ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ:
(2ο ΣΤΑΔΙΟ)
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» (ΣΔΕ), ΟΠΣ: 5002546, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2020-2021
(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 660/5/36677/07-08-2020)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)

Στην Αθήνα σήμερα, Τρίτη, 01/12/2020, ολοκλήρωσε το έργο της η επιτροπή εξέτασης των
ενστάσεων για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΣΔΕ (2ο στάδιο), στο πλαίσιο
της υπ’ αρ. πρωτ. 660/5/36677/07-08-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η
επιτροπή ορίστηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. 604/546/44923/25-11-2020 έγγραφο του Προέδρου
Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Η επιτροπή αποτελούμενη δυνάμει του ανωτέρω εγγράφου από τους:
1. 6996
2. 6981
3. 6282
Αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 660/5/36677/07-08-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος (2ο στάδιο), εξέτασε 133 υποβληθείσες ενστάσεις και γνωμοδοτεί τα εξής:

α/α

Αρ.
Πρωτοκόλλου
Ένστασης

Έκβαση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΒΑΣΗΣ

13307

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη δεν έχει υποβάλλει
στην αίτησή της στο Μητρώο πτυχίο ξένης γλώσσας και
πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ. Ως προς τη συνάφεια του
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αυτή δεν προκύπτει
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Πρόσκληση.

13323

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή και η υποψήφια έλαβε το ΠΕ 78 που
αντιστοιχεί στο πτυχίο της.

13300

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την πολυτεκνική ιδιότητα του
ενιστάμενου.

13306

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Ως προς την παιδαγωγική
επάρκεια δεν υποβλήθηκε το πιστοποιητικό που ορίζει η
Πρόσκληση. Ως προς την προϋπηρεσία στα ΣΔΕ, δεκτές
γίνονται μόνο οι βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από το
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

13303

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι ο ενιστάμενος δεν έχει
υποβάλλει στο Μητρώο ΣΔΕ έγγραφα σχετικά με την
πολυτεκνική του ιδιότητα.
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13305

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή, διότι η ενιστάμενη δεν έχει
υποβάλλει στο Μητρώο όλα τα αναγκαία έγγραφα για την
απόδειξη της μονογονεϊκής ιδιότητας σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στη σχετική Πρόσκληση.

13309

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση του ενιστάμενου γίνεται δεκτή ως προς την
πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ.
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13310

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Οι επιμορφώσεις που έχει
υποβάλλει στο Μητρώο ΣΔΕ η ενιστάμενη δεν εμπίπτουν στα
πεδία που ορίζει η σχετική Πρόσκληση.

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ

H ένσταση απορρίπτεται διότι η ενιστάμενη δεν έχει
υποβάλλει αποδεικτικό εξόφλησης του παραβόλου.

ΜΕΡΙΚΩΣ
ΔΕΚΤΗ

1. Ως προς την επιμόρφωση του ενιστάμενου στο πεδίο της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων η ένσταση γίνεται δεκτή.
Προσμετρήθηκαν 620 ώρες. 2. Ως προς την επιμόρφωση της
υποψήφιας με Α.Μ. 2783 η ένσταση δε γίνεται δεκτή.
Προσμετρήθηκαν 420 ώρες επιμόρφωσης στα ΣΔΕ. 3. Για τον
υποψήφιο με Α.Μ. 11204 η ένσταση δε γίνεται δεκτή.
Προσμετρήθηκαν 72 ώρες επιμόρφωση στα ΣΔΕ και 892
διδακτικές ώρες στην τυπική εκπαίδευση. 4. Ως προς την
υποψήφια με Α.Μ. 2090 η ένσταση δε γίνεται δεκτή.
Προσμετρήθηκαν 100 ώρες επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων. 5. Ως προς την υποψήφια με Α.Μ. 2166 και την
επιμόρφωση στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων η ένσταση
γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν 160 ώρες επιμόρφωσης. Ως
προς τις διδακτικές ώρες στα ΣΔΕ, η ένσταση δε γίνεται δεκτή.
Προσμετρήθηκαν 583 ώρες. 6. Ως προς τον υποψήφιο με Α.Μ.
7274 η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν 600 ώρες
επιμόρφωσης στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Ως προς τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η
ένσταση δε γίνεται δεκτή, καθώς το συγκεκριμένο πτυχίο δεν
εμπίπτει στα συναφή μεταπτυχιακά της σχετικής Πρόσκλησης.
Ως προς τη μοριοδότηση των 600 ωρών επιμόρφωσης στα ΣΔΕ
είναι ήδη αναγνωρισμένες από τον προσωρινό πίνακα
κατάταξης. Ως προς την επιμόρφωση των 400 ωρών, αυτή δεν
εμπίπτει στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και συνεπώς η
ένσταση δε γίνεται δεκτή.

ΜΕΡΙΚΩΣ
ΔΕΚΤΗ

Ως προς την ανεργία η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Το έγγραφο
που η ενιστάμενη υπέβαλε στο Μητρώο ΣΔΕ δεν αποτελεί
βεβαίωση ανεργίας. Ως προς την άριστη γνώση της Αγγλικής
Γλώσσας η ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς την Ιταλική γλώσσα
έχει ήδη μοριοδοτηθεί η ενιστάμενη με το βαθμό Β2.
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13325

ΜΕΡΙΚΩΣ
ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Επαληθεύτηκε η κατοχή
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και αναγνωρίστηκε ως μη
συναφής. Ως προς την επιμόρφωση που επικαλείται η
ενιστάμενη η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι η σχετική
βεβαίωση δεν εμπίπτει στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

ΜΕΡΙΚΩΣ
ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση της ενιστάμενης ως προς το μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών γίνεται δεκτή. Ως προς την επιμόρφωση στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων και το σεμινάριο των 25 ωρών η
ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι το συγκεκριμένο σεμινάριο δεν
εμπίπτει στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ως προς την
αναγνώρισης της Γαλλικής γλώσσας η ένσταση γίνεται δεκτή.

13

13318

14
13321

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή, διότι ο ενιστάμενος δεν έχει
δηλώσει την κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου στην
αίτησή του στο Μητρώο.

13327

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι ως δεύτερο πτυχίο λογίζεται
σύμφωνα με την Πρόσκληση πτυχίο Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.

13328

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή, διότι η ενιστάμενη δεν έχει
δηλώσει τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας στην αίτησή της.

13330

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή, διότι η επιμόρφωση που
επικαλείται η ενιστάμενη δεν εμπίπτει στο πεδίο της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
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13346

ΜΕΡΙΚΩΣ
ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Προσμετρήθηκαν 225 ώρες
επιμόρφωσης στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και μηδέν
(0) ώρες επιμόρφωσης στα ΣΔΕ. Τα λοιπά πιστοποιητικά
επιμόρφωσης που επικαλείται η ενιστάμενη στην ένστασή της
δε γίνονται δεκτά διότι δεν εμπίπτουν στα πεδία των
επιμορφώσεων που ορίζει η σχετική Πρόσκληση.

13341

ΜΕΡΙΚΩΣ
ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση ως προς το δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
δεν γίνεται δεκτή, διότι δεν προσκομίστηκε αναγνώριση
ΔΟΑΤΑΠ. Ως προς το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας,
αποδόθηκε η πολύ καλή γνώση.
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13340

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την διδακτική εμπειρία στην
τυπική εκπαίδευση.

13331

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την άριστη γνώση της
Αγγλικής Γλώσσας.
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ΜΕΡΙΚΩΣ
ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την καλή γνώση της Αγγλικής
Γλώσσας. Ως προς τις επιμορφώσεις αναγνωρίστηκαν 250
ώρες επιμόρφωσης στα ΣΔΕ και 387 στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων. Σχετικά με τις λοιπές επιμορφώσεις που επικαλείται
η ενιστάμενη αυτές δε γίνονται δεκτές καθώς δεν εμπίπτουν
στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
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13343

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι η ενιστάμενη δεν έχει
δηλώσει ούτε και έχει υποβάλλει στο Μητρώο πιστοποιητικό
Παιδαγωγικής Επάρκειας όπως αυτό ορίζεται στη σχετική
Πρόσκληση.

13348

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Αναγνωρίστηκε ο μεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών ως μη συναφής.

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν 483 ώρες
προϋπηρεσίας στην τυπική εκπαίδευση.
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26

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

27

H ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι οι λοιπές βεβαιώσεις που
έχει υποβάλλει ο ενιστάμενος δεν εμπίπτουν στο πεδίο της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή της Επιμόρφωσης στα ΣΔΕ.
Προσμετρήθηκαν 200 ώρες επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων και 200 ώρες στα ΣΔΕ.

ΜΕΡΙΚΩΣ
ΔΕΚΤΗ

28

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την καλή γνώση της Αγγλικής
Γλώσσας. Ως προς την επιμόρφωση στα ΣΔΕ προσμετρήθηκαν
89 ώρες, καθώς σύμφωνα με την Πρόσκληση δεν γίνονται
δεκτές επιμορφώσεις κάτω των 15 ωρών και οι διήμερες
επιμορφώσεις των ΣΔΕ αντιστοιχούν σε 16 ώρες. Σχετικά με τις
επιμόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, προσμετρήθηκαν
100 ώρες καθώς οι λοιπές βεβαιώσεις που επικαλείται η
ενιστάμενη δεν εμπίπτουν στο πεδίο της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων.

13375

ΜΗ ΔΕΚΤΗ
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Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Ως προς την επιμόρφωση στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων οι βεβαιώσεις που έχει υποβάλλει η
ενιστάμενη δεν εμπίπτουν στο πεδίο αυτό. Ως προς τη
διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση η ενιστάμενη έχει
υποβάλλει βεβαίωση αποδοχών και όχι βεβαίωση
προϋπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν οι ώρες που
δηλώνει.

13354

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη έχει δηλώσει το
μεταπτυχιακό στο πεδίο της επιμόρφωσης και δεν έχει
υποβάλλει στο Μητρώο βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας.

13350

13379

30

4

ΜΕΡΙΚΩΣ
ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τη διδακτική εμπειρία του
ενιστάμενου στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και προσμετρήθηκαν
3 επιπλέον ώρες. Επίσης, γίνεται μερικώς δεκτή ως προς την
επιμόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Προσμετρήθηκαν 50
ώρες επιμόρφωσης. Ως προς την υποψήφια με αριθμό
πρωτοκόλλου 149611 η ένσταση γίνεται δεκτή και
επιμόρφωση των 25 ωρών προσμετρήθηκε στο θεματικό
αντικείμενο της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας. Ως προς την
επιμόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων προσμετρήθηκαν 300
ώρες. Για την υποψήφια με αριθμό πρωτοκόλλου 149546 δεν
αναγνωρίστηκαν οι διδακτικές ώρες στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων καθώς τα έγγραφα που έχει επισυνάψει η
ενιστάμενη δεν είναι ολοκληρωμένα. Ως προς την
προϋπηρεσία στην τυπική εκπαίδευση προσμετρήθηκαν 1.052
ώρες.

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

32

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι η προϋπηρεσία που
επικαλείται ο ενιστάμενος δεν εμπίπτει στην τυπική
εκπαίδευση. Ως τυπική εκπαίδευση ορίζεται εκείνη που
παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού
συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών
αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές
και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής
κλίμακας.

13358

ΜΕΡΙΚΩΣ
ΔΕΚΤΗ

33

Η ένσταση ως προς την επιμόρφωση στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων γίνεται δεκτή εν μέρει. Προσμετρήθηκαν συνολικά
800 ώρες επιμόρφωσης. Ως προς την υποψήφια με Αριθμό
Μητρώου 7593, η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Η υποψήφια έχει
υποβάλλει στο Μητρώο βεβαιώσεις επιμορφώσεων που
αντιστοιχούν σε 800 ώρες τόσο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
όσο και στα ΣΔΕ.

13378

ΔΕΚΤΗ

13355

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

13359

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την πολύ καλή γνώση της
Γαλλικής Γλώσσας.

13360

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ

Η ένσταση απορρίφθηκε διότι δεν υποβλήθηκε παράβολο και
το αποδεικτικό εξόφλησής του, όπως ορίζει η Πρόσκληση.

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Ως προς την διδακτική εμπειρία
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, η βεβαίωση των 46 ωρών που
επικαλείται ο ενιστάμενος δεν αναγράφει ότι αφορά διδακτικό
έργο. Ως προς την προϋπηρεσία στην τυπική εκπαίδευση το
έγγραφο που έχει υποβληθεί είναι ανυπόγραφο και
ασφράγιστο και συνεπώς δε γίνεται δεκτό.
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13364

38

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την πιστοποίηση του
ΕΟΠΠΕΠ.
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή ως προς την Παιδαγωγική
Επάρκεια.
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13368

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι η προϋπηρεσία που
επικαλείται η ενιστάμενη δεν εμπίπτει στην τυπική
εκπαίδευση. Ως τυπική εκπαίδευση ορίζεται εκείνη που
παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού
συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών
αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές
και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής
κλίμακας.

13371

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή και η υποψήφια κατατάσσεται στο
σωστό ΠΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.
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13376

Η ένσταση απορρίπτεται διότι ο ενιστάμενος δεν υπέβαλε το
ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ παράβολο και την εξόφλησή του όπως ορίζει η Πρόσκληση.
Η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι ο ενιστάμενος δεν έχει
ΜΗ ΔΕΚΤΗ
δηλώσει στην αίτησή του την παιδαγωγική επάρκεια, ούτε έχει
υποβάλλει στο Μητρώο το πιστοποιητικό που ορίζει η σχετική
Πρόσκληση.
ΜΗ ΔΕΚΤΗ

43

13385

ΜΕΡΙΚΩΣ
ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση ως προς την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων δε γίνεται δεκτή διότι δεν
υποβλήθηκε το αναγκαίο έγγραφο σύμφωνα με τη σχετική
Πρόσκληση. Ως προς τα πεδία των επιμορφώσεων,
προσμετρήθηκαν 25 ώρες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και 25
ώρες στα ΣΔΕ.

13388

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ

Η ένσταση απορρίφθηκε διότι δεν υποβλήθηκε από την
ενιστάμενη το αποδεικτικό εξόφλησης του παραβόλου.

44

45

13392

46

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή ως προς την προσμέτρηση του
κοινωνικού κριτηρίου που επικαλείται η ενιστάμενη, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στη σχετική Πρόσκληση.

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η υποψήφια με Αριθμό Μητρώου
12593 δε διαθέτει δεύτερο πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ως προς την εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση: Από το σύνολο
των βεβαιώσεων που είχαν επαληθευτεί στην τυπική
εκπαίδευση, προσμετρήθηκαν 798 διδακτικές ώρες στο πεδίο
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ως προς την προϋπηρεσία στην
τυπική εκπαίδευση δεν προσμετρήθηκαν ώρες διότι οι
βεβαιώσεις που έχει επισυνάψει η υποψήφια δεν εμπίπτουν
στο πεδίο αυτό. Ως τυπική εκπαίδευση ορίζεται εκείνη που
παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού
συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών
αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές
και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής
κλίμακας.

6

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Ως προς την αναγνώριση της
μονογονεϊκής οικογένειας δεν συντρέχουν οι απαραίτητες
προϋποθέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση και
τα επισυναπτόμενα έγγραφα της ενιστάμενης στην αίτησή της
στο Μητρώο. Ως προς την επιμόρφωση στο πεδίο της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, προσμετρήθηκαν 662 ώρες. Οι
υπόλοιπες βεβαιώσεις που έχουν υποβληθεί δεν εμπίπτουν
στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

ΜΕΡΙΚΩΣ
ΔΕΚΤΗ

48

Η ένσταση ως προς τη διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων γίνεται μερικώς δεκτή. Προσμετρήθηκαν 100 ώρες.
Οι επιπλέον 100 ώρες που επικαλείται ο ενιστάμενος δεν
προκύπτουν καθώς έχει υποβάλλει την ίδια βεβαίωση δεύτερη
φορά και ως προς τη βεβαίωση των 600 ωρών δεν προκύπτει
παροχή διδακτικού έργου. Ως προς την αναγνώριση των 250
ωρών επιμόρφωσης, η ένσταση δε γίνεται δεκτή καθώς η
βεβαίωση δεν εμπίπτει στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Ως προς την παιδαγωγική επάρκεια, η ένσταση δε γίνεται
δεκτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Πρόσκληση.

13396

ΜΕΡΙΚΩΣ
ΔΕΚΤΗ

49

Η ένσταση ως προς την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ γίνεται
δεκτή. Ως προς την προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η
ένσταση δε γίνεται δεκτή, καθώς δεν προκύπτει από τη
βεβαίωση που έχει επισυνάψει η ενιστάμενη στην αίτηση του
Μητρώου.

13517

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ

Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υποβλήθηκε από την
ενιστάμενη το αποδεικτικό εξόφλησης του παραβόλου.

13454

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ

Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υποβλήθηκε από την
ενιστάμενη το αποδεικτικό εξόφλησης του παραβόλου.

13395

47

13394

50

51
13414

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

52
53

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τη γνώση χρήσης Η/Υ.

13432

ΔΕΚΤΗ

13462

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη έχει δηλώσει το
πιστοποιητικό της παιδαγωγικής επάρκειας στο πεδίο της
επιμόρφωσης και συνεπώς δε μπορεί να της αποδοθεί.

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Ως προς την προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η
ένσταση δε γίνεται δεκτή. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 2515/99/1-72013 βεβαίωση των 38 ωρών που έχει υποβληθεί δε φέρει
σφραγίδα και συνεπώς δεν γίνεται δεκτή. Σχετικά με τη
διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση προσμετρήθηκαν
54 ώρες. Ως τυπική εκπαίδευση ορίζεται εκείνη που παρέχεται
στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, οδηγεί
στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό
επίπεδο από τις δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της
διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής κλίμακας.

54

13399

55

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Οι βεβαιώσεις που επικαλείται ο
ενιστάμενος και έχει υποβάλλει στο Μητρώο, δεν εμπίπτουν
στα πεδία των ΣΔΕ και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων αντίστοιχα.

7

13492

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τη γνώση χρήσης Η/Υ.

56

ΜΗ ΔΕΚΤΗ
13436

57
13412

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση ως προς τη συνάφεια του Μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών δε γίνεται δεκτή.

13489

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν επιπλέον 26 ώρες
διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

13397

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι η ενιστάμενη δεν έχει
δηλώσει ούτε και έχει υποβάλλει στο Μητρώο μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών.

13520

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν επιπλέον 300 ώρες
διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Ως προς την αναγνώριση ΑΜΕΑ το
πιστοποιητικό που υποβλήθηκε δεν είναι σε ισχύ. Επίσης, οι
επιμορφώσεις που επικαλείται ο ενιστάμενος δεν εμπίπτουν
στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

13467

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς το πτυχίο της ξένης γλώσσας
και αναγνωρίζεται η άριστη γνώση της Αγγλικής. Ως προς το
πεδίο της επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και
προσμετρήθηκαν 150 ώρες επιπλέον.

13442

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι οι επιμορφώσεις που
επικαλείται η ενιστάμενη δεν εμπίπτουν στο πεδίο της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή καθώς η ενιστάμενη δεν έχει
δηλώσει στην αίτησή της στο Μητρώο ξεχωριστή εγγραφή για
την παιδαγωγική επάρκεια με το σχετικό πιστοποιητικό.

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση ως προς τη διδακτική εμπειρία στην τυπική
εκπαίδευση δε γίνεται δεκτή καθώς υποβλήθηκε από την
ενιστάμενη ανυπόγραφη βεβαίωση προϋπηρεσίας. Ως προς τη
διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, αυτή δε
γίνεται δεκτή διότι τα διαστήματα ασφάλισης του ΕΦΚΑ που
αναγράφει το πιστοποιητικό που έχει υποβάλει στο Μητρώο η
ενιστάμενη δεν καλύπτουν τα χρονικά διαστήματα
απασχόλησής της.
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60
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13409
62

63

64

13426
65

13400

66

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Οι επιμορφώσεις που επικαλείται
η ενιστάμενη και έχει υποβάλλει στο Μητρώο δεν εμπίπτουν
στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ως προς την
προϋπηρεσία στην τυπική εκπαίδευση, η ένσταση δε γίνεται
δεκτή. Ως τυπική εκπαίδευση ορίζεται εκείνη που παρέχεται
στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, οδηγεί
στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό
επίπεδο από τις δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της
διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής κλίμακας.

8

13434

ΔΕΚΤΗ ΕΝ
ΜΕΡΕΙ

67

13476

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

68

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Μετά από έλεγχο των
βεβαιώσεων που έχουν υποβληθεί στο Μητρώο,
προσμετρήθηκαν 350 ώρες επιμόρφωσης στα ΣΔΕ. Οι λοιπές
βεβαιώσεις που επικαλείται η ενιστάμενη δεν εμπίπτουν στο
πεδίο των ΣΔΕ.

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση απορρίπτεται διότι όπως αιτείται και η ενιστάμενη
της έχουν αποδοθεί 895 ώρες επιμόρφωσης στα ΣΔΕ και 870
ώρες επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, όπως
αναγράφεται και στη γραμμή της διοικητικής επαλήθευσης
των προσωρινών πινάκων κατάταξης.

13425

ΔΕΚΤΗ ΕΝ
ΜΕΡΕΙ

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Ως προς την Παιδαγωγική
Επάρκεια η ένσταση απορρίπτεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη σχετική Πρόσκληση. Ως προς τις επιμορφώσεις στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων, προσμετρήθηκαν 125 ώρες. Οι λοιπές
βεβαιώσεις δεν εμπίπτουν στο συγκεκριμένο πεδίο.

13424

ΔΕΚΤΗ

13458
69

70
71

Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Προσμετρήθηκαν 390 ώρες
επιμόρφωσης στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τα λοιπά
πιστοποιητικά επιμόρφωσης που επικαλείται ο ενιστάμενος
δεν εμπίπτουν στο συγκεκριμένο πεδίο.

13498

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

72

13401

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

73

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τη γνώση χρήσης Η/Υ.
Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Το πιστοποιητικό που έχει
υποβληθεί στο Μητρώο αποτελεί την κάρτα δεξιοτήτων η
οποία αναγκαία για να προχωρήσει κάποιος υποψήφιος στις
εξετάσεις και όχι αποδεικτικό γνώσης χρήσης Η/Υ όπως αυτά
προσδιορίζονται στο παράρτημα Α της σχετικής Πρόσκλησης.
Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν 575 ώρες στη
διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση. Ως προς την
ανεργία, σύμφωνα με τη βεβαίωση που υποβλήθηκε στο
Μητρώο, ορθώς έχει αποδοθεί το διάστημα 0-6 μήνες και η
αντίστοιχη μοριοδότηση.
Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Η επιμόρφωση που επικαλείται η
ενιστάμενη δεν εμπίπτει στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

13407

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

13415

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση ως προς τη γνώση χρήσης Η/Υ γίνεται δεκτή.

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το ΠΕ. Πραγματοποιήθηκε
διοικητική επαλήθευση της αίτησης και ο ενιστάμενος
κατατάσσεται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης το
ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού ΣΔΕ. Από το σύνολο
των δικαιολογητικών της αίτησης του ενιστάμενου δεν έγινε
αποδεκτή η βεβαίωση παρακολούθησης 30 ωρών
επιμόρφωσης που οδηγεί όπως αναγράφει στις εξετάσεις
πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων.

74
75

13410

76

9

13413

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ

Η ένσταση απορρίφθηκε διότι ο ενιστάμενος δεν υπέβαλε
εξόφληση του παραβόλου όπως ορίζει η Πρόσκληση.

77
13416

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ

78
13486

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προσετρήθηκαν επιπλέον 300
διδακτικές ώρες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

13417

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν επιπλέον 92
διδακτικές ώρες στα ΣΔΕ.

79

80

13419

ΔΕΚΤΗ ΕΝ
ΜΕΡΕΙ

Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Προσμετρήθηκαν επιπλέον
40 ώρες επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Οι λοιπές
βεβαιώσεις που έχει επισυνάψει ο ενιστάμενος αφορούν
συνέδρια και ημερίδες, οι οποίες σύμφωνα με τη σχετική
Πρόσκληση δεν γίνονται δεκτές, καθώς επίσης και βεβαιώσεις
επιμορφώσεων οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

13418

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ

Η ένσταση απορρίφθηκε διότι δεν υποβλήθηκε από την
ενιστάμενη το αποδεικτικό εξόφλησης του παραβόλου.

13421

ΔΕΚΤΗ

81

82
83

Η ένσταση απορρίφθηκε διότι η ενιστάμενη δεν υπέβαλε
εξόφληση του παραβόλου.

13420

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

84

13437

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τον κλάδο ΤΕ16.
Η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι ο ενιστάμενος δεν έχει
υποβάλλει στην αίτησή του στο Μητρώο ξεχωριστή εγγραφή
για το Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και το έχει δηλώσει ως
"άλλο έγγραφο".
Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη έχει λάβει το
μέγιστο αριθμό μορίων (4) στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και δεν μπορούν να της
αποδοθούν περισσότερα μόρια.

85
13475

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Οι επιπλέον επιμορφώσεις που
επικαλείται η ενιστάμενη και έχει υποβάλλει στο Μητρώο δεν
εμπίπτουν στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Το πιστοποιητικό που έχει
υποβληθεί στο Μητρώο όπως αναγράφει "δεν αποτελεί
βεβαίωση χρόνου ανεργίας" και συνεπώς δε γίνεται δεκτό.

86

13428
87

10

13427

ΜΕΡΙΚΩΣ
ΔΕΚΤΗ

1. Ως προς την υποψήφια με Αριθμό Μητρώου: 2150 η
ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν 480 ώρες
επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, 500 ώρες
επιμόρφωσης στα ΣΔΕ και 2.892 διδακτικές ώρες στην τυπική
εκπαίδευση. 2. Ως προς τον υποψήφιο με Αριθμό Μητρώου:
7274 η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 3. Ως προς την υποψήφια
με Αριθμό Μητρώου: 2166 η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 4. Ως
προς τον υποψήφιο με Αριθμό Μητρώου: 11204, η ένσταση
γίνεται δεκτή ως προς τη διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων. Προσμετρήθηκαν 355 διδακτικές ώρες. 5. Ως προς
την υποψήφια με Αριθμό Μητρώου: 2783 η ένσταση δε
γίνεται δεκτή καθώς δεν προέκυψε καμία μεταβολή στα
στοιχεία που ζητά επαναμοριοδότηση ο ενιστάμενος. 6. Ως
προς την υποψήφια με Αριθμό Μητρώου: 1682 η ένσταση δε
γίνεται δεκτή καθώς δεν προέκυψε καμία μεταβολή στα
στοιχεία που ζητά επαναμοριοδότηση ο ενιστάμενος. 7. Ως
προς την υποψήφια με Αριθμό Μητρώου: 4712 η ένσταση
γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν μηδέν (0) ώρες επιμόρφωσης
στα ΣΔΕ και 150 ώρες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. 8. Ως προς
την υποψήφια με Αριθμό Μητρώου: 9970 Η ένσταση γίνεται
δεκτή. Προσμετρήθηκαν 208 ώρες διδακτικής εμπειρίας στα
ΣΔΕ, μηδέν (0) ώρες στην τυπική εκπαίδευση και 309 ώρες
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

13433

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν επιπλέον 62 ώρες
επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

13468

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το ΠΕ της υποψηφίας.

13430

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

13431

ΜΗ ΔΕΚΤΗ
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13503

ΔΕΚΤΗ ΕΝ
ΜΕΡΕΙ

Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Προσμετρήθηκαν επιπλέον
25 ώρες επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Οι λοιπές
βεβαιώσεις που έχει επισυνάψει ο ενιστάμενος δεν εμπίπτουν
στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Ως προς την επιμόρφωση στα ΣΔΕ,
προσμετρήθηκαν 650 ώρες και στο πεδίο της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων 237 ώρες. Οι λοιπές βεβαιώσεις δεν εμπίπτουν στα
παραπάνω πεδία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική
Πρόσκληση. Ως προς την διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων προσμετρήθηκαν 1.843 ώρες. Η βεβαίωση των 712
ωρών είναι ανυπόγραφη και συνεπώς δε γίνεται δεκτή.
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13435

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι η βεβαίωση προϋπηρεσίας
που επικαλείται η ενιστάμενη δεν έχει εκδοθεί από το
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν 432 ώρες
επιμόρφωσης. Οι λοιπές βεβαιώσεις που έχει υποβάλλει η
ενιστάμενη στο Μητρώο δεν εμπίπτουν στο πεδίο της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

94

11

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
δεν αναγνωρίζεται ως συναφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σχετική Πρόσκληση. Οι ώρες επιμόρφωσης τόσο στα ΣΔΕ όσο
και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων παραμένουν ως έχουν στη
διοικητική επαλήθευση των προσωρινών πινάκων κατάταξης.
Οι λοιπές βεβαιώσεις που έχει επισυνάψει η ενιστάμενη δεν
εμπίπτουν στα ΣΔΕ και στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

13439

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Οι ώρες επιμόρφωσης τόσο στα
ΣΔΕ όσο και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων παραμένουν ως έχουν
στη διοικητική επαλήθευση των προσωρινών πινάκων
κατάταξης. Οι λοιπές βεβαιώσεις που έχει επισυνάψει η
ενιστάμενη δεν εμπίπτουν στα ΣΔΕ και στο πεδίο της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

13446

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ

Η ένσταση απορρίπτεται καθώς δεν αφορά την Πρόσκληση
των ΣΔΕ.

13445

ΔΕΚΤΗ

98

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν 1.000 ώρες
επιμόρφωσης στα ΣΔΕ.

13461

ΜΕΡΙΚΩΣ
ΔΕΚΤΗ

99

1. Η ένσταση της ενιστάμενης ως προς τις ώρες επιμόρφωσης
στα ΣΔΕ και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων δε γίνεται δεκτή. 2. Ως
προς την υποψήφια με Αριθμό Μητρώου: 13478 η ένσταση
για το 2ο μεταπτυχιακό τίτλο δε γίνεται δεκτή. Ως προς τις
ώρες επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η ένσταση
γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν 647 ώρες επιμόρφωσης. 3. Ως
προς την υποψήφια με Αριθμό Μητρώου: 2525 η ένσταση
γίνεται δεκτή και δεν αναγνωρίζεται δεύτερο πτυχίο. Σχετικά
με τις ώρες επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, η
ένσταση δε γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν 505 ώρες
επιμόρφωσης. Ως προς το κοινωνικό κριτήριο της τριτεκνίας η
ένσταση δε γίνεται δεκτή. 4. Ως προς την υποψήφια με
Αριθμό Μητρώου: 5658 η ένσταση δε γίνεται δεκτή.
Επαληθεύτηκε δεύτερος μετατπυχιακός τίτλος σπουδών, οι
ώρες επιμόρφωσης και οι διδακτικές ώρες στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων. 5. Ως προς την υποψήφια με Αριθμό Μητρώου:
10377 η ένσταση σχετικά με τη γνώση χρήσης Η/Υ δεν γίνεται
δεκτή. Ως προς την πολυτεκνική ιδιότητα η ένσταση γίνεται
δεκτή καθώς η υποψήφια δεν έχει επισυνάψει πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης. 6. Ως προς την υποψήφια με
Αριθμό Μητρώου: 12048 προσμετρήθηκαν 390 ώρες
επιμόρφωσης στα ΣΔΕ και 100 ώρες στο πεδίο της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

13447

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Ο ενιστάμενος δεν έχε δηλώσει
στο Μητρώο την κατοχή πιστοποιητικού Παιδαγωγικής
Επάρκειας όπως ορίζεται στη σχετική Πρόσκληση.

13505

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν 495 ώρες
επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και 728 επιπλέον
διδακτικές ώρες στην τυπική εκπαίδευση.

13459
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Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν 150 ώρες
επιμόρφωσης στα ΣΔΕ και 400 ώρες στο πεδίο της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
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13448

ΔΕΚΤΗ

13457

ΔΕΚΤΗ ΕΝ
ΜΕΡΕΙ

Η ένσταση ως προς τη συνάφεια του Μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών δε γίνεται δεκτή καθώς δεν προκύπτει από τα
οριζόμενα στην Πρόσκληση. Ως προς τις επιμορφώσεις γίνεται
δεκτή εν μέρει. Προσμετρήθηκαν 750 ώρες στα ΣΔΕ και 480
ώρες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Οι λοιπές βεβαιώσεις δεν
είναι συναφείς με το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και
συνεπώς δεν αναγνωρίζονται. Τέλος κάθε βεβαίωση
επιμόρφωσης αντιστοιχεί σε ένα μόνο πεδίο και ως εκ τούτου
δεν μπορεί να γίνε δεκτό σε παραπάνω από ένα.

13455

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι η ενιστάμενη δεν έχει
επισυνάψει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για τη διδακτική
εμπειρία που επικαλείται στην ένστασή της.

ΔΕΚΤΗ ΕΝ
ΜΕΡΕΙ

105

Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Ως προς την πρώτη
επιμόρφωση που επικαλείται η ενιστάμενη, αυτή
προσμετρήθηκε στα ΣΔΕ. Η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη και η
πέμπτη επιμόρφωση προσμετρήθηκαν στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων. Η έκτη επιμόρφωση που επικαλείται η ενιστάμενη
στην ένστασή της δεν έγινε δεκτή λόγω μη συνάφειας με το
πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Συνολικά προσμετρήθηκαν
465 ώρες επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Ως προς
τον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου 151796 έχει
αποδοθεί η επιμόρφωση των 70 ωρών που επικαλείται η
ενιστάμενη.

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

106

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν εκ νέου 195
ώρες επιμόρφωσης στα ΣΔΕ. Το τέταρτο και πέμπτο σεμινάριο
που επικαλείται η ενιστάμενη έχουν διάρκεια μικρότερη από
15 ώρες το καθένα και συνεπώς σύμφωνα με την Πρόσκληση
δεν γίνονται δεκτά.

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς τη διδακτική εμπειρία στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων προσμετρήθηκαν οι 118 ώρες που
αιτείται ο ενιστάμενος και επαληθεύτηκε η γνώση χρήσης Η/Υ.

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς τη διδακτική εμπειρία στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων προσμετρήθηκαν οι επιπλέον 1.150
ώρες που αναφέρει η ενιστάμενη και ως προς την
επιμόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων προσμετρήθηκαν 320
ώρες επιμόρφωσης.
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13464

13465
107

13484
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13485

109

ΔΕΚΤΗ ΕΝ
ΜΕΡΕΙ

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την αναγνώριση της
ανεργίας. Ως προς την προϋπηρεσία στην τυπική εκπαίδευση η
ένσταση δε γίνεται δεκτή. Ως τυπική εκπαίδευση ορίζεται
εκείνη που παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού
συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών
αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές
και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής
κλίμακας.

13

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

110

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι δεν υποβλήθηκε επίσημη
μετάφραση του τίτλου της ξένης γλώσσας αλλά επικυρωμένο
αντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου.

ΔΕΚΤΗ ΕΝ
ΜΕΡΕΙ

111

Η ένσταση ως προς την επιμόρφωση στα ΣΔΕ που επικαλείται
ο ενιστάμενος δε γίνεται δεκτή διότι έχει υποβληθεί βεβαίωση
που αφορά άλλο πρόσωπο και όχι τον ενιστάμενο. Ως προς την
διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η ένσταση
γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν επιπλέον 1.345 διδακτικές
ώρες.

13491

ΔΕΚΤΗ ΕΝ
ΜΕΡΕΙ

112

Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Ως προς την επιμόρφωση
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, προσμετρήθηκαν επιπλέον 37
ώρες επιμόρφωσης. Οι λοιπές βεβαιώσεις που έχει
επισυνάψει η ενιστάμενη δεν εμπίπτουν στο πεδίο αυτό. Ως
προς τη διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η
ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν 1.612 ώρες
διδακτικής εμπειρίας.

13493

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν επιπλέον 25 ώρες
επιμόρφωσης στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

13522

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση ως προς τις 150 ώρες επιμόρφωσης στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων απορρίπτεται διότι το επισυναπτόμενο
δικαιολογητικό αφορά τη βεβαίωση πιστοποίησης του
ΕΟΠΠΕΠ. Ως προς τον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου
151750 η ένσταση δε γίνεται δεκτή καθώς η μοριοδότηση
προέκυψε μετά την αντιπαραβολή των υποβληθέντων
δικαιολογητικών του υποψήφιου στο Μητρώο.

13501

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Η ένσταση απορρίπτεται λόγω μη υποβολής του αποδεικτικού
εξόφλησης του παραβόλου.

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
που επισύναψε η ενιστάμενη δεν εμπίπτουν στο πεδίο της
τυπικής εκπαίδευσης. Ως τυπική εκπαίδευση ορίζεται εκείνη
που παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού
συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών
αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές
και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής
κλίμακας.

13507

ΔΕΚΤΗ ΕΝ
ΜΕΡΕΙ

Η ένσταση ως προς τη γνώση της άριστης γνώσης της Αγγλικής
γλώσσας γίνεται δεκτή. Ως προς την προϋπηρεσία στην τυπική
εκπαίδευση που επικαλείται ο ενιστάμενος μέσω
προγράμματος του Δήμου Θεσσαλονίκης δε γίνεται δεκτή. Ως
τυπική εκπαίδευση ορίζεται εκείνη που παρέχεται στο πλαίσιο
του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, οδηγεί στην
απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο
από τις δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της
διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής κλίμακας.

13506

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή καθώς ο μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών έχει ήδη προσμετρηθεί στους προσωρινούς πίνακες
κατάταξης.

13487
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ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Η επισυναπτόμενη βεβαίωση
προϋπηρεσίας δεν αναγράφει ώρες, όπως ορίζει η σχετική
Πρόσκληση και οι υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων δε
γίνονται δεκτές.

13519

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Η επιμόρφωση που επικαλείται η
ενιστάμενη στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει
προσμετρηθεί ήδη στον προσωρινό πίνακα κατάταξης, στο
πεδίο της διοικητικής επαλήθευσης.

13521

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το πτυχίο Γερμανικής
γλώσσας.

13526

ΔΕΚΤΗ ΕΝ
ΜΕΡΕΙ

Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Ως προς τη συνάφεια του
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών η ένσταση δε γίνεται δεκτή
διότι ο μεταπτυχιακός τίτλος που επικαλείται η ενιστάμενη δεν
εμπίπτει στους συναφείς τίτλους της σχετικής Πρόσκλησης. Ως
προς την ανεργία, η ένσταση γίνεται δεκτή και αναγνωρίζεται
το διάστημα ανεργίας 0-6 μήνες.

13529

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή και αναγνωρίζεται ο μεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών χωρίς συνάφεια.

ΜΕΡΙΚΩΣ
ΔΕΚΤΗ

Ως προς την προϋπηρεσία στην τυπική εκπαίδευση η
ένσταση δε γίνεται δεκτή. Μετά από επανέλεγχο των
βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που έχουν επισυναφθεί στο πεδίο
της τυπικής εκπαίδευσης και στα πεδία 1 έως 6 της ένστασης,
προσμετρήθηκαν μηδέν (0) ώρες διδακτικής εμπειρίας. Τυπική
εκπαίδευση είναι αυτή που παρέχεται στο πλαίσιο του
τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση
πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις
δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης
εκπαιδευτικής κλίμακας. Σχετικά με την βεβαίωση
προϋπηρεσίας του πεδίου 7 της ένστασης, αυτή αφορά
παροχή ατομικής επαγγελματικής συμβουλευτικής έργου και
όχι διδακτικού έργου, όπως αναγράφεται στη σχετική
βεβαίωση και συνεπώς δε γίνεται δεκτή. Ως προς την
διδακτική
εμπειρία
στην
Εκπαίδευση
Ενηλίκων,
προσμετρήθηκαν 932 ώρες. Οι λοιπές βεβαιώσεις που έχει
επισυνάψει η ενιστάμενη δεν εμπίπτουν στο πεδίο.
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13535

124
13534

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι η ενιστάμενη δεν έχει
υποβάλλει στην αίτηση του Μητρώου το πιστοποιητικό
Παιδαγωγικής Επάρκειας που ορίζει η σχετική Πρόσκληση.

13537

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ

Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υποβλήθηκε το αποδεικτικό
εξόφλησης του παραβόλου.

13538

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με τη σχετική
Πρόσκληση κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει ένα μόνο
γνωστικό αντικείμενο.

13546

ΔΕΚΤΗ
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127
128

Η ένσταση γίνεται δεκτή.
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13543

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ

Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υποβλήθηκε το αποδεικτικό
εξόφλησης του παραβόλου.

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Δεν μοριοδοτείται επαγγελματική
εμπειρία στο ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό και επίσης ο
ενιστάμενος δεν την έχει δηλώσει στην αίτησή του στο
Μητρώο ΣΔΕ.
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13536

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

131

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή ως προς την εμπειρία στην τυπική
εκπαίδευση, καθώς οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που έχει
επισυνάψει η ενιστάμενη δεν εμπίπτουν στο πεδίο. Τυπική
εκπαίδευση είναι αυτή που παρέχεται στο πλαίσιο του
τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση
πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις
δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης
εκπαιδευτικής κλίμακας.

13532

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την αναγνώριση της Γαλλικής
γλώσσας, επιπέδου C2.

13530

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν επιπλέον 150 ώρες
επιμόρφωσης στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
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Η επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων (2ου σταδίου):
1. 6996
2. 6981
3. 6282
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