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Στην Αθήνα σήμερα, 1/10 /2019, συνεδρίασε η 3η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων 
κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμό 
πρωτ.: 660/8/26235/07-08-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία 
ορίστηκε με το με αρ. πρωτ. 604/305/36095/20-09-2019 έγγραφο του Προέδρου 
Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.                                                                                                                                    
Η επιτροπή αποτελούμενη δυνάμει του ανωτέρω εγγράφου από τις κ.κ.:  

1. Μαργέλη Μαρκέλλα 
2. Κωνσταντίνου Μαρία  & 
3. Κοτσολάκου  Ελένη                                                                                                                                                  

αφού έλαβε υπόψη: 

α) την με αρ. πρωτ.: 660/8/26235/07-08-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα 
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) 

β) τις εκατό δεκατρείς (112) ενστάσεις,  τις οποίες υπέβαλαν οι υποψήφιοι και 
παρέλαβε η επιτροπή στις 20/09/2019 και ώρα 14.50. 

γ) το χρονικό διάστημα των τριών  (03) ημερών για την υποβολή ενστάσεων από την 
επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αξιολογικών πινάκων στον ιστότοπο 
του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, δηλαδή από  την Τετάρτη 18/09/2019 ώρα 00.01 έως και την 
Παρασκευή 20/09/2019  ώρα 24.00  και όσα ορίζονται σχετικά με τη διαδικασία 
υποβολής και εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων στην ανωτέρω Πρόσκληση 
Εκδήλωσης   Ενδιαφέροντος,                                                                                                                                       

                                                     έκρινε ως ακολούθως: 

1.   12768 / 18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή                                                                                       

Ο τίτλος σπουδών  που κατατέθηκε  εμπίπτει στους  απαιτούμενους από  τη  

σχετική πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  και  μοριοδοτήθηκε  εκ  νέου  ο  

ενιστάμενος σύμφωνα  με  τα  δικαιολογητικά  που  προσκόμισε  με  τον  αρχικό  

φάκελο υποψηφιότητάς του. 

2.   12816/ 18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δε γίνεται δεκτή. 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο και των πέντε φακέλων των συνυποψηφίων του 
ενιστάμενου, στις βεβαιώσεις  παρακολούθησης του προγράμματος Εκπαίδευσης 
Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ & του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ δεν αναφέρεται ότι αφορά 
επιμόρφωση για πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ. 

3.  12751/18-9-2019 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (3η) ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 660/8/26235/07-08-2019) 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Απορρίπτεται, διότι αφενός η επιτροπή ενστάσεων 

δεν είναι αρμόδια για να προβεί σε πιστοποίηση ταυτοπροσωπίας οποιοδήποτε 

υποψηφίου, αφετέρου δεν εξετάζονται επιπλέον δικαιολογητικά που έχουν 

προσκομισθεί μαζί με την ένσταση και δεν συνοδεύουν τον αρχικό φάκελο του 

υποψηφίου. 

4.  12803/18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Απορρίπτεται, διότι η ενιστάμενη δεν έχει καταθέσει 

βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, αλλά Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού 

Ασφάλισης που είναι μόνο πληροφοριακού χαρακτήρα. 

5.  12763/18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή. Μοριοδοτήθηκε  εκ  νέου  ο  ενιστάμενος 

σύμφωνα  με  τα  δικαιολογητικά  που  προσκόμισε  με  τον  αρχικό  φάκελο 

υποψηφιότητάς του. 

6.  12896/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή εν μέρει.  Σχετικά με τη συνάφεια του 

μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου, ορθώς δεν του έχει αναγνωρισθεί, 

σύμφωνα με την πρόσκληση σελ. 9, § 2 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ «Συναφείς  

Τίτλοι  Σπουδών  θεωρούνται  σύμφωνα  με  το  ΦΕΚ  1596/Β΄/10.05.2019  οι 

«Μεταπτυχιακές  σπουδές  (μεταπτυχιακό,  διδακτορικό)  στην  Εκπαίδευση  

Ενηλίκων,  στη Συνεχιζόμενη  Εκπαίδευση  και  στη  Διά  Βίου  Εκπαίδευση»  και  

λαμβάνουν  τον  αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων».   Όσον αφορά την αναγνώριση 

της γνώσης Η/Υ ο ενιστάμενος μοριοδοτήθηκε εκ νέου. 

7.  12906/19-09-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Απορρίπτεται. Σύμφωνα με την πρόσκληση σελ. 10,   

§ 3 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ : «Επιμόρφωση  προερχόμενη  από εκπαιδευτικές  ενότητες  ή  

εξαμηνιαία  μαθήματα  τυπικής  εκπαίδευσης  (π.χ.  Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, 

Διδασκαλεία) και τα  οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, 

απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη». 

8.  12875/19-09-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή. 
 

9.  12897/19-09-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή. 
 

10.  12825/18-09-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή. 
 

11.  12960/18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Απορρίπτεται.  Ο ήδη προσκομισθέν 

μεταπτυχιακός τίτλος, αφενός δεν χαρακτηρίζεται από το ΔΟΑΤΑΠ ως 

αντίστοιχος τίτλος των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (το 
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οποίο δεν αφορά τη διαδικασία της επιτροπής), αφετέρου δεν εξετάζονται 

επιπλέον δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί μαζί με την ένσταση και 

δεν συνοδεύουν τον αρχικό φάκελο του υποψηφίου. Πρόσκληση σελ. 9, § 2  

«Βεβαίωση  ισοτιμίας  και  αντιστοιχίας  του  τίτλου  σπουδών  με  τα  

απονεμόμενα πτυχία  από  τα  Πανεπιστήμια  της  ημεδαπής  η  οποία  

χορηγείται  από  το Διεπιστημονικό  Οργανισμό  Αναγνώρισης  Τίτλων  

Ακαδημαϊκών  και  Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.». 

 

12.  12804/18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Απορρίπτεται.  Οι απόφοιτοι του μεταφραστικού 

μπορούν να διδάξουν την όποια  γλώσσα,  μόνο μετά από επιτυχή παρακολούθηση 

Προγράμματος διδακτικής των ξένων γλωσσών, που διοργανώνεται από 

Πανεπιστήμιο της ημεδαπής σε πτυχιούχους. 

13.  12696/18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Απορρίπτεται.  Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης που 

αναφέρει ο ενιστάμενος δεν συνάδουν με τους όρους της προκήρυξης.  

14.  12789/18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή.  Αναγνωρίσθηκε η γνώση του Η/Υ. 
 

15.  12857/18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή. Μοριοδοτήθηκε για τις 284 ώρες επιπλέον. 

16.  12859/18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή εν μέρει.  Μοριοδοτήθηκε με 75 επιπλέον ώρες, 

από τις 50 της επιτροπής διοικητικής επαλήθευσης, στο πεδίο 1.2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ήτοι σύνολο 125 ώρες. 

17.  12775/18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή.  Μοριοδοτήθηκε με 150 επιπλέον ώρες, από τις 
100 της επιτροπής διοικητικής επαλήθευσης, στο πεδίο 1.2.α ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΔΕ, 
ήτοι σύνολο 250 ώρες. 

18.  12846/ 18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή εν μέρει. Για την ένσταση κατά της υποψήφιας 

με αρ. πρωτ.: 110296, διορθώθηκε η μοριοδότηση για τη    γνώση  Αγγλικής  

γλώσσας, διότι σύμφωνα με την πρόσκληση σελ. 11, § 5  Ξένη Γλώσσα : « Η  γνώση  

Αγγλικής  γλώσσας  για  τους  εκπαιδευτικούς  του  κλάδου  ΠΕ06  δεν  

μοριοδοτείται για τους υποψηφίους».  Όσον αφορά το 2ο σκέλος της ένστασης 

απορρίπτεται.   Οι υποψήφιες με αριθμ. πρωτ.: 108786, 120883 και 130391 έχουν 

μοριοδοτηθεί ορθώς από την επιτροπή διοικητικής επαλήθευσης, διότι οι 

αντίστοιχες μοριοδοτήσεις αφορούν άλλες γλώσσες εκτός της Αγγλικής. 

19.  12698/ 18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή εν μέρει.  Η μία γλώσσα (Ιταλικά) 

μοριοδοτήθηκε κανονικά.  Η αγγλική γλώσσα δεν μοριοδοτήθηκε από την επιτροπή 
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διοικητικής επαλήθευσης, διότι δεν έχει προσκομισθεί η αντίστοιχη μετάφραση.  

Σελίδα 10 της πρόσκλησης, § 5 : ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

20.  12729/18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Απορρίπτεται. 
 Γονέας  μονογονεϊκής  οικογένειας  νοείται  ο  γονέας  εκείνος  ο  οποίος,  κατά  την 
ημερομηνία  υποβολής  της  αίτησης  πρόσληψης,  ασκεί  εν  τοις  πράγμασι  και  
κατ’ αποκλειστικότητα  ή  μετά  από  σχετική  ανάθεση  τη  γονική  μέριμνα  ενός  ή  
περισσότερων ανήλικων τέκνων.  Η «γονική μέριμνα» δεν ταυτίζεται  με την 
«επιμέλεια» τέκνου, δεδομένου ότι σύμφωνα με το Π.Δ.456/1984 (Αστικός 
Κώδικας) η γονική μέριμνα, ως υπερκείμενη έννοια, περιλαμβάνει  και  την  
επιμέλεια  του  τέκνου  και  τη  διοίκηση  της  περιουσίας  του  και  την 
εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το 
πρόσωπο ή την περιουσία του (Σελίδα 12 της πρόσκλησης, § 7 : ΜΕΛΗ 
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ – Προϋποθέσεις) 

21.  12903/ 19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:   Απορρίπτεται.  Η συνάφεια για μεταπτυχιακό ή  

διδακτορικό τίτλο που ζητείται μέσω της πρόσκλησης, αφορά στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Εκπαίδευση. (Πρόσκληση 

σελ. 9, § 2 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ). 

22.  12847/18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Απορρίπτεται. Η συνάφεια για μεταπτυχιακό ή  

διδακτορικό τίτλο που ζητείται μέσω της πρόσκλησης, αφορά στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Εκπαίδευση. (Πρόσκληση 

σελ. 9, § 2 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ). 

23.  12854/18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Απορρίπτεται. Η συνάφεια για μεταπτυχιακό ή  
διδακτορικό τίτλο που ζητείται μέσω της πρόσκλησης, αφορά στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Εκπαίδευση. Όσον αφορά 
τις 16 επιπλέον ώρες επιμόρφωσης,  στη σελίδα 5 της πρόσκλησης αναφέρει : 
«…Δεν  μοριοδοτούνται  επιμορφώσεις  διάρκειας  μικρότερης των 15 ωρών….» 
 

24.  12861/18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δε γίνεται δεκτή, ως αόριστη και ανεπίδεκτη 

ουσιαστικής εκτιμήσεως. 

25.  12898/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή. Μοριοδοτήθηκε για τις 400 ώρες επιπλέον. 

26.  12724/18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Απορρίπτεται. Η συνάφεια για μεταπτυχιακό ή  
διδακτορικό τίτλο που ζητείται μέσω της πρόσκλησης, αφορά στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Εκπαίδευση. (Πρόσκληση 
σελ. 9, § 2 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ). 
 

27.  12712/18-9-2019 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δε γίνεται δεκτή.  Η επιτροπή διοικητικής 

επαλήθευσης ορθώς δεν έχει μοριοδοτήσει την Τουρκική γλώσσα, διότι δεν 

περιλαμβάνεται στη λίστα του Παραρτήματος Α ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ 

ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ, της εν λόγω Πρόσκλησης 

28.  12986/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή εν μέρει.  Όσον αφορά το 1ο σκέλος της 
ένστασης η συνάφεια για μεταπτυχιακό ή  διδακτορικό τίτλο που ζητείται μέσω της 
πρόσκλησης, αφορά στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και 
στη Διά Βίου Εκπαίδευση.  Για το 2ο σκέλος της ένστασης, η επιτροπή μοριοδότησε 
την ενιστάμενη με το μέγιστο αριθμό μορίων στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας 
στην τυπική εκπαίδευση όμως και όχι στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.  Με την 
προσκομισθείσα βεβαίωση του Σχολείου Ελληνικών για ξένους «ΜΕΓΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» δεν αποδεικνύεται ότι η εν λόγω προϋπηρεσία αφορά ενήλικες.  
Τέλος για το 3ο σκέλος της ένστασης έγινε επαναμοριοδότηση. 
 

29.  12912/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δε γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη δεν έχει καταθέσει 
απολυτήριο Ελληνικού εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου. Στη σελίδα 9 της 

πρόσκλησης, § 2.3  Αποδεικτικό Ελληνομάθειας αναγράφονται αναλυτικά τα 
δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει ο υποψήφιος.  Επιπροσθέτως δεν 
εξετάζονται επιπλέον δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί μαζί με την ένσταση 
και δεν συνοδεύουν τον αρχικό φάκελο του υποψηφίου. 
 

30.  12737/18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή. Αφαιρέθηκε το κοινωνικό κριτήριο ΑΜΕΑ. 

31.  12704/18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή. Η ενιστάμενη διαθέτει  διδακτορικό τίτλο   

τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης της ημεδαπής στην  ελληνική γλώσσα, οπότε και 

μοριοδοτήθηκε κανονικά. 

32.  13023/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή. Μοριοδοτήθηκε το κοινωνικό κριτήριο ΑΜΕΑ. 
 

33.  12904/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Απορρίπτεται.   Στην πρόσκληση σελ. 6,  § 4.2. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ,  αναφέρεται ποιοι υποψήφιοι μοριοδοτούνται και με ποια 

χαρακτηριστικά, προκειμένου   να προστεθούν  μόρια ως ποσοστό επί του 

συνόλου της βαθμολογίας τους. 

34.  12961/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Απορρίπτεται. Η συνάφεια για μεταπτυχιακό ή  
διδακτορικό τίτλο που ζητείται μέσω της πρόσκλησης, αφορά στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Εκπαίδευση. (Πρόσκληση 
σελ. 9, § 2 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ). 

35.  12990/19-9-2019     

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή εν μέρει.  Για το σκέλος της επιμόρφωσης 
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ορθώς έχει μοριοδοτήσει η επιτροπή διοικητικής επαλήθευσης.  Για τις επιπλέον 
ώρες διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, ο ενιστάμενος 
επαναμοριοδοτήθηκε. 
 

36.  12770/18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή εν μέρει.  Σύμφωνα με την πρόσκληση, σελ 5 

στα κριτήρια για μοριοδότηση των υποψηφίων και συγκεκριμένα στο πεδίο 1.2.α. η 

επιμόρφωση πρέπει να είναι αποκλειστικά σε ΣΔΕ, οπότε οι 305 ώρες που αναφέρει 

ο ενιστάμενος, ορθώς δεν του έχουν προσμετρηθεί από την επιτροπή διοικητικής 

επαλήθευσης.  Όσον αφορά την επιμόρφωση σε θέματα Εκπαίδευσης ενηλίκων, η 

επιμόρφωση που αναφέρει και έχει καταθέσει δικαιολογητικά ο ενιστάμενος δε 

συνάδει με το ζητούμενο της πρόσκλησης.  Τέλος για την ένστασή του ως προς τη 

διδακτική εμπειρία, ο ενιστάμενος μοριοδοτήθηκε με 181 ώρες.   

37.  12790/18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή εν μέρει.  Μετά από ενδελεχή έλεγχο των 

δικαιολογητικών της ενιστάμενης, η επιτροπή ενστάσεων μοριοδότησε την 

υποψήφια ως προς: 1) το μεταπτυχιακό της, 2) την άριστη γνώση ξένης γλώσσας 

(από το μεταπτυχιακό της) και 3) ως προς τη διδακτική εμπειρία της στην τυπική 

εκπαίδευση 220 ώρες).  Ως προς τα σκέλη της ένστασής της για την επιμόρφωση και 

τη διδακτική της εμπειρία στα φροντιστήρια, αυτά απορρίπτονται. 

38.  12894/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή.  
 

39.  12815/18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή εν μέρει. Επαναμοριοδοτήθηκε στο πεδίο 2.2. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ για 218 ώρες.  Όσον αφορά τον επανέλεγχο της 

συνυποψήφιας της ενιστάμενης έχει μοριοδοτηθεί ορθώς . 

 

40. 

 
 
 

 

12876/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή εν μέρει.  Για το 1ο σκέλος της ένστασης που 

αφορά την επιμόρφωση και τη διδακτική εμπειρία του ενιστάμενου, ορθώς έχει 

μοριοδοτηθεί από την επιτροπή διοικητικής επαλήθευσης.  Όσον αφορά το 2ο 

σκέλος ο ενιστάμενος επαναμοριοδοτήθηκε. 

41.  13000/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή.  Ο φάκελος δικαιολογητικών της ενιστάμενης 

ελέγχθηκε από την επιτροπή ενστάσεων και μοριοδοτήθηκε.  

42.  13025/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Απορρίπτεται.  Ο αρχικός φάκελος των 
δικαιολογητικών της ενιστάμενης, δεν παρελήφθη από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  Σύμφωνα με 
αντίγραφο του  voucher που η ίδια προσκόμισε με την ένστασή της, παραλήπτης 
του φακέλου της είναι η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  

43.  13086/20-9-2019 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Απορρίπτεται.  Στη σελίδα 9 της πρόσκλησης, § 2.3 

Αποδεικτικό Ελληνομάθειας, αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι απόρριψης της 

ένστασης. 

44.  12921/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή.  Ο φάκελος δικαιολογητικών της ενιστάμενης 

ελέγχθηκε από την επιτροπή ενστάσεων και μοριοδοτήθηκε.  

45.  13039/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή εν μέρει.  Όσον αφορά τη συνάφεια για 

μεταπτυχιακό ή  διδακτορικό τίτλο που ζητείται μέσω της πρόσκλησης, αφορά στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Εκπαίδευση. 

(Πρόσκληση σελ. 9, § 2 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ). Για το 2ο σκέλος της ένστασης, 

που αφορά τη μοριοδότηση της συνάφειας του μεταπτυχιακού της υποψήφιας με 

αρ. πρωτ. αίτησης: 117578, η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων μοριοδότησε εκ νέου. 

46.  13018/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή.  Μοριοδοτήθηκε η επιμόρφωση στα ΣΔΕ με 

266 ώρες επιπλέον. 

47.  13065/20-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή εν μέρει.   Όσον αφορά τη συνάφεια για 

μεταπτυχιακό ή  διδακτορικό τίτλο που ζητείται μέσω της πρόσκλησης, αφορά στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Εκπαίδευση. 

(Πρόσκληση σελ. 9, § 2 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ). Για το 2ο σκέλος της ένστασης, 

που αφορά τη μοριοδότηση  στη διδακτική εμπειρία 2.2. στην  Εκπαίδευση  

Ενηλίκων  (εκτός  Σ.Δ.Ε.  και  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης), η ενιστάμενη 

μοριοδοτήθηκε κανονικά με 66 ώρες επιπλέον. 

48.  12937/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δε γίνεται δεκτή.  Στη σελίδα 10 της πρόσκλησης, 
πεδίο 3 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, αναγράφεται αναλυτικά ο τρόπος επιβεβαίωσης των ωρών 
επιμόρφωσης του κάθε υποψήφιου.  Επιπροσθέτως δεν εξετάζονται επιπλέον 
δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί μαζί με την ένσταση και δεν συνοδεύουν 
τον αρχικό φάκελο του υποψηφίου. 
 

49.  13044/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή. Μοριοδοτήθηκε η γνώση Η/Υ. 

50. Τ 13030/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δε γίνεται δεκτή.  Όσον αφορά τη συνάφεια για 

μεταπτυχιακό ή  διδακτορικό τίτλο που ζητείται μέσω της πρόσκλησης, αφορά στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Εκπαίδευση. 

(Πρόσκληση σελ. 9, § 2 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ). Για το 2ο σκέλος της ένστασης, 

η ενιστάμενη ορθώς έχει μοριοδοτηθεί από την επιτροπή διοικητικής επαλήθευσης. 

51.  13017/19-9-2017 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Απορρίπτεται.  Στη σελίδα 9 της πρόσκλησης, πεδίο 2   



8 

 

Τίτλοι σπουδών και συγκεκριμένα στο πεδίο 2.2 Για τους πτυχιούχους ιδρυμάτων 

του εξωτερικού απαιτείται: Φωτοαντίγραφο  του  πρωτότυπου  τίτλου  σπουδών  

και  επικυρωμένη  μετάφραση του  τίτλου,  στο  οποίο  αναγράφεται  ο  ακριβής  

βαθμός,  η  ημερομηνία  και  το  έτος κτήσης αυτού. 

52.   13004/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή.  Σχετικά με τη συνάφεια του μεταπτυχιακού 

της υποψήφιας με αρ. πρωτ. αίτησης: 117578, η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων 

μοριοδότησε εκ νέου. 

53.   12965/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Απορρίπτεται.  Στη σελίδα 10  της πρόσκλησης, πεδίο 

5  Ξένη Γλώσσα, αναφέρονται αναλυτικά ποια έγγραφα πρέπει να κατατεθούν για 

την αναγνώριση της Ξένης γλώσσας. 

54.   13047/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή. Η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε για τη γνώση της 
ξένης γλώσσας. 

55.  12951/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή. Η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε για την 

επιμόρφωσή της στα ΣΔΕ. 

56.  13110/20-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Απορρίπτεται.    Όσον αφορά τη συνάφεια για 

μεταπτυχιακό ή  διδακτορικό τίτλο που ζητείται μέσω της πρόσκλησης, 

αφορά στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στη 

Διά Βίου Εκπαίδευση. (Πρόσκληση σελ. 9, § 2 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ). 

Για το 2ο σκέλος της ένστασης, η ενιστάμενη ορθώς έχει μοριοδοτηθεί από 

την επιτροπή διοικητικής επαλήθευσης. Στη σελίδα 10  της πρόσκλησης, 

πεδίο  4   Διδακτική εμπειρία και συγκεκριμένα :  Για  τη  μοριοδότηση  της  

διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει: 

α) Βεβαίωση προϋπηρεσίας  όπου θα αποδεικνύεται με  σαφήνεια ο 

χρόνος απασχόλησης σε ώρες………..». 

57.   13081/20-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή εν μέρει.   Όσον αφορά το 1ο σκέλος της 
ένστασης, η επιτροπή διοικητικής επαλήθευσης ορθώς έχει μοριοδοτήσει την 
ενιστάμενη.  Για το 2ο σκέλος η επιτροπή ενστάσεων μοριοδότησε  εκ νέου τη 
διδακτική της εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

58.  12821/18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Απορρίπτεται. Δεν εξετάζονται επιπλέον 
δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί μαζί με την ένσταση και δεν συνοδεύουν 
τον αρχικό φάκελο του υποψηφίου. 
 

59.   13027/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Απορρίπτεται. Για το 1ο σκέλος της ένστασης, στη 

σελίδα 9 της πρόσκλησης, πεδίο 2.  Τίτλοι σπουδών και συγκεκριμένα στο πεδίο 2.2 
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Για τους πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:   Φωτοαντίγραφο  

του  πρωτότυπου  τίτλου  σπουδών  και  επικυρωμένη  μετάφραση του  τίτλου,  στο  

οποίο  αναγράφεται  ο  ακριβής  βαθμός,  η  ημερομηνία  και  το  έτος κτήσης 

αυτού.  Όσον αφορά το 2ο σκέλος,  στη σελίδα 10 της πρόσκλησης, πεδίο 5  Ξένη 

Γλώσσα, αναφέρονται αναλυτικά ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την απόδειξη 

της ξένης γλώσσας. 

60.  13071/20-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Απορρίπτεται. Όσον αφορά το 1ο σκέλος,  στη σελίδα 
10 της πρόσκλησης, πεδίο 5  Ξένη Γλώσσα, αναφέρονται αναλυτικά ποια 
δικαιολογητικά χρειάζονται για την απόδειξη της ξένης γλώσσας, κάτι το οποίο 
αναφέρει και η ενιστάμενη. Για το σκέλος της ένστασης που αφορά τη συνάφεια για 
μεταπτυχιακό ή  διδακτορικό τίτλο που ζητείται μέσω της πρόσκλησης, αφορά στην 
Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Εκπαίδευση. 
(Πρόσκληση σελ. 9, § 2 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ), συνεπώς ορθώς έχει 
μοριοδοτηθεί από την επιτροπή  διοικητικής επαλήθευσης. 

61.   12915/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή. Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων μοριοδότησε 

εκ νέου τη διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση. 

62.  13094/20-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή. Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων μοριοδότησε 

τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου. 

63.   13104/20-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή. Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων μοριοδότησε 
τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου. 

 

64.  

 

 

 

13091/20-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή. Η επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων 

μοριοδότησε εκ νέου την υποψήφια με αρ. πρωτ. : 125184, στο πεδίο του δεύτερου 

πτυχίου. 

65.  13192/20-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή εν μέρει. Στη σελίδα 6 της πρόσκλησης, § Β – 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ αναγράφεται ότι : « …………. Οι  πιστοποιημένοι  και  

εγγεγραμμένοι  εκπαιδευτές  στα  μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων επιλέγονται κατά 

προτεραιότητα παντός άλλου. ………………….».  Όσον αφορά την ένσταση προς τον  

επανέλεγχο δεκαοκτώ (18) αιτήσεων συνυποψηφίων της ενιστάμενης, η επιτροπή 

εξέτασης ενστάσεων προέβη σε διόρθωση πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων 

μόνο στην περίπτωση του υποψηφίου με αρ. πρωτ.: 129846, διότι οι υπόλοιποι 

υποψήφιοι ήταν εγγεγραμμένοι  στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

66.  13151/20-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή εν μέρει.  Όσον αφορά τις αιτήσεις  με αρ. 
πρωτ: 115702, 127971, 131781, 109954, 110507, 113781, έγινε έλεγχος από την 
επιτροπή και ακολουθήθηκαν όσα αναγράφονται στη σελίδα 7 της πρόσκλησης, 
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ.  Για τις αιτήσεις  με αρ. πρωτ.: 131047 & 129151, 
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ελέχθηκαν τα κοινωνικά κριτήρια και ορθώς έχουν μοριοδοτηθεί από την επιτροπή 
διοικητικής επαλήθευσης.  Τέλος για την αίτηση με αρ. πρωτ.: 131047, η επιτροπή 
μοριοδότησε εκ νέου.  

67.  13095/20-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Απορρίπτεται.  Δεν έχει παραληφθεί φάκελος 

δικαιολογητικών από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

68.  13127/20-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Απορρίπτεται.  Δεν έχει παραληφθεί φάκελος 
δικαιολογητικών από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Επιπροσθέτως δεν εξετάζονται επιπλέον 
δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί μαζί με την ένσταση και δεν συνοδεύουν 
τον αρχικό φάκελο του υποψηφίου. 
 

69.  12782/18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Απορρίπτεται.  Δεν έχει παραληφθεί φάκελος 
δικαιολογητικών από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

70.  12918/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή.   

71.   13114/20-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή εν μέρει.  Όσον αφορά το σκέλος της ένστασης 

για τον έλεγχο της διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, η επιτροπή 

ενστάσεων μοριοδότησε εκ νέου την ενιστάμενη.  Ως προς τη συνάφεια του 

μεταπτυχιακού τίτλου, ορθώς έχει μοριοδοτηθεί από την επιτροπή διοικητικής 

επαλήθευσης  (Πρόσκληση σελ. 9, § 2 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ).  Τέλος, η 

επιτροπή απορρίπτει την εν λόγω ένσταση για τις αιτήσεις με αρ. πρωτ.: 132904, 

127888, 131000, 130999, διότι η όποια ένσταση πρέπει να είναι επί ποινή 

απαραδέκτου συγκεκριμένη (σελ. 15 της πρόσκλησης). 

72.  130027/20-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεν γίνεται δεκτή.  Ο υποψήφιος με αρ.πρωτ.αίτησης 
132872 δεν εξαιρείται από την διαδικασία επιλογής για το έτος 2019-2020 διότι δεν 
ισχύει για την φετινή προκήρυξη το κώλυμα της περσινής οικειοθελούς 
αποχώρησής του.   

73.  12935/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή.  Η επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων 

μοριοδότησε εκ νέου την υποψήφια ως προς το δεύτερο πτυχίο.  

74.  13180/20-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: : Δεκτή. Η επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων 
μοριοδότησε εκ νέου την υποψήφια ως προς το κοινωνικό κριτήριο ΑΜΕΑ  

75.  13032/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεν γίνεται δεκτή. Σχετικά με τη συνάφεια του 
μεταπτυχιακού τίτλου, ορθώς δεν της έχει αναγνωρισθεί, σύμφωνα με την 
πρόσκληση σελ. 9, § 2 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ «Συναφείς  Τίτλοι  Σπουδών  
θεωρούνται  σύμφωνα  με  το  ΦΕΚ  1596/Β΄/10.05.2019  οι «Μεταπτυχιακές  
σπουδές  (μεταπτυχιακό,  διδακτορικό)  στην  Εκπαίδευση  Ενηλίκων,  στη 
Συνεχιζόμενη  Εκπαίδευση  και  στη  Διά  Βίου  Εκπαίδευση»  και  λαμβάνουν  τον  
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αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων».    

76.  13184/20-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεν γίνεται δεκτή. Υπάρχει το όνομα της υποψήφιας 

κανονικά στο πίνακα μοριοδότησης (θέση 30)  

77.  12888/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Απορρίπτεται . Δεν υπάρχει στο φάκελο αίτηση 

υποψηφιότητας υπογεγραμμένη, ούτε υπεύθυνη δήλωση και σύμφωνα με τους 

όρους της προκήρυξης η απουσία αυτής συνιστά ποινή αποκλεισμού.  

78.  13103/20-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεν γίνεται δεκτή.  Σχετικά με τη συνάφεια του 
μεταπτυχιακού τίτλου, ορθώς δεν της έχει αναγνωρισθεί, σύμφωνα με την 

πρόσκληση σελ. 9, § 2 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ «Συναφείς  Τίτλοι  Σπουδών  
θεωρούνται  σύμφωνα  με  το  ΦΕΚ  1596/Β΄/10.05.2019  οι «Μεταπτυχιακές  
σπουδές  (μεταπτυχιακό,  διδακτορικό)  στην  Εκπαίδευση  Ενηλίκων,  στη 
Συνεχιζόμενη  Εκπαίδευση  και  στη  Διά  Βίου  Εκπαίδευση»  και  λαμβάνουν  τον  
αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων».    

79  12945/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεν γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με τους όρους της 

προκήρυξης : 2. Τίτλοι Σπουδών 2.1. Απαιτείται φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου 

τίτλου σπουδών. Η υποψήφια έχει προσκομίσει βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ και αναλυτική 

κατάσταση βαθμολογίας.  

80.  13088/20-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή.  Η επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων 

μοριοδότησε εκ νέου την υποψήφια ως προς την διδακτική εμπειρία στο πεδίο της 

Τυπικής Εκπαίδευσης. 

81.    13026/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή.  Η επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων 

μοριοδότησε εκ νέου την υποψήφια ως προς την πρώτη ξένη γλώσσα και την 

διδακτική εμπειρία στα ΣΔΕ.  

82.  12733/18-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή.  Η επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων 

μοριοδότησε εκ νέου τον υποψήφιο ως προς την συνάφεια του Μεταπτυχιακού 

του τίτλου σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.  

83.  13200/ 20-9-2019  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή.  Η επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων 

μοριοδότησε εκ νέου την υποψήφια ως προς την αναγνώριση της ξένης γλώσσας  

(επίπεδο C2) και ως προς την διδακτική εμπειρία στη τριτοβάθμια (ΤΕΙ) 

εκπαίδευση. 

84.  13033/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Εν μέρει Δεκτή. Απορρίπτεται ως προς το σκέλος της 

αναγνώρισης συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου (σύμφωνα με τους όρους της 
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προκήρυξης σελ. 9, § 2 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ «Συναφείς  Τίτλοι  Σπουδών  

θεωρούνται  σύμφωνα  με  το  ΦΕΚ  1596/Β΄/10.05.2019  οι «Μεταπτυχιακές  

σπουδές  (μεταπτυχιακό,  διδακτορικό)  στην  Εκπαίδευση  Ενηλίκων,  στη 

Συνεχιζόμενη  Εκπαίδευση  και  στη  Διά  Βίου  Εκπαίδευση»  και  λαμβάνουν  τον  

αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων».  Ως προς την επανεξέταση της μοριοδότησης 

έγινε επανεξέταση των βεβαιώσεων που έχει προσκομίσει η ενιστάμενη και 

επαναμοριοδοτήθηκε. 

85.  13139/20-9-2019  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή. Η ενιστάμενη  μοριοδοτήθηκε  επιπλέον ως 

προς την διδακτική της εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων (εκτός ΣΔΕ και 

Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). 

86.  13176/20-9-2019  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεν γίνεται δεκτή.  Ορθώς δεν συμπεριελήφθησαν 

στη μοριοδότηση επιμόρφωσης τα  συγκεκριμένα δύο προγράμματα (ΠΕΣΕΥΠ της 

ΑΣΠΑΙΤΕ και Ειδική Αγωγή του ΕΚΠΑ) 

87.  13120/20-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Εν μέρει Δεκτή. Ως προς το σκέλος της εκπαιδευτικής 

επάρκειας γίνεται δεκτή η ένσταση και η υποψήφια πρέπει να καταταγεί στους 

πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων. Ως προς τις ώρες της επιμόρφωσης 

Ενηλίκων, αυτές μετρήθηκαν εκ νέου και μοριοδοτούνται ανάλογα (απορρίπτονται 

δύο που είναι κάτω των 15 ωρών και μία χωρίς συνάφεια).  

88.  12975/19-9-2019  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεν γίνεται δεκτή. Ως προς το σκέλος της 

αναγνώρισης συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου (σύμφωνα με τους όρους της 

προκήρυξης σελ. 9, § 2 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ «Συναφείς  Τίτλοι  Σπουδών  

θεωρούνται  σύμφωνα  με  το  ΦΕΚ  1596/Β΄/10.05.2019  οι «Μεταπτυχιακές  

σπουδές  (μεταπτυχιακό,  διδακτορικό)  στην  Εκπαίδευση  Ενηλίκων,  στη 

Συνεχιζόμενη  Εκπαίδευση  και  στη  Διά  Βίου  Εκπαίδευση»  και  λαμβάνουν  τον  

αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων».  Μετά από ενδελεχή εξέταση των 

συνυποψήφιων 110471, 133126, 117231 βεβαιώθηκε ότι οι μεταπτυχιακοί τους 

τίτλοι δεν είναι συναφή – όπως έχουν και οι ίδιοι δηλώσει.  

89.  13174/20-9-2019  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή εν μέρει. Μετά από ενδελεχή εξέταση των 

συνυποψήφιων : 1) 113781 η υποψήφια απορρίφθηκε (σύμφωνα με όσα 

αναγράφονται στη σελίδα 7 της πρόσκλησης, ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ) , 2) 

123861 ο υποψήφιος έχει συναφές πτυχίο 3) 131047 ο υποψήφιος έχει 

προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως προς την μοριοδότηση του 

κοινωνικού κριτηρίου ΑΜΕΑ και έχει συναφές πτυχίο, 4) 115702 ο υποψήφιος 

απορρίφθηκε (σύμφωνα με όσα αναγράφονται στη σελίδα 7 της πρόσκλησης, 

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ) 

90.  13021/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεν γίνεται δεκτή . Δεν υπάρχει συνάφεια του 
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μεταπτυχιακού τίτλου (σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης σελ. 9, § 2 

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ «Συναφείς  Τίτλοι  Σπουδών  θεωρούνται  σύμφωνα  

με  το  ΦΕΚ  1596/Β΄/10.05.2019  οι «Μεταπτυχιακές  σπουδές  (μεταπτυχιακό,  

διδακτορικό)  στην  Εκπαίδευση  Ενηλίκων,  στη Συνεχιζόμενη  Εκπαίδευση  και  

στη  Διά  Βίου  Εκπαίδευση»  και  λαμβάνουν  τον  αντίστοιχο μέγιστο αριθμό 

μορίων». 

91.  12943/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεν γίνεται δεκτή . Δεν υπάρχει συνάφεια του 

μεταπτυχιακού τίτλου (σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης σελ. 9, § 2 

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ «Συναφείς  Τίτλοι  Σπουδών  θεωρούνται  σύμφωνα  

με  το  ΦΕΚ  1596/Β΄/10.05.2019  οι «Μεταπτυχιακές  σπουδές  (μεταπτυχιακό,  

διδακτορικό)  στην  Εκπαίδευση  Ενηλίκων,  στη Συνεχιζόμενη  Εκπαίδευση  και  

στη  Διά  Βίου  Εκπαίδευση»  και  λαμβάνουν  τον  αντίστοιχο μέγιστο αριθμό 

μορίων». 

92.  13006/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεν γίνεται δεκτή. Η ένσταση αφορά τον προσωρινό 

πίνακα κατάταξης και όχι την μοριοδότηση της υποψήφιας .  

93.  13034/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεν γίνεται δεκτή. Ορθώς μοριοδοτήθηκε ως προς 

τις ώρες επιμόρφωσης. Ως προς την διδακτική εμπειρία δε, αφαιρούνται και οι 

μοριοδοτημένες 106 ώρες διότι δεν υπάρχουν βεβαιώσεις ενσήμων.  

94.  13099/20-9-2019  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεν γίνεται δεκτή. Η υποψήφια υπάρχει στον πίνακα 

(σειρά 15) στον οποίο αναφέρονται όλα όσα επικαλείται στην ένσταση . Όσον 

αφορά στο θέμα της συνάφειας του μεταπτυχιακού της τίτλου, σύμφωνα με τους 

όρους της προκήρυξης σελ. 9, § 2 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ «Συναφείς  Τίτλοι  

Σπουδών  θεωρούνται  σύμφωνα  με  το  ΦΕΚ  1596/Β΄/10.05.2019  οι 

«Μεταπτυχιακές  σπουδές  (μεταπτυχιακό,  διδακτορικό)  στην  Εκπαίδευση  

Ενηλίκων,  στη Συνεχιζόμενη  Εκπαίδευση  και  στη  Διά  Βίου  Εκπαίδευση»  και  

λαμβάνουν  τον  αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων» και ως εκ τούτου κρίνεται ως 

μη συναφές και μοριοδοτείται ανάλογα  

95.  12949/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεν γίνεται δεκτή. 1. Δεν λαμβάνονται υπόψιν 

διδακτικές ώρες σε φροντιστήρια. 2. Δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις 

προϋπηρεσίας  

96.  13003/ 19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Εν μέρει Δεκτή. 1.  Στις ώρες επιμόρφωσης ενηλίκων 

μοριοδοτείται εκ νέου για τις επιπλέον 200 ώρες που δεν είχαν προσμετρήσει,  2. 

Στις ώρες διδακτικής εμπειρίας σε ΣΔΕ μοριοδοτείται εκ νέου για τις επιπλέον 13 

ώρες που δεν είχαν προσμετρήσει  , 3. Ορθώς δεν μοριοδοτήθηκε αρχικώς  η 

επιμόρφωση που αναφέρει στην ένσταση διότι δεν υπάρχει στον φάκελο της η 

σχετική βεβαίωση.  Δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί μαζί με την ένσταση 
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και δεν συνοδεύουν τον αρχικό φάκελο του υποψηφίου δεν εξετάζονται. 

97.  12974/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεν γίνεται δεκτή. Υπάρχει το όνομα του υποψήφιου 

στον αντίστοιχο πίνακα μοριοδότησης (θέση 56).  

98.  13158/20-9-2019  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή εν μέρει. Η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε για 

επιπλέον 237 ώρες στην επιμόρφωση εκπαίδευσης ενηλίκων. 

99.  13019/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή εν μέρει. 1. Επανεξετάσθηκαν οι ώρες στην 

επιμόρφωση αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και η  ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε για 

160 ώρες , 2. Έγινε μοριοδότηση εκ νέου στο πεδίο της 2ης ξένης γλώσσας (επίπεδο 

C2 άριστη γνώση) 

100.  12938/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεν γίνεται Δεκτή και Απορρίπτεται από τον πίνακα 

μοριοδότησης  λόγω πτυχίου. Έχει ΤΕΙ και όχι ΑΕΙ όπως απαιτείται σύμφωνα με 

τους όρους της πρόσκλησης για τον συγκεκριμένο γραμματισμό (ΤΕΙ γίνονται 

δεκτά μόνο για το πεδίο της Πολιτισμικής)  

101.  13082/20-9-2019  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Εν μέρει Δεκτή. 1. Επαληθεύεται η πιστοποίηση της 

Εκπαιδευτικής Επάρκειας, 2. Στις ώρες Διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων αναγνωρίζονται 1018 ώρες (συμβάσεις και ΥΔς δεν γίνονται δεκτές), 3. 

Στις ώρες της Επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων αναγνωρίζονται 350 ώρες. 

Ως εκ τούτου η Ενιστάμενη μοριοδοτείται εκ νέου 

102.  12998/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή εν μέρει. 1. Στο πεδίο 1.2 α  Επιμόρφωση 

Εκπαίδευση ΣΔΕ αναγνωρίζονται 225 ώρες , 2. Στο πεδίο 1.2.β Επιμόρφωση 

Εκπαίδευση Ενηλίκων αναγνωρίζονται 262 ώρες. Συνεπώς η ενιστάμενη 

μοριοδοτείται εκ νέου.  

103.  13198/20-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή εν μέρει. 1. Επαληθεύεται το κοινωνικό 

κριτήριο της πολυτεκνικής ιδιότητας , 2. Αναγνωρίζονται επιπλέον 107 ώρες 

διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, 3. Ως προς τις ώρες 

επιμόρφωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων αναγνωρίζονται τελικά 225 ώρες. Συνεπώς η 

ενιστάμενη μοριοδοτείται εκ νέου.  

104.  13148/20-9-2019  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεν γίνεται δεκτή. Το πτυχίο της ενιστάμενης δεν 

εμπίπτει στο ΠΕ 80 που αναφέρονται στη πρόσκληση 

105.  13142/20-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή εν μέρει. 1. Ο μεταπτυχιακός της τίτλος 

σπουδών δεν έχει συνάφεια , σύμφωνα με την πρόσκληση σελ. 9, § 2 ΣΥΝΑΦΕΙΣ 
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ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ «Συναφείς  Τίτλοι  Σπουδών  θεωρούνται  σύμφωνα  με  το  ΦΕΚ  

1596/Β΄/10.05.2019  οι «Μεταπτυχιακές  σπουδές  (μεταπτυχιακό,  διδακτορικό)  

στην  Εκπαίδευση  Ενηλίκων,  στη Συνεχιζόμενη  Εκπαίδευση  και  στη  Διά  Βίου  

Εκπαίδευση»  και  λαμβάνουν  τον  αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων», 2. Ως προς 

το πεδίο της Διδακτικής Εμπειρίας σε ΣΔΕ γίνεται δεκτή η ένσταση και 

αναγνωρίζονται 1567 ώρες.  

106.  13149/20-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή. Αναγνωρίζεται η 2η ξένη γλώσσα (Γαλλικά) 

και ο ενιστάμενος μοριοδοτείται εκ νέου.  

107.  12954/19-9-2019  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Δεκτή. Αναγνωρίζονται επιπλέον 166 ώρες 

Διδακτικής Εμπειρίας  στη Τυπική Εκπαίδευση και ο ενιστάμενος μοριοδοτείται εκ 

νέου.  

108.  13055/20-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή εν μέρει. Ως προς το πεδίο της διδακτικής 

εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων εξετάστηκαν ξανά τα δικαιολογητικά και 

αναγνωρίζονται επιπλέον 74 ώρες και η ενιστάμενη μοριοδοτείται εκ νέου. Όσον 

αφορά δε την αίτηση με αριθ.πρωτ. 132595 εξετάστηκαν τα δικαιολογητικά της 

υποψήφιας που αναφέρονται στην ένσταση  και κρίθηκαν ορθά. 

109.  12939/19-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεν γίνεται δεκτή.   

110.  13046/19-9-2019  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή. Διαπιστώθηκε η εντός ορίων ημερομηνίας 

αποστολή της αίτησης της ενιστάμενης. Ως εκ τούτου η αίτηση εξετάστηκε και 

μοριοδοτήθηκε. 

111.  13035/19-9-2019  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεκτή. Ο ενιστάμενος μοριοδοτείται επιπλέον για 2ο 

πτυχίο.  

112.  13052/20-9-2019 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δεν γίνεται Δεκτή. Ορθώς δεν μοριοδοτήθηκαν ώρες 

επιμόρφωσης που δεν αφορούν θέματα ΣΔΕ ή αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 

Για την εξέταση των ενστάσεων υπογράφουν: 

1. ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

3. ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 


