτ. 4668/262/10-04-2017 Απόφαση ΔΣ/Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΑΔΑ: 

6ΖΙ246ΨΖΣΠ-Ι4Ε) περί έγκρισης προσωρινών πινάκων κατάταξης με βάση την υπ. 

αριθμ. πρωτ.  660/3/6138/14.02.2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 
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3. Φυντριλή Ευθυμία (Αρ. Πρωτ. 18103/12-04-2017 – Περιφερειακή Ενότητα 

Κρήτης): Η ένσταση απορρίπτεται. Δεν έχει υποβληθεί φάκελος δικαιολογητικών 

εμπρόθεσμα. 

4. Λεμονή Γαρυφαλλιά (Αρ. Πρωτ. 18274/13.04.2017 – Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλίας): Η ένσταση γίνεται δεκτή.  Προκύπτει η ιδιότητα ΑΜΕΑ. 

5. Τσιντώνη Τιτίκα - Κωνσταντίνα (Αρ. Πρωτ. 18262/13.04.2017 – Περιφερειακή 

Ενότητα Δυτικής Ελλάδας): Ως προς τα πεδία Α, Β και Γ η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν 

έχει προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά 

πληρωμής που να αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρονται οι βεβαιώσεις 

προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που οι καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε 

μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). Ως προς το πεδίο Δ η ένσταση γίνεται δεκτή.  

6. Αντωνοπούλου Γεωργία (Αρ. Πρωτ. 17930/12.04.2017 – Περιφερειακή 

Ενότητα Πελοποννήσου): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς τα πεδίο Α και Β διότι δεν 

έχει προσκομιστεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά 

πληρωμής που να αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρονται οι βεβαιώσεις 

προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που οι καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε 

μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). Ως προς το Γ πεδίο η ένσταση απορρίπτεται διότι από 

τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας δεν προκύπτουν επί πλέον ώρες. 

7. Μπόζας Θεόδωρος (Αρ. Πρωτ. 18276/13.04.2017 – Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλίας): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν έχει προσκομιστεί βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που να αντιστοιχούν 

στο χρονικό διάστημα που αναφέρονται οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που 

οι καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). 

8. Πασσιά Μαρία (Αρ. Πρωτ. 18187/13.04.2017 – Περιφερειακή Ενότητα 

Κεντρικής Μακεδονίας): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πεδίο Α διότι σύμφωνα με 

την πρόσκληση πιστοποιητικά /βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το γνήσιο 

της υπογραφής υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. Ως προς το πεδίο Β η 

ένσταση απορρίπτεται διότι η συγκεκριμένη βεβαίωση δεν αναφέρεται ειδικά στα ΣΔΕ. 

Ως προς το πεδίο Γ η ένσταση γίνεται δεκτή διότι προκύπτουν οι επί πλέον ώρες στην 

τυπική εκπαίδευση. 
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9. Καραλής Γεώργιος (Αρ. Πρωτ. 18271/13.04.2017, 18577/18.04.207 – 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλίας): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πεδίο 1 διότι 

σύμφωνα με την πρόσκληση πιστοποιητικά /βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί 

μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το 

γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. Ως προς τα πεδία 

2 έως 5 η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν έχει προσκομιστεί βεβαίωση ασφαλιστικού 

φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που να αντιστοιχούν στο χρονικό 

διάστημα που αναφέρονται οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που οι 

καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). 

10. Βασιλοπούλου Γεωργία (Αρ. Πρωτ. 18267/13.04.2017 – Περιφερειακή 

Ενότητα Δυτικής Ελλάδας): Η ένσταση απορρίπτεται διότι σύμφωνα με την πρόσκληση 

πιστοποιητικά / βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής 

υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. 

11. Ντόβα Αγαθή (Αρ. Πρωτ. 18256/13.04.2017 – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής 

Ελλάδας): Η ένσταση απορρίπτεται ως αόριστη. Δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα  πεδία 

αλλά σε ολόκληρο τον φάκελο.  

12. Ραμαροσόν Ελευθερία (Αρ. Πρωτ. 18261/13.04.2017 – Περιφερειακή Ενότητα 

Δυτικής Ελλάδας): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πεδίο Α διότι έχουν 

προσμετρηθεί τα μόρια της μονογονεϊκής οικογένειας. Η ένσταση απορρίπτεται ως προς 

το Β πεδίο διότι σύμφωνα με την πρόσκληση το μεταπτυχιακό είναι μη συναφές. 

13.  Τσελεπίδου Αναστασία (Αρ. Πρωτ. 18183/13.04.2017– Περιφερειακή 

Ενότητα Κεντρικής Μακεδονίας): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει 

υπογεγραμμένη αίτηση στον αρχικό φάκελο. 

14.  Αγγελούσης Στέφανος (Αρ. Πρωτ. 18188/13.04.2017 – Περιφερειακή 

Ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει 

τίτλος δεύτερου πτυχίου και μεταπτυχιακού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

15.  Παλαιολόγου Βασίλειος (Αρ. Πρωτ. 17932/12.04.2017 – Περιφερειακή 

Ενότητα Δυτικής Ελλάδας): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προκύπτουν οι επί πλέον ώρες στο 

ΤΕΙ Πάτρας (1465). 

16.  Σκαρλή Κωνσταντίνα (Αρ. Πρωτ. 17946/12.04.2017 – Περιφερειακή Ενότητα 

Δυτικής Ελλάδας): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν έχει προσκομιστεί βεβαίωση 
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ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που να αντιστοιχούν 

στο χρονικό διάστημα που αναφέρονται οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που 

οι καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). 

17.  Καβαζίδου Τριανταφυλλιά (Αρ. Πρωτ. 17937/12.04.2017 – Περιφερειακή 

Ενότητα Κεντρικής Μακεδονίας): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προκύπτει η υπαγωγή της 

ενιστάμενης στην κατηγορία ΑΜΕΑ. 

18.  Τσιπογιάννης Χρήστος (Αρ. Πρωτ. 18257/13.04.2017 – Περιφερειακή 

Ενότητα Δυτικής Ελλάδας): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πεδίο Α διότι δεν έχει 

προσκομιστεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά 

πληρωμής που να αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρονται οι βεβαιώσεις 

προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που οι καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε 

μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.) για το διάστημα από 07.10.2016 έως 22.02.2017. Ως 

προς το πεδίο Β η ένσταση απορρίπτεται διότι το μεταπτυχιακό δεν είναι συναφές 

σύμφωνα με την πρόσκληση. Ως προς το πεδίο Γ η ένσταση γίνεται δεκτή. Προκύπτει 

υπαγωγή του ενιστάμενου στην κατηγορία ΑΜΕΑ. 

19.  Μπράβου Σπυριδούλα (Αρ. Πρωτ. 18259/13.04.2017 – Περιφερειακή 

Ενότητα Δυτικής Ελλάδας): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την προϋπηρεσία στα ΣΔΕ, 

τα ΙΕΚ και την τυπική εκπαίδευση, διότι δεν έχει προσκομιστεί βεβαίωση ασφαλιστικού 

φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που να αντιστοιχούν στο χρονικό 

διάστημα που αναφέρονται οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που οι 

καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). Η 

ένσταση απορρίπτεται ως προς την ανεργία διότι σύμφωνα με την πρόσκληση 

πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής 

υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. Ως προς την επιμόρφωση η ένσταση 

απορρίπτεται διότι δεν έχει προσκομιστεί βεβαίωση παρακολούθησης σε ώρες, των 

σεμιναρίων στο ΤΕΙ Μεσολογγίου. Τα σεμινάρια αυτά δεν αποτελούν επιμόρφωση στο 

πεδίο της Εκπαίδευσης ενηλίκων. 

20. Καλογιαννίδου Σοφία (Αρ. Πρωτ. 17935/13.04.2017 – Περιφερειακή Ενότητα 

Δυτικής Μακεδονίας): Η ένσταση απορρίπτεται διότι σύμφωνα με την πρόσκληση δεν 

μοριοδοτείται η πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ και ο μεταπτυχιακός 
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τίτλος σπουδών στην εκπαιδευτική ψυχολογία σύμφωνα με την πρόσκληση δεν είναι 

συναφής. 

21.  Γιαγλόγλου Βασίλειος (Αρ. Πρωτ. 18185/13.04.2017 – Περιφερειακή Ενότητα 

Κεντρικής Μακεδονίας): Η ένσταση απορρίπτεται διότι σύμφωνα με την πρόσκληση 

πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής 

υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. 

22. Γιαγλόγλου Ευανθία (Αρ. Πρωτ. 18186/13.04.2017 – Περιφερειακή Ενότητα 

Κεντρικής Μακεδονίας): Η ένσταση απορρίπτεται. Δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση 

ανεργίας στον αρχικό φάκελο. 

23.  Αγιαννίδης Ιωάννης (Αρ. Πρωτ. 18190/13.04.2017 – Περιφερειακή Ενότητα 

Κεντρικής Μακεδονίας): Η ένσταση απορρίπτεται. Η πιστοποίηση των εκπαιδευτών 

ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ δε μοριοδοτείται, ούτε κατατάσσονται οι πιστοποιημένοι 

εκπαιδευτές σε ξεχωριστό πίνακα. 

24. Χατζή Άννα (Αρ. Πρωτ. 18189/13.04.2017 – Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής 

Μακεδονίας): ): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το Α πεδίο  διότι σύμφωνα με την 

πρόσκληση πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το γνήσιο 

της υπογραφής υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. Ως προς το Β πεδίο η 

ένσταση γίνεται δεκτή διότι το μεταπτυχιακό είναι συναφές σύμφωνα με την πρόσκληση. 

25. Τουκίλογλου Περικλής (Αρ. Πρωτ. 18203/13.04.2017 – Περιφερειακή Ενότητα 

Κεντρικής Μακεδονίας): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν έχει προσκομισθεί αντίστοιχη 

βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. 

26. Σιδηρόπουλος Νικόλας (Αρ. Πρωτ. 18200/13.04.2017 – Περιφερειακή 

Ενότητα Δυτικής Μακεδονίας): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν έχει προσκομιστεί 

βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που να 

αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρονται οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σε 

περίπτωση που οι καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης 

(πρώην Α.Ε.Δ.) για τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 2, 3 και 4 που αναγράφονται στην 

ένσταση. 
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27.   Τσανίδης Χαράλαμπος (Αρ. Πρωτ. 18204/13.04.2017 – Περιφερειακή 

Ενότητα Κεντρικής Μακεδονίας): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν έχει προσκομισθεί 

βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για το σχολικό έτος 2016 – 2017. 

28.  Αβραμίδου Ξανθίππη (Αρ. Πρωτ. 18199/13.04.2017, 18518/18.04.2017 – 

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Μακεδονίς): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν έχει 

προσκομιστεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά 

πληρωμής που να αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρονται οι βεβαιώσεις 

προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που οι καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε 

μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). 

29.  Μουδατσάκη Αγάπη (Αρ. Πρωτ. 18197/13.04.2017 – Περιφερειακή Ενότητα 

Κρήτης): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν έχει προσκομιστεί βεβαίωση ασφαλιστικού 

φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που να αντιστοιχούν στο χρονικό 

διάστημα που αναφέρονται οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που οι 

καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). 

30.   Λιαρόπουλος Παύλος (Αρ. Πρωτ. 18196/13.04.2017 – Περιφερειακή Ενότητα 

Κρήτης): Η ένσταση απορρίπτεται  διότι σύμφωνα με την πρόσκληση 

πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής 

υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. 

31. Περράκη Χρυσούλα (Αρ. Πρωτ. 18193/13.04.2017 – Περιφερειακή Ενότητα 

Κρήτης): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Προσμετρήθηκαν συνολικά 771 ώρες στη 

διδακτική εμπειρία στα ΣΔΕ και 1.049 ώρες στην εκπαίδευση ενηλίκων. Για τις υπόλοιπες 

ώρες που αναφέρεται η ενιστάμενη δεν υπάρχει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή 

υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που να αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα 

που αναφέρονται οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που οι καταβολή του 

εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.).  

32.  Παπαστεφανάκη Ελευθερία (Αρ. Πρωτ. 18195/13.04.2017– Περιφερειακή 

Ενότητα Κρήτης): Η ένσταση απορρίπτεται διότι σύμφωνα με την πρόσκληση 

πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής 

υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. 
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33.  Λαγαριά Άννα (Αρ. Πρωτ. 18198/13.04.2017 – Περιφερειακή Ενότητα 

Κρήτης): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πεδίο 1 διότι δεν έχει προσκομισθεί στον 

αρχικό φάκελο το τιμολόγιο λήψης υπηρεσιών ή σχετική υπεύθυνη δήλωση. Ως προς το 

πεδίο των ξένων γλωσσών η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν έχουν προσκομισθεί 

επικυρωμένες μεταφράσεις των αντίστοιχων τίτλων.   

34.  Κρασοπουλάκος Δημήτριος (Αρ. Πρωτ. 18255/13.04.2017 – Περιφερειακή 

Ενότητα Πελοποννήσου): Η ένσταση απορρίπτεται καθώς η βεβαίωση ασφαλιστικού 

φορέα δεν καλύπτει το διάστημα απασχόλησής του ως εκπαιδευτή στην εκπαίδευση 

ενηλίκων.  

35.  Μπερδούσης Ιωάννης (Αρ. Πρωτ. 17934/13.04.2017 – Περιφερειακή Ενότητα 

Πελοποννήσου): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ο μεταπτυχιακός τίτλος που επικαλείται ο 

ενιστάμενος είναι συναφής. 

36.  Μπαγρόπουλος Μιχάλης (Αρ. Πρωτ. 17947/12.04.2017 – Περιφερειακή 

Ενότητα Κεντρικής Μακεδονίας): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ο μεταπτυχιακός τίτλος που 

επικαλείται ο ενιστάμενος είναι συναφής. 

37.  Δελή Χριστίνα (Αρ. Πρωτ. 17928/12.04.25017 – Περιφερειακή Ενότητα 

Πελοποννήσου): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προκύπτει η πολυτεκνία και η τριτεκνία. 

38.  Σκομπρής Δημήτριος (Αρ. Πρωτ. 18252/13.04.2017 – Περιφερειακή Ενότητα 

Στερεάς Ελλάδας): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει αντίστοιχη βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα στον αρχικό φάκελο. 

39.  Ντέλλα Κωνσταντίνα (Αρ. Πρωτ. 18253/13.04.2017 , Περιφερειακή Ενότητα 

Στερεάς Ελλάδας): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση 

ανεργίας από τον ΟΑΕΔ στον αρχικό φάκελο. 

40.  Λυμπεροπούλου Σωτηρία (Αρ. Πρωτ. 17933/13.04.2017 Περιφερειακή 

Ενότητα Πελοποννήσου): Η ένσταση απορρίπτεται διότι σύμφωνα με την πρόσκληση, 

πιστοποιητικά / βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες, για το γνήσιο της υπογραφής, 

υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. 

41.  Ζουμπεκλή Κυριακή (Αρ. Πρωτ. 18264/13.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Κρήτης): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πεδίο 1 διότι σύμφωνα με την πρόσκληση 

πιστοποιητικά / βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής 
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υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το 

πεδίο της διδακτικής εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων διότι δεν υπάρχει βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που να αντιστοιχούν 

στο χρονικό διάστημα που αναφέρονται οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που 

οι καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.).  

42.  Τερζάκη Μαρία - Ελένη (Αρ. Πρωτ. 18194/13.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Κρήτης): Η ένσταση γίνεται δεκτή διότι υπήρχε στον αρχικό φάκελο υπεύθυνη δήλωση με 

τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε σε όλα τα πεδία. Μηδενίστηκε η διδακτική εμπειρία στην τυπική 

εκπαίδευση. Σύμφωνα με την πρόσκληση η διδακτική εμπειρία σε φροντιστήρια δεν 

μοριοδοτείται. 

43.   Βενιανάκη Γεωργία (Αρ. Πρωτ. 18265/13.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Κρήτης) : Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή 

υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που να αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα 

που αναφέρονται οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που οι καταβολή του 

εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.).  

44.  Τάσκα Μαρία (Αρ. Πρωτ. 18192/13.04.2017, Περιφερειακή ενότητα 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης): Η ένσταση απορρίπτεται διότι σύμφωνα με την 

πρόσκληση πιστοποιητικά / βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το γνήσιο 

της υπογραφής υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. 

45. Γιωτάκη Ίρις (Αρ. Πρωτ. 18177/13.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα Ηπείρου): 

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το πεδίο 1 διότι δεν προκύπτει ιδιότητα δημοσίου 

υπαλλήλου. Ως προς τα πεδία 2 και 3 απορρίπτεται η ένσταση διότι δεν υπάρχει 

βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που να 

αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρονται οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σε 

περίπτωση που οι καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης 

(πρώην Α.Ε.Δ.).   

46.  Θεοδωρόπουλος Εμίλ (Αρ. Πρωτ. 18273/13.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Ηπείρου): Η ένσταση απορρίπτεται διότι σύμφωνα με την πρόσκληση 

πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών 
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υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής 

υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. 

47.  Καλογεράκη Αικατερίνη (Αρ. Πρωτ. 18269/13.04.2017, Περιφερειακή 

Ενότητα Αττικής): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει υπογεγραμμένη η αίτηση 

στον αρχικό φάκελο. 

48. Μπουτζίκας Ιωάννης (Αρ. Πρωτ. 17961/12.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που να αντιστοιχούν 

στο χρονικό διάστημα που αναφέρονται οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που 

οι καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.).   

49.  Σωτηροπούλου Αφροδίτη (Αρ. Πρωτ. 18260/13.04.2017, Περιφερειακή 

Ενότητα Αττικής): Η ένσταση απορρίπτεται. Η επιμόρφωση στην ειδική αγωγή και τις νέες 

τεχνολογίες σύμφωνα με την πρόσκληση δεν μοριοδοτείται. 

50.  Στούρη Βασιλική (Αρ. Πρωτ. 17931/12.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Αττικής): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προκύπτει συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου της 

ενιστάμενης σύμφωνα με την πρόσκληση.  

51.  Νικήτας Αντώνης (Αρ. Πρωτ. 18254/13.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Αττικής):  Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή 

υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που να αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα 

που αναφέρονται οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που οι καταβολή του 

εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.).   

52.  Αυλωνίτου Χρυσάνθη (Αρ. Πρωτ. 17916/11.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Αττικής):  Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πεδίο 1 διότι ο μεταπτυχιακός τίτλος δεν 

είναι συναφής. Η ένσταση απορρίπτεται και ως προς το πεδίο 2 διότι δεν έχει 

προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. 

53.  Κατάκαλου Ελένη (Αρ. Πρωτ. 18097/12.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Αττικής):  Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τις αιτούμενες ώρες σχετικά με την 

επιμόρφωση στα ΣΔΕ και προσμετρούνται 190 ώρες. Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς 

την διδακτική εμπειρία στα ΣΔΕ και προσμετρούνται 115 ώρες 

54.  Μίχου Βασιλική (Αρ. Πρωτ. 17936/12.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Αττικής) : Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το πεδίο 1.  Ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι 
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συναφής. Ως προς το πεδίο 2 η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν προκύπτουν οι επί πλέον 

ώρες. 

55.  Τσαμπούρης Γεώργιος (Αρ. Πρωτ. 18263/13.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Κρήτης) : Η ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση στον αρχικό φάκελο είναι ανυπόγραφη. 

56.  Κρητικός Αντώνης (Αρ. Πρωτ. 17929/12.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Αττικής): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πεδίο Α διότι στη διαδικασία επιλογής 

σύμφωνα με την πρόσκληση δικαίωμα συμμετοχής έχουν όχι μόνο όσοι μόνο εμπίπτουν 

στην παράγραφο 15 του άρθρου 27, του Ν. 4186/2013, αλλά και όσοι εμπίπτουν στην 

παράγραφο 14 του ίδιου άρθρου. Ως προς το πεδίο Β, η ένσταση απορρίπτεται διότι για 

τα σχολικά έτη 2013-2014 & 2014-2015 δεν έχει προσκομιστεί βεβαίωση ασφαλιστικού 

φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που να αντιστοιχούν στο χρονικό 

διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που οι καταβολή 

του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). Ως προς το 

πεδίο Γ η ένσταση γίνεται δεκτή. 

57.  Γκούβας Αναστάσιος (Αρ. Πρωτ. 18277/13.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Αττικής): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πεδίο 1. Ο μεταπτυχιακός τίτλος δεν είναι 

συναφής σύμφωνα με την πρόσκληση. Ως προς το πεδίο 2 η ένσταση απορρίπτεται διότι 

το έγγραφο που επικαλείται ο ενιστάμενος αποτελεί βεβαίωση σπουδών και όχι 

επιμόρφωση σε θέματα ΣΔΕ ή στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ως προς το πεδίο 3  η ένσταση 

απορρίπτεται διότι οι ώρες προϋπηρεσίας στην τυπική εκπαίδευση προκύπτουν από τις 

ώρες ανά εβδομάδα βάση των αντίστοιχων βεβαιώσεων επί τον αριθμό των εβδομάδων 

απασχόλησης. 

58.  Μόσχος Γεώργιος (Αρ. Πρωτ. 18180/13.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Δυτικής Μακεδονίας): Η ένσταση απορρίπτεται. Δεν προσκομίζεται ο αντίστοιχος τίτλος 

για την ξένη γλώσσα στον αρχικό φάκελο. 

59.  Κορολή Μαρία (Αρ. Πρωτ. 18182/13.04.2017 & 18486/18.04.2017, 

Περιφερειακή Ενότητα Αττικής): Η ένσταση γίνεται δεκτή και αναγνωρίζεται η ιδιότητα 

της μονογονεϊκής οικογένειας στην ενιστάμενη. 

60.  Παπακίτσου Βασιλική (Αρ. Πρωτ. 18131/13.04.2017, 18486/18.04.2017,  

Περιφερειακή Ενότητα Αττικής): Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το πεδίο 1. Ο 

μεταπτυχιακός τίτλος είναι συναφής σύμφωνα με την πρόσκληση. Η ένσταση 

απορρίπτεται ως προς το πεδίο 2 διότι σύμφωνα με την πρόσκληση 



 11

πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής 

υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. 

61. Ανυσιάδου Μελπομένη (Αρ. Πρωτ. 18191/13.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Αττικής): Η ένσταση απορρίπτεται διότι σύμφωνα με την πρόσκληση 

πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής 

υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους.  

62.  Χριστακόπουλος Ιωάννης (Αρ. Πρωτ. 18268/13.04.2017, Περιφερειακή 

Ενότητα Αττικής): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πεδίο 1. Οι επί πλέον ώρες δεν 

προκύπτουν. Ως προς το πεδίο 2 η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν προκύπτουν οι επί 

πλέον ώρες από τις προσκομιζόμενες στον αρχικό φάκελο βεβαίωσης. 

63.  Τριανταφύλλου Αθανάσιος (Αρ. Πρωτ. 18179/13-04-2017, Περιφερειακή 

Ενότητα Κεντρικής Μακεδονίας): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που να αντιστοιχούν 

στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που οι 

καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.).   

64. Παπαγεωργίου Ευγενία (Αρ. Πρωτ. 17938/12-04-2017, Περιφερειακή 

Ενότητα Αττικής): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει βεβαίωση ασφαλιστικού 

φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που να αντιστοιχούν στο χρονικό 

διάστημα που αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1450/91/4-3-2013 βεβαίωση 

προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που οι καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε 

μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). Επίσης, στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του Παντείου 

Πανεπιστημίου δεν αναγράφεται η χρονική περίοδος πραγματοποίησης των διδακτικών 

ωρών ώστε να αντιστοιχηθούν με τις προσκομισθείσες βεβαιώσεις των ασφαλιστικών 

φορέων. 

65. Παλιούρα Ελένη (Αρ. Πρωτ. 18275/13-04-2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Δυτικής Ελλάδος ): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς τη μοριοδότηση της ανεργίας διότι 

σύμφωνα με την πρόσκληση πιστοποιητικά /βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί 

μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το 

γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. 
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66.   Χαρματζή Ελένη (Αρ. Πρωτ. 18251/13-04-2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Αττικής ): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει στον αρχικό φάκελο βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που να αντιστοιχούν 

στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που οι 

καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). 

67.   Αριστογένη Βασιλική  (Αρ. Πρωτ. 18096/12 -04-2017, Περιφερειακή Ενότητα  

Αττικής): Η ένσταση γίνεται δεκτή: 1) Προκύπτουν 1.615 ώρες προϋπηρεσίας στην τυπική 

εκπαίδευση. 2) Αποδεικνύεται η ιδιότητα της ενιστάμενης ως αρχηγού μονογονεϊκής 

οικογένειας. Η ένσταση απορρίπτεται ως προς τα πεδία 3 και 4. Μετά από επανέλεγχο 

των φακέλων των υποψηφίων που επικαλείται η ενιστάμενη προκύπτει ότι οι ώρες 

προϋπηρεσίας τους στα ΣΔΕ και στην τυπική εκπαίδευση έχουν αποτυπωθεί σωστά στους 

προσωρινούς πίνακες. 

68.  Γκουντης Βασίλειος(Αρ. Πρωτ. 18580/18-04-2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλίας): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς τη μοριοδότηση της ανεργίας διότι 

σύμφωνα με την πρόσκληση πιστοποιητικά /βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί 

μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το 

γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. 

69.  Κεχαγιά Αθηνά (Αρ. Πρωτ. 18549/18-04-2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Βορείου Αιγαίου): Η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς την διδακτική εμπειρία στα ΣΔΕ δεν 

υπάρχει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής 

που να αντιστοιχούν στα χρονικά διαστήματα που αναφέρεται στις υπ΄ αριθμ. πρωτ. 

603.8/1187/35994/14-07-2015, 603.8/1188/35995/14-07-2015, 603.8/548/37657/7-7-

2014, 34664/28-06-2013 & 34605/28-06-2013 βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, σε περίπτωση 

που οι καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην 

Α.Ε.Δ.). Ως προς την διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην πρόσκληση, δεν έχει προσκομιστεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για τις 

130 ώρες που ζητά η ενιστάμενη. 

70.   Νικολογιάννης Χρήστος (Αρ. Πρωτ. 18584/18-04-2017, Περιφερειακή 

Ενότητα Αττικής): Η ένσταση απορρίπτεται. Οι 160 ώρες επιμόρφωσης αφορούν το πεδίο 

της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και όχι τα ΣΔΕ. Οι προσκομιζόμενες βεβαιώσεις 

επιμορφώσεων μοριοδοτούνται μία φορά. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σύμφωνα με την 

πρόσκληση δεν είναι συναφής.  
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71.   Τσιάρας Γεώργιος (Αρ. Πρωτ. 18575/18-04-2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλίας,): Η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς το πεδίο 1.1.γ διότι σύμφωνα με την 

πρόσκληση δεν υπάρχει πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ως 

προς το πεδίο 1.2.β οι προσκομισθείσες βεβαιώσεις επιμόρφωσης δεν αντιστοιχούν στο 

πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ως προς τα πεδία 2.2 και 2.3 δεν υπάρχει στον αρχικό 

φάκελο βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής 

που να αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, 

σε περίπτωση που οι καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου 

κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.).  Ως προς το πεδίο 3.2 δεν έχει προσκομιστεί πτυχίο αγγλικής 

γλώσσας. 

72. Μπανταβάνου Ευμορφία (Αρ. Πρωτ. 18564/18-04-2017, Περιφερειακή 

Ενότητα Θεσσαλίας): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει στον αρχικό φάκελο 

βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που να 

αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε 

περίπτωση που οι καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης 

(πρώην Α.Ε.Δ.). 

73. Κουκάκης Γεώργιος (Αρ. Πρωτ. 18341/18-04-2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Κρήτης): Η ένσταση απορρίπτεται διότι όπως προκύπτει από τον φάκελο των 

δικαιολογητικών ο κ. Κούνουπας Νικόλαος δεν είναι δημόσιος υπάλληλος.  

74. Τσικνιά Αθηνά (Αρ. Πρωτ. 18598/18-04-2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Ηπείρου): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει στον αρχικό φάκελο βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που να αντιστοιχούν 

στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που οι 

καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). 

75. Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος Παναγιώτης (Αρ. Πρωτ. 18609/18-04-2017, 

Περιφερειακή Ενότητα Ιονίων Νήσων): Η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς το  α) διότι δεν 

υπάρχει στον αρχικό φάκελο το πτυχίο της ξένης γλώσσας. Ως προς το πεδίο (β) για τις 

βεβαιώσεις προϋπηρεσίας με αριθμό πρωτ. 603.8/1034/28353 & 603.8/1027/35716 δεν 

υπάρχει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής 

που να αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, 

σε περίπτωση που οι καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου 

κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). 
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76. Τσίγκα Γρηγορία (Αρ. Πρωτ. 18589/18-04-2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Πελποννήσου): Η ένσταση απορρίπτεται διότι: α) από τις βεβαιώσεις επιμορφώσεων δεν 

προκύπτει συνάφεια με το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων πέραν των 52 ωρών και β) 

για τη διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην τυπική εκπαίδευση δεν 

υπάρχει στον αρχικό φάκελο βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή 

παραστατικά πληρωμής που να αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η 

βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που οι καταβολή του εργολαβικού 

ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). 

77. Ντίνα Κωνσταντινιά (Αρ. Πρωτ. 18574/18-04-2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Ηπείρου): Η ένσταση απορρίπτεται διότι: α) η βεβαίωση επιμόρφωσης που επικαλείται η 

ενιστάμενη δεν έχει συνάφεια με το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και β) η διδακτική 

στο Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και πολιτισμού αποτελεί προϋπηρεσία στην 

τυπική εκπαίδευση. 

78. Μπακρατσάς Μάριος (Αρ. Πρωτ. 18566/18-04-2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλίας): Η ένσταση απορρίπτεται διότι α) για το πεδίο 2.2 που αφορά τη διδακτική 

εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων δεν υπάρχει στον αρχικό φάκελο βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που να αντιστοιχούν 

στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που οι 

καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.), β) 

για το πεδίο 4.1 ως προς τη μοριοδότηση της ανεργίας σύμφωνα με την πρόσκληση 

πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής 

υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους και γ) στο πεδίο 4.2.2 δεν προκύπτει από 

τα δικαιολογητικά του φακέλου μονογονεϊκή οικογένεια.  

79. Μπακρατσά Χρύσα (Αρ. Πρωτ. 18565/18-04-2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλίας): Η ένσταση απορρίπτεται διότι α) για το πεδίο 2.1 που αφορά τη διδακτική 

εμπειρία στα ΣΔΕ δεν υπάρχει στον αρχικό φάκελο βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή 

υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που να αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα 

που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που οι καταβολή του 

εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.), β) για το πεδίο 2.2 

που αφορά τη διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων η ένσταση απορρίπτεται 

διότι δεν υπάρχει αντιστοίχιση των επί πλέον ωρών με τις βεβαιώσεις των ασφαλιστικών 
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φορέων και γ) στο πεδίο 4.2.2 δεν προκύπτει από τα δικαιολογητικά του φακέλου 

μονογονεϊκή οικογένεια. 

80. Μπόη Μαρία (Αρ. Πρωτ.18534 /18-04-2017, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου 

Αιγαίου): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς τη μοριοδότηση της ανεργίας διότι σύμφωνα 

με την πρόσκληση πιστοποιητικά /βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το γνήσιο 

της υπογραφής υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. 

81. Μισετζής Νικόλαος (Αρ. Πρωτ. 18537/18-04-2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Βορείου Αιγαίου): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει στον αρχικό φάκελο 

βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που να 

αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε 

περίπτωση που οι καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης 

(πρώην Α.Ε.Δ.) 

82. Παπαδοπούλου Ελένη (Αρ. Πρωτ.18538 /18-04-2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Βορείου Αιγαίου): Η ένσταση απορρίπτεται διότι τόσο στη διδακτική εμπειρία στα ΣΔΕ 

όσο και στην εκπαίδευση ενηλίκων οι αιτούμενες από την ενιστάμενη επί πλέον ώρες δεν 

αντιστοιχούν σε βεβαιώσεις των ασφαλιστικών φορέων που προσκομίσθηκαν με τον 

αρχικό φάκελο. 

83.  Τσιτσομήτσιου Μαρία (Αρ. Πρωτ. 18590 /18-04-2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Αττικής): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν προσκομίσθηκε βεβαίωση ασφαλιστικού 

φορέα για την προϋπηρεσία στην τυπική εκπαίδευση. 

84. Αλεξανδροπούλου Μαρία (Αρ. Πρωτ.18547/18-04-2017, Περιφερειακή 

Ενότητα Πελοποννήσου): Η ένσταση απορρίπτεται διότι οι επί πλέον αιτούμενες από την 

ενιστάμενη ώρες δεν αντιστοιχούν στη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα που 

προσκομίστηκε στον αρχικό φάκελο ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που 

να αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε 

περίπτωση που οι καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης 

(πρώην Α.Ε.Δ.). 

85. Κοτινάς Θεόδωρος (Αρ. Πρωτ. 18536/18-04-2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Ιονίων Νήσων): Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την επιμόρφωση στην εκπαίδευση 

ενηλίκων. Προσμετρήθηκαν επί πλέον 25 ώρες. Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την 

προϋπηρεσία του ενιστάμενου στα ΣΔΕ και στην τυπική εκπαίδευση διότι οι επί πλέον 
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αιτούμενες από την ενιστάμενη ώρες δεν αντιστοιχούν στη βεβαίωση ασφαλιστικού 

φορέα που προσκομίστηκε στον αρχικό φάκελο ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά 

πληρωμής που να αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση 

προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που οι καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε 

μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). 

86. Πλατάκη Ειρήνη (Αρ. Πρωτ.18539 /18-04-2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Νοτίου Αιγαίου): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς τη μοριοδότηση της ανεργίας διότι 

σύμφωνα με την πρόσκληση πιστοποιητικά /βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί 

μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το 

γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. Η ένσταση 

απορρίπτεται στο πεδίο της προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση ενηλίκων διότι δεν έχει 

προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά 

πληρωμής που να αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση 

προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που οι καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε 

μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). 

87. Κουντούρη Χριστίνα (Αρ. Πρωτ.18597 /18-04-2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Κρήτης): Η ένσταση απορρίπτεται στο πεδίο της προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση 

ενηλίκων διότι δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη 

δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που να αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που 

αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που οι καταβολή του εργολαβικού 

ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). 

88. Κοντογιάννη Αριστούλα (Αρ. Πρωτ. 18546/18-04-2017, Περιφερειακή 

Ενότητα Ηπείρου ): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετρώνται 150 ώρες στην επιμόρφωση 

στα ΣΔΕ. 

89. Σαχινίδου Σοφία (Αρ. Πρωτ. 18581/-04-2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ): Η ένσταση απορρίπτεται. Μετά από έλεγχο 

προκύπτει ότι η επιμόρφωση στα ΣΔΕ ανέρχεται σε 14 ώρες ενώ η επιμόρφωση στην 

εκπαίδευση ενηλικών ανέρχεται σε 204 ώρες. 

90. Τσιριντάνη Ζαχαρένια (Αρ. Πρωτ. 18544/18-04-2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Κρήτης ): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού 

φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού 

ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). 
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91. Δανιηλίδου Πετρούλα (Αρ. Πρωτ. 18535/18-04-2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Κεντρικής Μακεδονίας ): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που η καταβολή του 

εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). 

92. Καρακατσάνη Μαρία (Αρ. Πρωτ.18552 /18-04-2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Πελοποννήσου): Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το δεύτερο πτυχίο. Η ένσταση 

απορρίπτεται ως προς την επιμόρφωση στα ΣΔΕ διότι σύμφωνα με την πρόσκληση οι 

ημερίδες δεν μοριοδοτούνται. Η ένσταση απορρίπτεται για τις επί πλέον ώρες 

προϋπηρεσίας στα ΣΔΕ διότι δεν αντιστοιχούν σε βεβαίωση ασφάλισης ή υπεύθυνη 

δήλωση σε περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω 

τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). 

93. Καραντζιά Αικατερίνη (Αρ. πρωτ. 18572/18.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλίας): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει στο πεδίο της επιμόρφωσης στα ΣΔΕ. 

Προκύπτουν 62 ώρες. Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει στο πεδίο της επιμόρφωσης στην 

εκπαίδευση ενηλίκων. Προκύπτουν 345 ώρες. 

94. Μπουρναβέα Φωτεινή (Αρ. πρωτ. 18573/18.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλίας): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς τα πεδία 2.1 και ν2.3 διότι δεν έχει 

προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που η 

καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.) και 

ως προς το πεδίο 3.1α διότι δεν υπάρχει αντιστοίχιση του πτυχίου ξένης γλώσσας 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. 

95. Δέγλερης Ιωάννης – Εδουάρδος (Αρ. πρωτ. 18603/18.04.2017, Περιφερειακή 

Ενότητα Αττικής): Η ένσταση απορρίπτεται διότι η βεβαίωση επιμόρφωσης που 

επικαλείται ο ενιστάμενος δεν αντιστοιχεί σε επιμόρφωση στα ΣΔΕ. Ως προς το πεδίο της 

διδακτικής εμπειρίας στην τυπική εκπαίδευση γίνεται δεκτή και πρέπει να 

προσμετρηθούν 30 επί πλέον ώρες. 

96. Μάνη Αναστασία (Αρ. Πρωτ. 18571/18.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλίας): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς τα πεδία της επιμόρφωσης στα ΣΔΕ και 

στην εκπαίδευση ενηλίκων. Δεν προκύπτουν οι επί πλέον αιτούμενες από την ενιστάμενη 

ώρες. Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πεδίο της προϋπηρεσίας στην τυπική 

εκπαίδευση. Δεν προκύπτουν οι επί πλέον αιτούμενες από την ενιστάμενη ώρες. 
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97. Μπατιστάκης Δημήτριος (Αρ. Πρωτ. 18569/18.04.2017, Περιφερειακή 

Ενότητα Θεσσαλίας): Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τον μεταπτυχιακό τίτλο ο οποίος 

είναι συναφής. Ως προς την επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων η ένσταση 

απορρίπτεται διότι σύμφωνα με την πρόσκληση τα συνέδρια δεν μοριοδοτούνται. 

98. Σωτηροπούλου Διονυσία (Αρ. Πρωτ. 18592/18.04.2017, Περιφερειακή 

Ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν έχει 

προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που η 

καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). 

99. Σωτηριάδης Ιωάννης (Αρ. Πρωτ. 18599/18.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την προϋπηρεσία 

διότι δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε 

περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης 

(πρώην Α.Ε.Δ.). Ως προς το πεδίο της ξένης γλώσσας η ένσταση απορρίπτεται διότι η 

Βουλγαρική γλώσσα δεν μοριοδοτείται σύμφωνα με την πρόσκληση. Ως προς το πεδίο 

της ανεργίας η ένσταση απορρίπτεται διότι σύμφωνα με την πρόσκληση πιστοποιητικά 

/βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει 

να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνες δηλώσεις 

περί της γνησιότητας τους. 

100. Ξηρουχάκη Καλλιόπη (Αρ. Πρωτ. 18550/18.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Κρήτης): Η ένσταση απορρίπτεται διότι είναι ανυπόγραφη. 

101. Τσιανάκας Νικόλας (Αρ. Πρωτ. 18545/18.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Ηπείρου): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την προϋπηρεσία διότι δεν έχει 

προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που η 

καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). Ως 

προς το πεδίο της ανεργίας η ένσταση απορρίπτεται διότι σύμφωνα με την πρόσκληση 

πιστοποιητικά /βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής 

υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. 

102. Τζουμάκα Μαρία (Αρ. Πρωτ.  18543/18.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Κρήτης): Η ένσταση απορρίπτεται ως αόριστη.  

103. Ζαχαρίου Πελαγία (Αρ. Πρωτ. 18540/18.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Βορείου Αιγαίου): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την προϋπηρεσία στα ΣΔΕ διότι οι 
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επί πλέον ώρες που αιτείται η ενιστάμενη δεν αντιστοιχούν στη βεβαίωση ασφαλιστικού 

φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού 

ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). Η ένσταση απορρίπτεται επίσης 

ως προς την προϋπηρεσία στην εκπαίδευση ενηλίκων διότι η επί πλέον ώρες που αιτείται 

η ενιστάμενη αναφέρονται σε βεβαίωση χωρίς ημερομηνία. 

104. Παπαδάκη Μαρία (Αρ. Πρωτ. 18548/18.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Κρήτης): Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την άριστη γνώση της Ιταλικής γλώσσας και 

απορρίπτεται ως προς τη μέτρια γνώση της αγγλικής γλώσσας διότι το αντίστοιχο πτυχίο 

δεν είναι μεταφρασμένο και επικυρωμένο. 

105. Γιανναδάκη Κυριακή (Αρ. Πρωτ. 18551/18.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Κρήτης): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη είναι μέλος πολύτεκνης οικογένεια. Η 

ένσταση απορρίπτεται ως προς την προϋπηρεσία διότι δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που η καταβολή του 

εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). Ως προς το πεδίο 

της ανεργίας η ένσταση απορρίπτεται διότι σύμφωνα με την πρόσκληση πιστοποιητικά 

/βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει 

να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνες δηλώσεις 

περί της γνησιότητας τους. 

106. Τσακαλάκη Νίκη (Αρ. Πρωτ. 18542/18.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Κρήτης): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων 

διότι οι προσκομισθείσες βεβαιώσεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Ως προς την διδακτική εμπειρία στα ΣΔΕ δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που η καταβολή του 

εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). Ως προς την 

διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση η ένσταση απορρίπτεται διότι οι 

προσκομισθείσα βεβαίωση δεν εμπίπτει στην τυπική εκπαίδευση. 

107. Χαϊτογλου Αλεξάνδρα (Αρ. πρωτ. 18578/18.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης). Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την προϋπηρεσία 

διότι δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε 

περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης 

(πρώην Α.Ε.Δ.). Ως προς το πεδίο της ανεργίας η ένσταση απορρίπτεται διότι σύμφωνα με 

την πρόσκληση πιστοποιητικά /βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 
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ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το γνήσιο 

της υπογραφής υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. 

108. Παπλιάκα Ζωή – Ειρήνη (Αρ. Πρωτ. 18579/18.04.2017, Περιφερειακή 

Ενότητα Κεντρικής Μακεδονίας): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει : α. ως προς την 

διδακτική εμπειρία στα ΣΔΕ προσμετρήθηκαν 531 ώρες και β. ως προς την διδακτική 

εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων προσμετρήθηκαν 98 ώρες. γ. Η ένσταση 

απορρίπτεται ως προς το πεδίο της ανεργίας διότι σύμφωνα με την πρόσκληση 

πιστοποιητικά /βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής 

υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. 

109. Χρυσάφη Ειρήνη (Αρ. Πρωτ. 18562/18.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την προϋπηρεσία 

διότι δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε 

περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης 

(πρώην Α.Ε.Δ.). 

110. Πούπκου Αναστασία (Αρ. Πρωτ. 18561/18.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Κεντρικής Μακεδονίας): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την προϋπηρεσία διότι δεν 

έχει προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση 

που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην 

Α.Ε.Δ.). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει ως προς την επιμόρφωση στις αρχές 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Προσμετρήθηκαν 25 ώρες. Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την 

επιμόρφωση στα ΣΔΕ. Οι αιτούμενες από την ενιστάμενη ώρες δεν προκύπτουν. 

111. Αντωνιάδου Μαρία (Αρ. Πρωτ. 18553/18.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Κεντρικής Μακεδονίας): ): Η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς τις αιτούμενες ώρες 

επιμόρφωσης όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις δεν υπάρχει συνάφεια με 

το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ως προς την διδακτική εμπειρία δεν έχει 

προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που η 

καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.)  

112. Λυκοσκούφης Ιωάννης (Αρ. Πρωτ. 18613/18.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Πελοποννήσου): ): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την διδακτική εμπειρία σε ΣΔΕ, στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων και στην τυπική εκπαίδευση διότι δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση 
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ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που η καταβολή του 

εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). 

113. Αρβανίτης Λεωνίδας (Αρ. Πρωτ. 18594/18.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Δυτικής Ελλάδας): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την διδακτική εμπειρία στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων διότι δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή 

υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε 

μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.) που να αντιστοιχεί στο διάστημα των βεβαιώσεων 

προϋπηρεσίας. 

114. Δημητρέλλου Δήμητρα (Αρ. Πρωτ. 18611/18.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Δυτικής Ελλάδας): Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την διδακτική εμπειρία στην τυπική 

εκπαίδευση. Προσμετρήθηκαν 986 ώρες σύμφωνα με τις προσκομισθείσες βεβαιώσεις 

προϋπηρεσίας. 

115. Δημητρέλλου Μαρία (Αρ. Πρωτ. 18605/18.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Δυτικής Ελλάδας): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την διδακτική εμπειρία διότι δεν 

έχει προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση 

που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην 

Α.Ε.Δ.) που να αντιστοιχεί στο διάστημα των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας. 

116. Τόιτσιου Γεωργία (Αρ. Πρωτ. 18607/18.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Κεντρικής Μακεδονίας): Η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς το πεδίο της ανεργίας διότι 

σύμφωνα με την πρόσκληση πιστοποιητικά /βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί 

μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το 

γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. Ως προς την 

διδακτική εμπειρία στα ΣΔΕ δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή 

υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε 

μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.) για το διάστημα από 5/2/2013 έως 28/6/2013 (136 

ώρες) 

117. Χουντά Αναστασία (Αρ. Πρωτ. 18600/18.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Κεντρικής Μακεδονίας): ): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την διδακτική εμπειρία στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων και στην τυπική εκπαίδευση διότι δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που η καταβολή του 

εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.) που να αντιστοιχεί 

στο διάστημα των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας. 
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118. Ζιγκρικά Νικολέττα (Αρ. Πρωτ. 18599/18.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης): Η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς την διδακτική 

εμπειρία στα ΣΔΕ δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη 

δήλωση σε περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω 

τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.) για την υπ΄ αριθμ. 162/30-6-2016 βεβαίωση προϋπηρεσίας. 

Ως προς την διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων δεν έχει προσκομισθεί 

βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που η καταβολή του 

εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.) για την υπ΄ αριθμ. 

490/20-6-2013 βεβαίωση προϋπηρεσίας. Ως προς την διδακτική εμπειρία στην τυπική 

εκπαίδευση δεν προκύπτουν επιπλέον ώρες. 

119. Καραποστόλου Χριστίνα (Αρ. Πρωτ. 18593/18.04.2017, Περιφερειακή 

Ενότητα Αττικής): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την διδακτική εμπειρία διότι δεν έχει 

προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που η 

καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.) που 

να αντιστοιχεί στο διάστημα των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας. 

120. Τζίκας Ιωάννης (Αρ. Πρωτ. 18576/18.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλίας): Η ένσταση απορρίπτεται εν μέρει. 1) Δεν προκύπτει δεύτερο πτυχίο. 2) Ως  

προς την επιμόρφωση στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων δεν προκύπτει αντιστοιχεί 

επιμόρφωση. 3) Ως προς την διδακτική εμπειρία  δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που η καταβολή του 

εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). 4) Η ένσταση 

γίνεται δεκτή ως προς τη γνώση Η/Υ. 

121. Κώστα Αναστασία (Αρ. Πρωτ. 18782/17.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Ηπείρου): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πεδίο της ανεργίας διότι σύμφωνα με την 

πρόσκληση πιστοποιητικά /βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το γνήσιο 

της υπογραφής υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους 

122. Λουράκης Νεκτάριος (Αρ. Πρωτ. 18783/19.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Κρήτης): Η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς την διδακτική εμπειρία  δεν έχει 

προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που η 

καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). 
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123. Κατράκη Σωτηρία (Αρ. Πρωτ. 18784/19.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Στερεάς Ελλάδας): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το 1ο πεδίο διότι δεν προκύπτει 

δεύτερο πτυχίο. Ως προς το 2ο πεδίο η ένσταση απορρίπτεται διότι η προϋπηρεσία στην 

τυπική εκπαίδευση δεν είναι αποτυπωμένη σε ώρες. 

124. Πλατινάκης Παναγιώτης (Αρ. Πρωτ. 18785/19.04.2017, Περιφερειακή 

Ενότητα Κρήτης): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πεδίο της ανεργίας διότι σύμφωνα 

με την πρόσκληση πιστοποιητικά /βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το γνήσιο 

της υπογραφής υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. 

125. Κεσκίνη Ειρήνη (Αρ. Πρωτ. 18786/19.04.2015, Περιφερειακή Ενότητα Στερεάς 

Ελλάδας) : Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Στο πεδίο των επιμορφώσεων στα ΣΔΕ 

προκύπτουν 41 ώρες. Η προσκομισθείσα βεβαίωση διημερίδας δεν μοριοδοτείται 

σύμφωνα με την πρόσκληση. 

126. Μπογδάνος Νικόλαος (Αρ. πρωτ. 18787/19.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Αττικής): Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τις ώρες προϋπηρεσίας στην τυπική 

εκπαίδευση. Προκύπτουν 815 ώρες. Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πεδίο της 

ανεργίας διότι σύμφωνα με την πρόσκληση πιστοποιητικά /βεβαιώσεις που έχουν 

εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από 

επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας 

τους. 

127. Δασκαλάκης Αντώνιος (Αρ. πρωτ. 18790/19.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Κρήτης): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το 1ο  πεδίο. Ως προς την διδακτική εμπειρία  

δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε 

περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης 

(πρώην Α.Ε.Δ.). Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το 2ο πεδίο διότι οι βεβαιώσεις 

επιμόρφωσης δεν είχαν προσκομισθεί με τον αρχικό φάκελο. Η ένσταση απορρίπτεται ως 

προς το 3ο πεδίο διότι δεν έχει προσκομισθεί μεταφρασμένος και επικυρωμένος ο τίτλος 

της ξένης γλώσσας. Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το 4ο πεδίο διότι η βεβαίωση που 

προσκομίσθηκε δεν περιλαμβάνει τις ενότητες όπως ορίζονται στην πρόσκληση. 

128. Μελισσάρη Χρυσούλα (Αρ. πρωτ. 19180/21.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Στερεάς Ελλάδας): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την διδακτική εμπειρία δεν έχει 

προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που η 
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καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.) για 

την υπ΄ αριθμ. 490/20-6-2013 βεβαίωση προϋπηρεσίας. 

129. Ρίζος Γεώργιος (Αρ. Πρωτ. 19161/21.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Κεντρικής Μακεδονίας): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ο ενιστάμενος δεν αποτελεί μέλος 

μονογονεϊκής οικογένειας αλλά αρχηγός τρίτεκνης. 

130. Δημόκα Ελένη (Αρ. Πρωτ. 18794/19.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα Αττικής): 

Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πεδίο της ανεργίας διότι σύμφωνα με την 

πρόσκληση πιστοποιητικά /βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το γνήσιο 

της υπογραφής υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. Η ένσταση γίνεται δεκτή 

ως προς την διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων. Προκύπτουν 715 ώρες. 

131. Γκατζιώλης Κλεάνθης (Αρ. Πρωτ. 18793/19.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Πελοποννήσου): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πεδίο της ανεργίας διότι σύμφωνα 

με την πρόσκληση πιστοποιητικά /βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το γνήσιο 

της υπογραφής υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. 

132. Κολιού Ευστρατία (Αρ. Πρωτ. 18796/19.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Νοτίου Αιγαίου): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πεδίο της ανεργίας διότι σύμφωνα 

με την πρόσκληση πιστοποιητικά /βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το γνήσιο 

της υπογραφής υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. 

133. Πετρίκης Ζήσης (Αρ. Πρωτ. 18795/19.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής 

Μακεδονίας): Η ένσταση απορρίπτεται διότι είναι ανυπόγραφη. 

134. Βασιλειάδου Άννα (Αρ. πρωτ. 18799/19.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Κεντρικής Μακεδονίας): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πρώτο πεδίο διότι η 

βεβαίωση επιμόρφωσης των 300 ωρών που επικαλείται η ενιστάμενη δεν αποτελεί 

επιμόρφωση στα ΣΔΕ. Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το δεύτερο πεδίο της ανεργίας 

διότι σύμφωνα με την πρόσκληση πιστοποιητικά /βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και 

τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες 

για το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. 

135. Ψαρράς Παναγιώτης (Αρ. πρωτ. 18798/19.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης): ): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την διδακτική 
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εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων διότι δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που η καταβολή του 

εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). 

136. Κυριακού Νικόλαος (Αρ. πρωτ. 18801/19.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Κεντρικής Μακεδονίας): ): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πτυχίο διότι δεν 

προκύπτει συνάφεια σύμφωνα με την πρόσκληση. Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την 

διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Προσμετρήθηκαν 339 ώρες. 

137. Κυριακού Ελένη (Αρ. πρωτ. 18803/19.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Κεντρικής Μακεδονίας): ): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πτυχίο διότι δεν 

προκύπτει συνάφεια σύμφωνα με την πρόσκληση. Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το 

πεδίο της ανεργίας διότι σύμφωνα με την πρόσκληση πιστοποιητικά /βεβαιώσεις που 

έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται 

από επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνες δηλώσεις περί της 

γνησιότητας τους. 

138. Αμπαντζή Μάρθα (Αρ. πρωτ. 18804/19.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλίας): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την επιμόρφωση στα ΣΔΕ καθώς δεν 

προκύπτει από τις προσκομισθείσες βεβαιώσεις. Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την 

διδακτική εμπειρία διότι δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή 

υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε 

μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πεδίο της 

ανεργίας διότι σύμφωνα με την πρόσκληση πιστοποιητικά /βεβαιώσεις που έχουν 

εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από 

επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας 

τους. 

139. Μπαμπούρης Βασίλειος (Αρ. πρωτ. 18806/19.04.2017, Περιφερειακή 

Ενότητα Αττικής): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την διδακτική εμπειρία  διότι δεν έχει 

προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που η 

καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). 

140. Τσιλιμίγκρα Άννα(Αρ. πρωτ. 18810/19.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Πελοποννήσου): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την διδακτική εμπειρία  στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων διότι για τις επιπλέον αιτούμενες ώρες δεν έχει προσκομισθεί 
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βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που η καταβολή του 

εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). 

141. Κονταδάκης Εμμανουήλ- Ευάγγελος (Αρ. πρωτ. 18788/19.04.2017, 

Περιφερειακή Ενότητα Κρήτης): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν έχει παραληφθεί ο 

αρχικός φάκελος. 

142. Γκουντουβά Μαριάννα (Αρ. πρωτ. 18586/18.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλίας): Η ένσταση απορρίπτεται. Ο τίτλος σπουδών που προσκόμισε η ενιστάμενη 

σύμφωνα με τον Ο.Ε.Ε.Κ. είναι ισότιμος με το πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

143. Κωνσταντακάκη Μαρία (Αρ. πρωτ. 18576/18.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Κρήτης): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την διδακτική εμπειρία  στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων διότι δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη 

δήλωση σε περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω 

τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). 

144. Κνιθάκης Κωνσταντίνος (Αρ. πρωτ. 18799/19.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Κρήτης): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς τις αιτούμενες ώρες σχετικά με την 

επιμόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων καθώς δεν προκύπτει από τη προσκομισθείσα 

βεβαίωση. Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την διδακτική εμπειρία διότι δεν έχει 

προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που η 

καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). Η 

ένσταση απορρίπτεται ως προς το πεδίο της δεύτερης ξένης γλώσσας διότι το πτυχίο 

επιπέδου LOWER που έχει προσκομιστεί αντιστοιχεί σε καλή γνώση (επίπεδο Β2). Η 

ένσταση απορρίπτεται ως προς το πεδίο της ανεργίας διότι σύμφωνα με την πρόσκληση 

πιστοποιητικά /βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής 

υπεύθυνες δηλώσεις περί της γνησιότητας τους. 

145. Σιαμαντζιούρας Σταύρος (Αρ. πρωτ. 18792/19.04.2017, Περιφερειακή 

Ενότητα Βορείου Αιγαίου): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την διδακτική εμπειρία 

διότι δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση σε 

περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης 

(πρώην Α.Ε.Δ.). 
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146. Ζαμπάκη Θεοδώρα (Αρ. πρωτ. 18791/19.04.2017, Περιφερειακή Ενότητα 

Ηπείρου):  Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων διότι οι επιπλέον αιτούμενες ώρες δεν εμπίπτουν στο πεδίο της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων. Σχετικά με την πρόσβαση στο φάκελο της κ. Ζαραβέλα θα πρέπει να κατατεθεί 

αίτηση προς τη Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Φουλίδου Ειρήνη 

 

Νικολαϊδης Θεόδωρος 

 

Αυλωνίτου Δήμητρα 

 

 

 


