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                                                                            OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

                                                                                      3/10/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ EKΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ « ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» (ΣΔΕ) (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 660/8/26235/7-8-2019) 

Στην Αθήνα σήμερα, Τρίτη, 1/10/2019, συνεδρίασε  η Επιτροπή εξέτασης 
Ενστάσεων Υποψηφίων  Εκπαιδευτών ΣΔΕ  στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 
660/8/26235/7-8-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία ορίστηκε 
με το με αρ. πρωτ. 604/305/36095/20-9-2019 έγγραφο του Προέδρου 
Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Σκοπός της επιτροπής  ήταν η εξέταση των ενστάσεων  επί των 
προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. 

Η επιτροπή αποτελούμενη δυνάμει του ανωτέρω εγγράφου από τις:  

1. Μάντεση Αλεξάνδρα 
2. Πριγκιφίλη Ουρανία   
3. Χωραϊτη Δήμητρα   

αφού έλαβε υπόψη : 

α) την με αρ. πρωτ. 660/8/26235/07-8-2019 «Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης 
έργου της πράξης «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» (ΣΔΕ), ΟΠΣ:5002546 σχολικής 
περιόδου 2019-2020 

β) τις ενστάσεις τις οποίες υπέβαλαν υποψήφιοι  , 

γ) το χρονικό διάστημα των τριών (03) ημερών για την υποβολή ενστάσεων από την 
επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ και όσα ορίζονται σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης 
ενστάσεων υποψηφίων στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , 

 

έκρινε ως ακολούθως: 
 

1. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12783/18-9-2019 , αυτή δεν γίνεται δεκτή γιατί δεν 
προσκομίστηκε βεβαίωση προϋπηρεσίας από το φορέα.  

2. Ένσταση με αριθμ. πρωτ 12788/18-9-2019 δεν γίνεται δεκτή γιατί δεν έχει 
προσκομίσει  αντίγραφο και μετάφραση μεταπτυχιακού καθώς και αντίγραφο και 
μετάφραση του τίτλου ξένης γλώσσας. 

3. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12840/18-9-2019 δεν γίνεται δεκτή, γιατί ο γερμανικός 
τίτλος σπουδών δεν συνοδεύεται από μετάφραση. 
4. Ένσταση  με αριθμ. πρωτ. 12964/19-9-2019 δεν γίνεται δεκτή, γιατί δεν 
υποβλήθηκε αίτηση. 
5. Ένσταση  με αριθμ. πρωτ. 12740/18-9-2019 γίνεται δεκτή γιατί  η βεβαίωση 
επιμόρφωσης στο αντικείμενο του κοινωνικού γραμματισμού διάρκειας 300 ωρών 
κρίνεται συναφής 
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6. Ένσταση  με αριθμ. πρωτ. 12899/19-9-2019 γίνεται μερικώς δεκτή ως προς την  
επιμόρφωση 37 ωρών στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

7. Ένσταση  με αριθμ. πρωτ. 12734/18-9-2019 γίνεται δεκτή διότι αποδεικνύεται η 
ιδιότητα ΑΜΕΑ. 
8. Ένσταση  με αριθμ. πρωτ. 12962/19-9-2019 γίνεται μερικώς δεκτή: α) στο πεδίο 

της δεύτερης ξένης γλώσσας αποδεικνύεται η άριστη γνώση β) στο πεδίο της 
διδακτικής εμπειρίας κρίνεται συναφής  η βεβαίωση απασχόλησης στο πρόγραμμα 
« ΟΔΥΣΣΕΑΣ» διάρκειας 400 ωρών γ) δεν αποδεικνύεται η ιδιότητα του ΑΜΕΑ 
9.Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12910/19-9-2019 δεν γίνεται δεκτή, διότι δεν είχε 
προσκομίσει μαζί με την αρχική αίτηση φωτ/φο μεταπτυχιακού και επικυρωμένη 
μετάφραση. 
10. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12762/18-9-2019 δεν γίνεται δεκτή γιατί δεν είχε 
προσκομιστεί βεβαίωση ΕCDL  ή βεβαίωση περί παρακολούθησης τεσσάρων 
μαθημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. 
11.  Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12902/19-9-2019 δεν γίνεται δεκτή γιατί δεν 
προσκομίστηκε αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου.  
12.  Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12882/19-9-2019 δεν γίνεται δεκτή γιατί α) δεν 
προσκομίστηκε ο μεταπτυχιακός τίτλος β)ο ξενόγλωσσος τίτλος δεν είναι 
μεταφρασμένος 
13.   Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12889/19-9-2019 απορρίπτεται λόγω μη συνάφειας 
του μεταπτυχιακού τίτλου. 
14.   Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12999/19-9-2019 απορρίπτεται λόγω μη συνάφειας 
του μεταπτυχιακού τίτλου. 
15.    Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12852/18-9-2019 γίνεται μερικώς δεκτή: 
α) ως προς το πρώτο σκέλος απορρίπτεται λόγω μη συνάφειας του μεταπτυχιακού 
τίτλου. 
β) βάσει της πρόσκλησης η γνώση χειρισμού Η/Υ δεν μοριοδοτείται για τους 
εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86 
γ) η ανεργία έχει καταχωρηθεί ορθά 
16.  Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12810/18-9-2019 δεν γίνεται δεκτή εφόσον δεν 
τεκμηριώνεται η πολυτεκνική ιδιότητα. 
17.   Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12703/18-9-2019 δεν γίνεται δεκτή γιατί: 
α) Το μεταπτυχιακό δεν εμπίπτει στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων 
β) Η διδακτική εμπειρία δεν έχει διανυθεί στην εκπαίδευση ενηλίκων αλλά στην 
επαγγελματική κατάρτιση 
γ) Δεν υπάρχει συναφής επιμόρφωση 
18.   Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12907/19-9-2019 δεν γίνεται δεκτή λόγω αοριστίας. 
19.    Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12892/19-9-2019 δεν γίνεται δεκτή γιατί ο αγγλικός 
τίτλος δεν είναι μεταφρασμένος, ενώ ο γερμανικός δεν συνοδεύεται από επίσημη 
μετάφραση όπως ορίζει η πρόσκληση 
20.     Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12829/18-9-2019 απορρίπτεται λόγω μη συνάφειας 
των μεταπτυχιακών τίτλων 
21.  Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12908/19-9-2019 δεν γίνεται δεκτή λόγω αοριστίας. 
22.      Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12716/18-9-2019 απορρίπτεται λόγω μη συνάφειας 
 των βεβαιώσεων επιμόρφωσης. 

23. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12719/18-9-2019  γίνεται δεκτή με αξιολόγηση 
του φακέλου. Όσον αφορά στο μεταπτυχιακό τίτλο αυτός δεν γίνεται 
δεκτός γιατί δεν συνοδεύεται από αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ. Η διδακτική 
εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων κρίνεται ως μη συναφής. 
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24. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12765/18-9-2019 δεν γίνεται δεκτή λόγω μη 
κατάθεσης στα δικαιολογητικά του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

25. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12809/18-9-2019 δεν γίνεται δεκτή γιατί δεν είχε 
κατατεθεί στον αρχικό φάκελο επίσημη μετάφραση του τίτλου της 
αγγλικής γλώσσας. 

26. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12837/18-9-2019  γίνεται δεκτή εφόσον η εν 
λόγω εμπειρία έχει διανυθεί στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

27. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12819/18-9-2019  γίνεται δεκτή εφόσον η γνώση 
πληροφορικής αποδεικνύεται με τη βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας 
για 4 μαθήματα που εμπίπτουν στο πεδίο πληροφορικής. 

28. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12813/18-9-2019 δεν γίνεται δεκτή διότι ο 
φάκελος απεστάλη στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ και ελέγχθηκε. 

29. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12839/18-9-2019  γίνεται δεκτή εφόσον 
αποδεικνύεται η γνώση Η/Υ (πιστοποιημένη επιμόρφωση στο Τ.Π.Ε) 

30. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12718/18-9-2019  γίνεται δεκτή εφόσον η 
επιμόρφωση είναι στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

31. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12909/19-9-2019  απορρίπτεται. Οι ώρες 
διδακτικής εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι 245. 

32. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12774/18-9-2019  δεν γίνεται δεκτή διότι : α) η 
αναγραφή των ονομάτων δεν είναι επιτρεπτή λόγω του κανονισμού περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων β) ο μεταπτυχιακός τίτλος κρίνεται 
ως μη συναφής γ) οι βεβαιώσεις επιμόρφωσης κρίνονται ως μη συναφείς 
δ)  βάσει της πρόσκλησης δεν μοριοδοτείται η γνώση Η/Υ για τους 
εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86 ε) έχει καταχωρηθεί ορθά η βεβαίωση 
ανεργίας 

33. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12771/18-9-2019  γίνεται δεκτή εφόσον 
τεκμηριώνεται η άριστη γνώση της αλβανικής γλώσσας. 

34. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12744/18-9-2019  απορρίπτεται καθώς η 
απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σε αγγλόφωνο βουλγαρικό πανεπιστήμιο 
δεν αποδεικνύει την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

35. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12738/18-9-2019  γίνεται μερικώς δεκτή καθόσον 
εντός του φακέλου υπήρχε το πτυχίο. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας για 
τους υποψήφιους του κλάδου ΠΕ Ο6 δεν μοριοδοτείται. Επίσης ο φάκελος 
επαναμοριοδοτήθηκε κατά τον έλεγχο. Οι διδακτικές ώρες στο πεδίο 2.2 
είχαν διανυθεί στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης οπότε κρίθηκαν 
ως μη συναφείς, ενώ οι αντίστοιχες ώρες στην τυπική εκπαίδευση (πεδίο 
2.3) μειώθηκαν σε 509. 

36. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12754/18-9-2019  γίνεται μερικώς δεκτή γιατί α) 
αποδεικνύεται η γνώση Η/Υ από την προσκομιζόμενη βεβαίωση των 4 
μαθημάτων β) η βεβαίωση ανεργίας έχει καταχωρηθεί ορθά γ) ο 
ξενόγλωσσος τίτλος δεν είναι μεταφρασμένος 

37. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12936/19-9-2019  γίνεται μερικώς δεκτή. Έγινε 
δεκτός ο μεταπτυχιακός τίτλος που στην αίτηση δεν είχε δηλωθεί εκ 
παραδρομής, αλλά υπήρχε εντός του φακέλου. Οι  διδακτικές ώρες στο 
πεδίο εκπαίδευσης ενηλίκων κρίθηκαν μη συναφείς διότι είχαν 
πραγματοποιηθεί σε φορείς επαγγελματικής κατάρτισης. 

38. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12970/19-9-2019  γίνεται μερικώς δεκτή. Οι 
διδακτικές ώρες ήταν στο αντικείμενο της επαγγελματικής κατάρτισης 
οπότε κρίθηκαν ως μη συναφείς. Η γνώση Η/Υ γίνεται δεκτή λόγω 
προσκόμισης σχετικού αποδεικτικού. 
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39. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12831/18-9-2019 απορρίπτεται και ως προς το 
σκέλος του διδακτορικού διότι κρίνεται ως μη συναφές, και ως προς το 
σκέλος της επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων η οποία επίσης 
κρίνεται μη συναφής. 

40. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13040/19-9-2019  γίνεται μερικώς δεκτή. Στο 
πεδίο 2.2 οι διδακτικές ώρες έχουν διανυθεί στην επαγγελματική 
κατάρτιση και όχι στην εκπαίδευση ενηλίκων. Στο πεδίο 2.3 η ένσταση 
γίνεται δεκτή. Ως προς το πεδίο 1.2β η επιμόρφωση δεν κρίνεται συναφής. 

41. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13172/20-9-2019  γίνεται μερικώς δεκτή. Η 
διδακτική εμπειρία υπολογίστηκε σε 228 ώρες αντί για 252. 

42. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13194/20-9-2019  γίνεται δεκτή γιατί 
αποδεικνύεται επαρκώς η γνώση ξένης γλώσσας. 

43. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13112/20-9-2019 δεν γίνεται δεκτή γιατί δεν 
υπάρχει εντός του αρχικού φακέλου ισοτιμία από ΔΟΑΤΑΠ καθώς και 
μετάφραση για να προσμετρηθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος. 

44. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13203/20-9-2019  γίνεται μερικώς δεκτή. Στο 
πεδίο της επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (1.2.β) 
προσμετρήθηκαν οι 100 ώρες των σεμιναρίων. Ως προς το θέμα του 
υπολογισμού των μορίων αυτός γίνεται αυτόματα από το σύστημα. Η 
επιτροπή εξετάζει αν έχουν καταχωρηθεί σωστά τα δικαιολογητικά. 

45. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13096/20-9-2019 απορρίπτεται γιατί το 
διδακτορικό κρίνεται ως μη συναφές. Επίσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην πρόσκληση όταν έχουν προσκομιστεί διδακτορικό και μεταπτυχιακό, 
προσμετράται ο ανώτερος τίτλος. 

46. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12707/18-9-2019  αφορά την αίτηση του 
συνυποψηφίου με αριθμ. πρωτ. 107312 και γίνεται δεκτή. 

47. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13090/20-9-2019 απορρίπτεται διότι στο πεδίο 
της διδακτικής εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων έχουν υπολογιστεί 
475 ώρες. 

48. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12832/18-9-2019  γίνεται δεκτή εφόσον 
αποδεικνύεται η γνώση Η/Υ λόγω βεβαίωσης της σχολής. 

49. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13076/20-9-2019 δεν γίνεται δεκτή γιατί η 
αίτηση είναι ανυπόγραφη. 

50. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13068/20-9-2019  γίνεται δεκτή. Στο πεδίο της 
διδακτικής εμπειρίας στην τυπική εκπαίδευση προσμετρήθηκαν 901 ώρες. 

51. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13182/20-9-2019 απορρίπτεται : α) Ο 
μεταπτυχιακός τίτλος κρίνεται ως μη συναφής β) Η άριστη γνώση αγγλικής 
γλώσσας  δεν αποδεικνύεται και γ) η διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση 
ενηλίκων κρίνεται ως μη συναφής. 

52. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13075/20-9-2019 απορρίπτεται λόγω μη 
συνάφειας της διδακτικής εμπειρίας. 

53. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13077/20-9-2019  γίνεται μερικώς δεκτή γιατί: α) 
ο μεταπτυχιακός τίτλος σύμφωνα με την πρόσκληση δεν κρίνεται συναφής 
β) στο πεδίο της επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων 
προσμετρήθηκαν ως συναφείς 65 ώρες 

54. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13177/20-9-2019  γίνεται μερικώς δεκτή. Στο 
πεδίο της επιμόρφωσης  (ΣΔΕ) οι ώρες είναι μηδέν. Στην επιμόρφωση στις 
αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων έχει 500 ώρες. 

55. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12864/18-9-2019 απορρίπτεται. Στο πεδίο της 
διδακτικής εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων έχει 150 ώρες. 
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56. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12865/18-9-2019 δεν γίνεται δεκτή γιατί δεν 
αποδεικνύεται η διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση. 

57. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12924/19-9-2019 δεν γίνεται δεκτή εφόσον δεν 
προσκομίστηκε πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος 

58. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12758/18-9-2019 απορρίπτεται διότι στη 
διδακτική εμπειρία  στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων δεν υπάρχει 
συνάφεια ενώ στην επιμόρφωση στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων έχει 
160 ώρες. 

59. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13126/20-9-2019  γίνεται δεκτή διότι 
αποδεικνύεται η άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας. 

60. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13168/20-9-2019 δεν γίνεται δεκτή γιατί 
διαπιστώθηκε ότι ο ενιστάμενος περιλαμβάνεται στους προσωρινούς 
πίνακες κατάταξης. 

61. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12838/18-9-2019 απορρίπτεται διότι α) δεν 
υπάρχει συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου β) στο πεδίο της 
επιμόρφωσης δεν υπάρχουν συναφείς ώρες γ) στο πεδίο της διδακτικής 
εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων δεν υπάρχει επίσης συνάφεια. 

62. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12868/18-9-2019  γίνεται μερικώς δεκτή.Ως προς 
το πεδίο της διδακτικής εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων δεν 
υπάρχουν συναφείς ώρες. Ως προς την ένσταση κατά του συνυποψηφίου 
με αίτηση με αριθμ. πρωτ. 107268 γίνεται δεκτή. Στο φάκελο του 
συνυποψηφίου διαγράφηκε η διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση 
από 1043 ώρες σε μηδέν ώρες. 

63. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13159/20-9-2019 απορρίπτεται διότι το 
μεταπτυχιακό (σπουδές στην εκπαίδευση) κρίνεται ως μη συναφές βάσει 
της παρούσας πρόσκλησης. 

64. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13167/20-9-2019 απορρίπτεται διότι στη 
βεβαίωση του Αριστοτέλειου Παν/μίου περί διδακτικής εμπειρίας δεν 
αναφέρονται οι ώρες. 

65. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13165/20-9-2019  γίνεται δεκτή διότι ο 
μεταπτυχιακός τίτλος κρίνεται συναφής. 

66. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13132/20-9-2019 απορρίπτεται λόγω μη 
απόδειξης της διδακτικής εμπειρίας στην τυπική εκπαίδευση. 

67. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12869/18-9-2019  γίνεται δεκτή και στο πεδίο της 
διδακτικής εμπειρίας στην τυπική εκπαίδευση προσμετρώνται 72 ώρες. 

68. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13154/20-9-2019 δεν γίνεται δεκτή διότι δεν έχει 
προσκομίσει αναγνώριση του μεταπτυχιακού τίτλου από το ΔΟΑΤΑΠ. 

69. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12800/18-9-2019  γίνεται δεκτή διότι  στην 
πρόσκληση δεν αναφέρεται ο αποκλεισμός των κατόχων πτυχίων της 
συγκεκριμένης σχολής πριν το 2006 από τον συγκεκριμένο κλάδο. 

70. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13201/20-9-2019  γίνεται μερικώς δεκτή:α)ως 
προς το μεταπτυχιακό δεν γίνεται δεκτή γιατί δεν συνοδεύεται από 
επίσημη μετάφραση β)ως προς την επιμόρφωση στην εκπαίδευση 
ενηλίκων κρίνεται συναφές το ένα σεμινάριο(MUSIC DARE)  και 
προσμετρώνται 50 ώρες και μη συναφές το σεμινάριο «Όψεις του 
προσφυγικού φαινομένου»γ)ως προς την ξένη γλώσσα αναγνωρίζεται η 
άριστη γνώση δ)ως προς την ανεργία δεν γίνεται δεκτή γιατί έχει 
καταμετρηθεί ορθά ε) ως προς την ιδιότητα ΑΜΕΑ δεν γίνεται δεκτή γιατί 
δεν συνοδεύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
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71. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13179/20-9-2019 απορρίπτεται γιατί η βεβαίωση 
διδακτικής εμπειρίας δεν αναγράφει ώρες, οπότε μηδενίζονται οι ώρες 
διδακτικής εμπειρίας. 

72. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13105/20-9-2019 απορρίπτεται γιατί η διδακτική 
εμπειρία έχει διανυθεί στην επαγγελματική κατάρτιση και όχι στην 
εκπαίδευση ενηλίκων. 

73. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13070/20-9-2019 δεν γίνεται δεκτή γιατί 
δηλώθηκε το  ονοματεπώνυμο του συζύγου. 

74. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13164/20-9-2019 δεν γίνεται δεκτή γιατί τα 
κατατεθέντα πιστοποιητικά αναπηρίας δεν είναι σε ισχύ. 

75. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13150/20-9-2019 απορρίπτεται γιατί οι 
βεβαιώσεις που προσκομίστηκαν στο πεδίο επιμόρφωση στην εκπαίδευση 
ενηλίκων, δεν κρίνονται συναφείς. 

76. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12879/19-9-2019  γίνεται μερικώς δεκτή: α) ως 
προς τη γνώση ξένης τουρκικής γλώσσας αποδεικνύεται η άριστη γνώση 
λόγω φοίτησης σε τουρκικό παν/μιο β) στο πεδίο της επιμόρφωσης στο 
αντικείμενο των ΣΔΕ προσμετρώνται 25 ώρες και στην εκπαίδευση 
ενηλίκων 120 ώρες 

77. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12871/18-9-2019  γίνεται μερικώς δεκτή:α)ως 
προς την ξένη γλώσσα (γερμανικά) αποδεικνύεται η άριστη γνώση λόγω 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Γερμανία β)ως προς το μεταπτυχιακό  
αυτό κρίνεται ως μη συναφές και γ) ως προς τη διδακτική εμπειρία στην 
εκπαίδευση ενηλίκων αυτή κρίνεται ως μη συναφής. 

78. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13072/20-9-2019 απορρίπτεται διότι δεν έχει 
προσκομιστεί ο ξενόγλωσσος τίτλος αλλά μόνο μετάφραση και το 
σεμινάριο «Οψεις του προσφυγικού φαινομένου» κρίνεται ως μη 
συναφές. 

79. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13146/20-9-2019 απορρίπτεται διότι η αριθμ. 
πρωτ. 128545/20-8-2019 αίτηση, κατά της οποίας ενίσταται κατέχει 
συναφή μεταπτυχιακό τίτλο, αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ. 

80. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12732/18-9-2019 απορρίπτεται διότι α) ως προς 
το σκέλος της επιμόρφωσης οι σχετικές βεβαιώσεις δεν κρίνονται 
συναφείς β) ως προς το σκέλος  της μοριοδότησης της διδακτικής 
εμπειρίας από την πρόσκληση, το μέγιστο στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι 
5 μόρια, ενώ στα ΣΔΕ είναι 10 

81. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13113/20-9-2019 γίνεται δεκτή και ως εκ τούτου 
απορρίπτονται οι αιτήσεις των συνυποψηφίων  με αριθμ. πρωτ. 132224 
και 130544 διότι τα πτυχία των ΤΕΙ δεν εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ88.01 

82. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13144/20-9-2019  γίνεται μερικώς δεκτή:α)Ο 
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών χωρίς την αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ δεν 
μοριοδοτείται β) αποδεικνύεται η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

83. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12941/19-9-2019 απορρίπτεται λόγω μη 
συνάφειας των σχετικών βεβαιώσεων επιμόρφωσης στην εκπαίδευση 
ενηλίκων 

84. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13190/20-9-2019  γίνεται δεκτή ως προς το πεδίο 
γνώσης της αγγλικής γλώσσας 

85. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12956/19-9-2019 δεν γίνεται δεκτή α)ως προς 
την επιμόρφωση συναφείς κρίνονται 150 ώρες β) η γνώση της γαλλικής 
γλώσσας δεν αποδεικνύεται γιατί δεν έχει κατατεθεί τίτλος σπουδών γ)ως 
προς τη διδακτική εμπειρία  η προσμέτρηση πραγματοποιείται σε ώρες        
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δ) ως προς την ιδιότητα ΑΜΕΑ δεν υπάρχει πιστοποιητικό υγιειονομικής 
επιτροπής σε ισχύ από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό 
της αναπηρίας 

86. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13143/20-9-2019 δεν γίνεται δεκτή: στο πεδίο 
της διδακτικής εμπειρίας στην τυπική εκπαίδευση δεν αποδεικνύονται οι 
ώρες β) αποδεικνύεται η πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας και όχι η 
άριστη 

87. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12877/19-9-2019 γίνεται δεκτή και στο πεδίο της 
επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων προσμετρώνται 170 ώρες 

88. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13138/20-9-2019 απορρίπτεται λόγω μη 
συνάφειας στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων 

89. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13187/20-9-2019 απορρίπτεται λόγω μη 
συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου 

90. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13118/20-9-2019 δεν γίνεται δεκτή λόγω μη 
κατάθεσης του αποδεικτικού γνώσης ελληνικής γλώσσας όπως ορίζεται 
στην πρόσκληση 

91. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13161/20-9-2019 γίνεται δεκτή διότι η διδακτική 
εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση κρίνεται συναφής. Το σύνολο των ωρών 
γίνεται δεκτό. 

92. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12993/19-9-2019 απορρίπτεται λόγω μη 
συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου 

93. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13098/20-9-2019 απορρίπτεται α) η επιμόρφωση 
στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων κρίνεται μη συναφής β) η γνώση 
πληροφορικής δεν μοριοδοτείται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 
86 γ) ο μεταπτυχιακός τίτλος  κρίνεται μη συναφής 

94. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12731/18-9-2019 απορρίπτεται λόγω μη 
συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου 

95. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13001/19-9-2019 γίνεται δεκτή διότι στο πεδίο 
της επιμόρφωσης σε θέματα ΣΔΕ έχει 200 ώρες που κρίνονται συναφείς 

96. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12834/18-9-2019 γίνεται μερικώς δεκτή : α) στο 
πεδίο της επιμόρφωσης στα ΣΔΕ υπάρχει συνάφεια και έχει 600 ώρες για 
τα δύο σεμινάρια β) στο πεδίο της ξένης γλώσσας δεν κατέχει τον 
απαιτούμενο τίτλο  σύμφωνα με την πρόσκληση 

97. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13193/20-9-2019 απορρίπτεται λόγω μη 
συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου 

98. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13087/20-9-2019 γίνεται μερικώς δεκτή: α) ο 
μεταπτυχιακός τίτλος κρίνεται μη συναφής β) ως προς τη γνώση της 
δεύτερης ξένης γλώσσας γίνεται δεκτή γ) αποδεικνύεται η γνώση Η/Υ δ) ως 
προς το πεδίο της ανεργίας η βεβαίωση έχει ορθά καταχωρηθεί 

99. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12985/19-9-2019 δεν γίνεται  δεκτή γιατί στο 
πεδίο της επιμόρφωσης σε θέματα ΣΔΕ έχει μοριοδοτηθεί ήδη. 

100. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 12867/18-9-2019 γίνεται μερικώς δεκτή: α) η 
διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων δεν κρίνεται συναφής β) η 
γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται λόγω τίτλου σπουδών 

101. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13191/20-9-2019 γίνεται μερικώς δεκτή: α) στο 
πεδίο επιμόρφωσης σε θέματα ΣΔΕ η βεβαίωση κρίνεται συναφής β) στο 
πεδίο  της διδακτικής εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων, η εμπειρία ως 
εκπαιδευτή στην ΕΣΕΕ δεν αποδεικνύεται γιατί δεν έχει προσκομίσει 
βεβαίωση εργοδότη, ενώ η εμπειρία στο ΚΕΠ πλοηγού για συμβουλευτική 
ανέργων κρίνεται ως μη συναφής 



 8 

102. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13066/20-9-2019 απορρίπτεται γιατί η διδακτική 
εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων κρίνεται ως μη συναφής 

103. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13058/20-9-2019 γίνεται μερικώς δεκτή: α) ο 
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών κρίνεται μη συναφής και β) Η γνώση Η/Υ 
αποδεικνύεται με την βεβαίωση μαθημάτων Πληροφορικής σύμφωνα με 
την πρόσκληση.      

104.  Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13156/20-9-2019 γίνεται δεκτή ως προς την  
αίτηση με αριθμό  117791 διότι δεν κατέχει διδακτορικό τίτλο και λόγω μη 
τεκμηρίωσης της κατοχής δεύτερου πτυχίου.            

105.  Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13111/20-9-2019 γίνεται δεκτή ως προς την 
αίτηση με αριθμό  117791 διότι δεν κατέχει διδακτορικό τίτλο και λόγω μη 
τεκμηρίωσης της κατοχής δεύτερου πτυχίου.            

106.  Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13122/20-9-2019 δεν γίνεται δεκτή ως προς την 
αίτηση με αριθμό 128020 διότι σύμφωνα με την πρόσκληση 
αποδεικνύεται η κατοχή δεύτερου πτυχίου. 

107.  Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13084/20-9-2019 δεν γίνεται δεκτή: Η ορθή 
μοριοδότηση των ξένων γλωσσών είναι: 1η ξένη γλώσσα (Γαλλική): Πολύ 
Καλή και η 2η ξένη Γλώσσα (Αγγλική): Καλή. 

108.  Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13137/20-9-2019 δεν γίνεται δεκτή, εφόσον η 
διδακτική εμπειρία δεν είναι συναφής. (ΚΕΚ CONCUL A.E).        

109.  Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13078/20-9-2019 δεν γίνεται δεκτή, διότι το 
πτυχίο του Ιδιωτικού ΤΕΛ τμήματος Προγραμματιστών του Τομέα 
Πληροφορικής δεν περιλαμβάνεται  στο παράρτημα της Πρόσκλησης προς 
απόδειξης της γνώσης Πληροφορικής.         

110.  Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13197/20-9-2019  δεν γίνεται δεκτή, διότι η 
ένσταση αναφέρεται στην προηγούμενη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών 
για τα ΣΔΕ.               

111.  Ένσταση με αριθμ. πρωτ.13062/20-09-2019 γίνεται μερικώς δεκτή ως 
προς την διδακτική εμπειρία στα ΣΔΕ προσμετρώνται 831 ώρες σύνολο και 
στο πεδίο της Επιμόρφωσης στα ΣΔΕ επιπλέον 300 ώρες από το ΚΕΚ 
ΟΡΑΜΑ στο αντικείμενο του αγγλικού γραμματισμού. 
Ως αναφορά την ένσταση στην υπ’ αριθμ. 110081 αίτηση γίνεται δεκτή και 
ως προς τα δύο σκέλη. 

112. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13183 γίνεται μερικώς δεκτή: Ως προς την υπ’  
αριθμ. 132577 αίτηση α) Το μεταπτυχιακό κρίνεται συναφές άρα 
απορρίπτεται η ένσταση β) Η διδακτική εμπειρία προσμετράται συνολικά 
στα ΣΔΕ σε 1.266 ώρες και στην τυπική εκπαίδευση στις 3.276 ώρες. 
Ως προς την υπ’ αριθμ. 129093 απορρίπτεται στο σύνολό της εφόσον η 
καταμέτρηση των ωρών ήταν ορθή. 

113. Ένσταση με αριθμ. πρωτ. 13205/20-9-2019 γίνεται μερικώς δεκτή: α) ως 
προς την αίτηση με αριθμ. 107613 η διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων είναι συνολικά 411 ώρες και αποδεικνύεται η ιδιότητα ΑΜΕΑ. Β) 
ως αναφορά την αίτηση με αριθμ. 132098 η διδακτική εμπειρία 
υπολογίσθηκε ως εξής: i)στα ΣΔΕ 875 ώρες ii) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
185 ώρες και στην iii) στην τυπική εκπαίδευση 2.119 ώρες. 

        Για την εξέταση των ενστάσεων υπογράφουν: 
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