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ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 
Στην Αθήνα σήμερα, Τετάρτη, 09/12/2020, ολοκλήρωσε το έργο της η επιτροπή (1η) 
ενστάσεων, κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ’ 
αριθμ πρωτ. 660/4/16980/10-06-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η επιτροπή 
ορίστηκε με το υπ΄ αρ. πρωτ. 604/548/45193/27-11-2020 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ. 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

Η επιτροπή αποτελούμενη δυνάμει του ανωτέρω εγγράφου από τους:  
1. AM 7718 
2. ΑΜ 7724 και 
3. ΑΜ 6294 

Αφού έλαβε υπόψη: 

α) Την με αρ. πρωτ. 660/4/16980/10-06-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» 

β) Τις πενήντα μία (51) ενστάσεις υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ πρωτ. 
660/4/16980/10-06-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που ανατέθηκαν στην 1η 
επιτροπή ενστάσεων και 

γ) Το χρονικό διάστημα των πέντε (05) εργάσιμων ημερών για την υποβολή ενστάσεων και 
συγκεκριμένα από 23/11/2020 και ώρα 08:00 έως 27/11/2020 και ώρα 23:59 και όσα 
ορίζονται σχετικά με τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων στην ανωτέρω πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

Γνωμοδοτεί τα κάτωθι:  
 

1.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13326/23-11-2020 
Σύμφωνα με το Πεδίο Η’. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος: «Το παράβολο θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό εξόφλησής 
του.» Επιπλέον στο ίδιο Πεδίο ορίζεται: «Μη πληρωμένα παράβολα δεν θα γίνονται 
αποδεκτά.» 
Η ενιστάμενη δεν επισύναψε στην ένστασή της το σχετικό αποδεικτικό εξόφλησης και 
συνεπώς η ένσταση δεν εξετάζεται ως μη παραδεκτή. 

 
2.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13512/27-11-2020 
Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η διδακτική εμπειρία σε 
δομές εκτός ΓΓΕΕΚ & ΔΒΜ δεν μοριοδοτείται ως διδακτική ούτε και ως επαγγελματική.  
Ως εκ τούτου η μοριοδότηση της ενιστάμενης, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στο 
πεδίο 2.2. [διδακτική εμπειρία σε δομές της δια βίου μάθησης (ΔΙΕΚ, ΣΕΚ και ΣΔΕ) και 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση] είναι σύμφωνη με την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συνεπώς η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.  
 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.)_-ΝΕΑ ΦΑΣΗ» 

(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 660/4/16980/10-06-2020) 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  
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3.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13337/24-11-2020 
Η μοριοδότηση του ενιστάμενου για την προϋπηρεσία του στα ΙΕΚ, μετά τη διοικητική 
επαλήθευση, είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο 
ενιστάμενος μοριοδοτήθηκε σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν με τον 
αρχικό φάκελο υποψηφιότητάς του. 
Δικαιολογητικά που δεν προσκομίστηκαν με τον αρχικό φάκελο δεν λαμβάνονται 
υπόψη για την κατάταξη του υποψηφίου και οι ενστάσεις, σύμφωνα με τη σχετική 
πρόσκληση, σε καμία περίπτωση δεν συνοδεύονται από επιπλέον δικαιολογητικά. 
Συνεπώς η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.  
 
4.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13370/25-11-2020 
Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ενιστάμενης μοριοδοτήθηκε, κατά τη διοικητική 
επαλήθευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συνεπώς η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.  
Το αίτημα της ενιστάμενης για επανεξέταση της αίτησής της δεν γίνεται δεκτό ως 
αόριστο. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Πεδίο Η’. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, της σχετικής πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενστάσεις πρέπει να αναφέρονται επί συγκεκριμένων 
πεδίων μοριοδότησης. 

 
5.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13302/23-11-2020 
Σύμφωνα με το Πεδίο Η’. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος: «Οι ενστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από παράβολο των 20,00 €» 
και περαιτέρω «Το παράβολο θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό εξόφλησής 
του.» Επιπλέον στο ίδιο Πεδίο ορίζεται: «Μη πληρωμένα παράβολα δεν θα γίνονται 
αποδεκτά.» 
Η ενιστάμενη δεν επισύναψε στην ένστασή της παράβολο των 20,00 € ούτε και σχετικό  
αποδεικτικό εξόφλησής του. Συνεπώς η ένσταση δεν εξετάζεται ως μη παραδεκτή. 

 
6.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13365/25-11-2020 
Η μοριοδότηση της ενιστάμενης στο πεδίο της απόδειξης γνώσης ξένης γλώσσας 
(αγγλικής), μετά τη διοικητική επαλήθευση, είναι σύμφωνη με την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα δεν προσκομίστηκε από την ενιστάμενη, με 
τον αρχικό φάκελο δικαιολογητικών, επίσημη μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου 
σπουδών όπως προβλέπεται από τη σχετική πρόσκληση (Πεδίο Ε’. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ/ Εδάφιο 7. Ξένη Γλώσσα).  
Δικαιολογητικά που δεν προσκομίστηκαν με τον αρχικό φάκελο δεν λαμβάνονται 
υπόψη για την κατάταξη του υποψηφίου και οι ενστάσεις, σύμφωνα με τη σχετική 
πρόσκληση, σε καμία περίπτωση δεν συνοδεύονται από επιπλέον δικαιολογητικά. 
Συνεπώς η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.  
 
7.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13406/26-11-2020 
Α) Η μοριοδότηση της ενιστάμενης στο πεδίο 1.1.α.1, μετά τη διοικητική επαλήθευση, 
είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα δεν 
προσκομίστηκε από την ενιστάμενη, με τον αρχικό φάκελο δικαιολογητικών, πτυχίο 
ΑΕΙ-ΤΕΙ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο των 
προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων.  
Δικαιολογητικά που δεν προσκομίστηκαν με τον αρχικό φάκελο δεν λαμβάνονται 
υπόψη για την κατάταξη του υποψηφίου και οι ενστάσεις, σύμφωνα με τη σχετική 
πρόσκληση, σε καμία περίπτωση δεν συνοδεύονται από επιπλέον δικαιολογητικά. 
Συνεπώς η ένσταση δεν γίνεται δεκτή ως προς το εν λόγω πεδίο. 
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Β) Η μοριοδότηση της ενιστάμενης στο πεδίο 3 (επαγγελματική εμπειρία), μετά τη 
διοικητική επαλήθευση, είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Συγκεκριμένα δεν προσκομίστηκαν από την ενιστάμενη, με τον αρχικό φάκελο 
δικαιολογητικών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την μοριοδότηση 
επαγγελματικής εμπειρίας, του Πεδίου Ε’. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ/ 
Εδάφιο 6. Επαγγελματική Εμπειρία, της σχετικής πρόσκλησης.  
Δικαιολογητικά που δεν προσκομίστηκαν με τον αρχικό φάκελο δεν λαμβάνονται 
υπόψη για την κατάταξη του υποψηφίου και οι ενστάσεις, σύμφωνα με τη σχετική 
πρόσκληση, σε καμία περίπτωση δεν συνοδεύονται από επιπλέον δικαιολογητικά. 
Συνεπώς η ένσταση δεν γίνεται δεκτή ως προς το εν λόγω πεδίο. 

 
8.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13423/26-11-2020 
Σύμφωνα με το Πεδίο Η’. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος: «Το παράβολο θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό εξόφλησής 
του.» Επιπλέον στο ίδιο Πεδίο ορίζεται: «Μη πληρωμένα παράβολα δεν θα γίνονται 
αποδεκτά.»  
Η ενιστάμενη δεν επισύναψε στην ένστασή της το σχετικό αποδεικτικό εξόφλησης και 
συνεπώς η ένσταση δεν εξετάζεται ως μη παραδεκτή. 

 
9.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13528/27-11-2020 
Α) Το δικαιολογητικό που κατατέθηκε από την ενιστάμενη, προς απόδειξη 
επιμόρφωσης στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (πεδίο 
1.2.α), εμπίπτει στα ζητούμενα από τη σχετική πρόσκληση για το πεδίο αυτό. Συνεπώς 
η ένσταση γίνεται δεκτή για το εν λόγω πεδίο. 
Β) Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από την ενιστάμενη, προς απόδειξη 
επαγγελματικής εμπειρίας (πεδίο 3), εμπίπτουν στα ζητούμενα από τη σχετική 
πρόσκληση για το πεδίο αυτό. Συνεπώς η ένσταση γίνεται δεκτή για το εν λόγω πεδίο. 

 
10.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13460/26-11-2020 
Α) Ο τίτλος σπουδών που κατατέθηκε από τον ενιστάμενο, στο πεδίο 1.1.α.1, εμπίπτει 
στους ζητούμενους από τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πεδίο 
αυτό. Συνεπώς η ένσταση γίνεται δεκτή για το εν λόγω πεδίο. 
Β) Η διδακτική προϋπηρεσία στα ΣΔΕ που κατατέθηκε, από τον ενιστάμενο, δεν 
παρασχέθηκε στο αντικείμενο της ειδικότητας για το οποίο δήλωσε υποψηφιότητα, 
όπως απαιτείται από τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (πεδίο 2.2.). 
Συνεπώς η ένσταση δεν γίνεται δεκτή, για το εν λόγω πεδίο. 

 
11.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13471/27-11-2020 
Α) Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από την ενιστάμενη, προς απόδειξη άριστης 
γνώσης ξένης γλώσσας (αγγλικής) εμπίπτουν στα απαιτούμενα του παραρτήματος Β, 
της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συνεπώς η ένσταση γίνεται δεκτή 
για το εν λόγω πεδίο.  
Β) Το δικαιολογητικό που κατατέθηκε, από την ενιστάμενη, προς απόδειξη γνώσης 
χειρισμού Η/Υ εμπίπτει στα απαιτούμενα του παραρτήματος Γ, της σχετικής 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συνεπώς η ένσταση γίνεται δεκτή για το εν 
λόγω πεδίο.  

 
12.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13329/24-11-2020 
Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που προσκομίστηκε, από τον ενιστάμενο, εμπίπτει 
στους απαιτούμενους της ειδικότητας με κωδικό 15, της σχετικής πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συνεπώς η ένσταση γίνεται δεκτή. Έγινε διοικητική 
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επαλήθευση του φακέλου του υποψηφίου σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
13.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13474/27-11-2020 
Οι τίτλοι σπουδών (μεταπτυχιακό και διδακτορικό) που κατατέθηκαν, από τον 
ενιστάμενο, δεν εμπίπτουν στους απαιτούμενους, από τη σχετική πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ειδικότητα με κωδικό 15. Συνεπώς η ένσταση δεν 
γίνεται δεκτή. 
 
14.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13381/25-11-2020 
Ο ενιστάμενος έθεσε υποψηφιότητα ως πτυχιούχος του πεδίου 1.1.α.3 (Πτυχίο 
Β/θμιας) της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο τίτλος σπουδών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (1ου ΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ) που προσκόμισε, δεν περιλαμβάνεται 
σε αυτούς του παραρτήματος Α, για την ειδικότητα με κωδικό 17, για την οποία είναι 
υποψήφιος και σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (πεδίο 
1.1.α.3) δεν συνυπολογίζεται στη μοριοδότησή του. Συνεπώς η ένσταση δεν γίνεται 
δεκτή. 
 
15.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13511/27-11-2020 
Η διδακτική προϋπηρεσία στα ΣΔΕ που κατατέθηκε, από τον ενιστάμενο, δεν 
παρασχέθηκε στο αντικείμενο της ειδικότητας για το οποίο δήλωσε υποψηφιότητα, 
όπως απαιτείται από τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (πεδίο 2.2.). 
Συνεπώς η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 
 
16.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13312/23-11-2020 
Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από την ενιστάμενη, προς απόδειξη άριστης 
γνώσης ξένης γλώσσας (αγγλικής) εμπίπτουν στα απαιτούμενα του παραρτήματος Β, 
της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συνεπώς η ένσταση γίνεται δεκτή.  
 
17.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13332/24-11-2020 
Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που κατατέθηκε, από την ενιστάμενη, στο πεδίο 
1.1.β, εμπίπτει στους ζητούμενους από τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για το πεδίο αυτό. Συνεπώς η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 
18.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13344/24-11-2020 
Α) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από την ενιστάμενη, προς απόδειξη 
επιμόρφωσης στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (πεδίο 
1.2.α), η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή, για το πεδίο αυτό.  
Β) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από την ενιστάμενη, στο πεδίο 2.3. 
(διδακτική εμπειρία σε δομές της τυπικής εκπαίδευσης), η ένσταση γίνεται εν μέρει 
δεκτή, για το πεδίο αυτό. 
Γ) Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η διδακτική εμπειρία 
σε δομές εκτός ΓΓΕΕΚ & ΔΒΜ δεν μοριοδοτείται ως διδακτική ούτε και ως 
επαγγελματική. Συνεπώς ένσταση ως προς τα πεδία 2.1 (διδακτική εμπειρία στο 
αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων σε προγράμματα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.) 
και 3 (επαγγελματική εμπειρία) δεν γίνεται δεκτή. 
 
19.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13352/25-11-2020 
Α) Σχετικά με το δικαιολογητικό που κατατέθηκε, από τον ενιστάμενο, στο πεδίο 2.1. 
(διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων σε 
προγράμματα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.), η ένσταση γίνεται δεκτή, για το πεδίο αυτό. 
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Β) Η μοριοδότηση του ενιστάμενου, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στο πεδίο 1.2.α 
(επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων) είναι 
σύμφωνη με την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συνεπώς η ένσταση 
δεν γίνεται δεκτή για το πεδίο αυτό.  
 
20.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13393/25-11-2020 
Α) Σχετικά με το δικαιολογητικό που κατατέθηκε, από την ενιστάμενη, στο πεδίο 2.1. 
(διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων σε 
προγράμματα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.), η ένσταση γίνεται δεκτή, για το πεδίο αυτό. 
Β) Σχετικά με το δικαιολογητικό που κατατέθηκε, από την ενιστάμενη, στο πεδίο 2.2. 
[διδακτική εμπειρία σε δομές της δια βίου μάθησης (ΔΙΕΚ, ΣΕΚ και ΣΔΕ) και στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση] η ένσταση γίνεται δεκτή, για το πεδίο αυτό. 
Γ) Σύμφωνα με τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μοριοδοτείται στο πεδίο 3 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, η εργασιακή εμπειρία που είναι σχετική με το αντικείμενο 
των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών του 
φακέλου της ενιστάμενης, η μοριοδότησή της στο πεδίο 3, μετά τη διοικητική 
επαλήθευση, είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συνεπώς η 
ένσταση δεν γίνεται δεκτή ως προς το πεδίο αυτό. 
 
21.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13398/26-11-2020 
Α) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από την ενιστάμενη, προς απόδειξη 
επιμόρφωσης στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (πεδίο 
1.2.α), η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή, για το πεδίο αυτό. 
Β) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από την ενιστάμενη, στο πεδίο 2.2. 
[διδακτική εμπειρία σε δομές της δια βίου μάθησης (ΔΙΕΚ, ΣΕΚ και ΣΔΕ) και στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση], η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή, για το πεδίο αυτό. 
Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η διδακτική εμπειρία σε 
δομές εκτός ΓΓΕΕΚ & ΔΒΜ δεν μοριοδοτείται ως διδακτική ούτε και ως επαγγελματική.  
Γ) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από την ενιστάμενη, στο πεδίο 2.3. 
(διδακτική εμπειρία σε δομές της τυπικής εκπαίδευσης), η ένσταση γίνεται δεκτή, για το 
πεδίο αυτό. 
Δ) Σύμφωνα με τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μοριοδοτείται στο πεδίο 3 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, η εργασιακή εμπειρία που είναι σχετική με το αντικείμενο 
των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών του 
φακέλου της ενιστάμενης, η μοριοδότησή της στο πεδίο 3, μετά τη διοικητική 
επαλήθευση, είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
Επιπλέον σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η διδακτική 
εμπειρία σε δομές εκτός ΓΓΕΕΚ & ΔΒΜ δεν μοριοδοτείται ως διδακτική ούτε και ως 
επαγγελματική. Συνεπώς η ένσταση δεν γίνεται δεκτή, ως προς το πεδίο αυτό. 
 
22.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13411/26-11-2020 
Α) Το δικαιολογητικό που κατατέθηκε από την ενιστάμενη, προς απόδειξη 
επιμόρφωσης στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (πεδίο 
1.2.α), εμπίπτει στα ζητούμενα από τη σχετική πρόσκληση για το πεδίο αυτό. Συνεπώς 
η ένσταση γίνεται δεκτή για το εν λόγω πεδίο. 
Β) Σύμφωνα με τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μοριοδοτείται στο πεδίο 3 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, η εργασιακή εμπειρία που είναι σχετική με το αντικείμενο 
των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών του 
φακέλου της ενιστάμενης, η μοριοδότησή της στο πεδίο 3, μετά τη διοικητική 
επαλήθευση, είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συνεπώς η 
ένσταση δεν γίνεται δεκτή ως προς το πεδίο αυτό. 
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23.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13449/26-11-2020 
Σύμφωνα με το Πεδίο Η’. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος: «Το παράβολο θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό εξόφλησής 
του.» Επιπλέον στο ίδιο Πεδίο ορίζεται: «Μη πληρωμένα παράβολα δεν θα γίνονται 
αποδεκτά.»  
Η ενιστάμενη δεν επισύναψε στην ένστασή της το σχετικό αποδεικτικό εξόφλησης και 
συνεπώς η ένσταση δεν εξετάζεται ως μη παραδεκτή. 
 
24.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13450/26-11-2020 
Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από τον ενιστάμενο, στο πεδίο 2.1. 
(διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων σε 
προγράμματα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.) η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. 
 
25.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13477/27-11-2020 
Σχετικά με το δικαιολογητικό που κατατέθηκε, από την ενιστάμενη, στο πεδίο 1.1.β 
(μεταπτυχιακό σε άλλες ειδικεύσεις - κατευθύνσεις) η ένσταση γίνεται δεκτή.  
 
26.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13481/27-11-2020 
Α) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από τον ενιστάμενο, στο πεδίο 2.2. 
[διδακτική εμπειρία σε δομές της δια βίου μάθησης (ΔΙΕΚ, ΣΕΚ και ΣΔΕ) και στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση], η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή, για το πεδίο αυτό. 
Β) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από τον ενιστάμενο, στο πεδίο 2.3. 
(διδακτική εμπειρία σε δομές της τυπικής εκπαίδευσης), η ένσταση γίνεται εν μέρει 
δεκτή, για το πεδίο αυτό. 
Γ) Σύμφωνα με τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μοριοδοτείται στο πεδίο 3 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, η εργασιακή εμπειρία που είναι σχετική με το αντικείμενο 
των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών του 
φακέλου του ενιστάμενου, η μοριοδότησή του στο πεδίο 3, μετά τη διοικητική 
επαλήθευση, είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συνεπώς η 
ένσταση δεν γίνεται δεκτή ως προς το πεδίο αυτό. 
 
27.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13483/27-11-2020 
Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από την ενιστάμενη, προς απόδειξη 
επιμόρφωσης στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (πεδίο 
1.2.α), η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή.  
 
28.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13496/27-11-2020 
Α) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από την ενιστάμενη, στο πεδίο 2.2. 
[διδακτική εμπειρία σε δομές της δια βίου μάθησης (ΔΙΕΚ, ΣΕΚ και ΣΔΕ) και στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση], η ένσταση γίνεται δεκτή, για το πεδίο αυτό. 
Β) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από την ενιστάμενη, στο πεδίο 2.3. 
(διδακτική εμπειρία σε δομές της τυπικής εκπαίδευσης), η ένσταση γίνεται δεκτή, για το 
πεδίο αυτό. 
 
29.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13500/27-11-2020 
Α) Σχετικά με το δικαιολογητικό που κατατέθηκε, από τον ενιστάμενο, στο πεδίο 2.2. 
[διδακτική εμπειρία σε δομές της δια βίου μάθησης (ΔΙΕΚ, ΣΕΚ και ΣΔΕ) και στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση] η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή, για το πεδίο αυτό. 
Β) Η μοριοδότηση του ενιστάμενου, μετά τη διοικητική επαλήθευση, στο πεδίο 1.2.α 
(επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων) είναι 
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σύμφωνη με την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συνεπώς η ένσταση 
δεν γίνεται δεκτή για το πεδίο αυτό. 
 
30.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13504/27-11-2020 
Α) Σχετικά με το δικαιολογητικό που κατατέθηκε, από την ενιστάμενη, στο πεδίο 2.2. 
[διδακτική εμπειρία σε δομές της δια βίου μάθησης (ΔΙΕΚ, ΣΕΚ και ΣΔΕ) και στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση] η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή, για το πεδίο αυτό. 
Β) Σύμφωνα με τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μοριοδοτείται στο πεδίο 3 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, η εργασιακή εμπειρία που είναι σχετική με το αντικείμενο 
των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών του 
φακέλου της ενιστάμενης, η μοριοδότησή της στο πεδίο 3, μετά τη διοικητική 
επαλήθευση, είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συνεπώς η 
ένσταση δεν γίνεται δεκτή ως προς το πεδίο αυτό. 
 
31.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13513/27-11-2020 
Σχετικά με το δικαιολογητικό που κατατέθηκε, από την ενιστάμενη, στο πεδίο 2.2. 
[διδακτική εμπειρία σε δομές της δια βίου μάθησης (ΔΙΕΚ, ΣΕΚ και ΣΔΕ) και στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση], η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 
32.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13525/27-11-2020 
Α) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που κατατέθηκε, από την ενιστάμενη, εμπίπτει 
στους οριζόμενους ως συναφείς, από τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συνεπώς η ένσταση γίνεται δεκτή για το πεδίο αυτό. 
Β) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από την ενιστάμενη, στο πεδίο 2.2. 
[διδακτική εμπειρία σε δομές της δια βίου μάθησης (ΔΙΕΚ, ΣΕΚ και ΣΔΕ) και στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση], προς απόδειξη διδακτικής εμπειρίας στα ΣΔΕ, η ένσταση 
γίνεται δεκτή, για το πεδίο αυτό. 
 
33.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13540/27-11-2020 
Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από τον ενιστάμενο, στο πεδίο 2.2. 
[διδακτική εμπειρία σε δομές της δια βίου μάθησης (ΔΙΕΚ, ΣΕΚ και ΣΔΕ) και στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση], η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. 
 
34.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13541/27-11-2020 
Α) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από τον ενιστάμενο, προς απόδειξη 
επιμόρφωσης στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (πεδίο 
1.2.α), η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή, για το πεδίο αυτό.  
Β) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από τον ενιστάμενο, προς απόδειξη 
επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (πεδίο 1.2.β), η ένσταση γίνεται εν 
μέρει δεκτή, για το πεδίο αυτό. 
Γ) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από τον ενιστάμενο, στο πεδίο 2.3. 
(διδακτική εμπειρία σε δομές της τυπικής εκπαίδευσης), η ένσταση γίνεται εν μέρει 
δεκτή, για το πεδίο αυτό. 
Δ) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από τον ενιστάμενο, στο πεδίο 3. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή, για το πεδίο αυτό. 
 
35.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13548/27-11-2020 
Σύμφωνα με το Πεδίο Η’. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος: «Το παράβολο θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό εξόφλησής 
του.» Επιπλέον στο ίδιο Πεδίο ορίζεται: «Μη πληρωμένα παράβολα δεν θα γίνονται 
αποδεκτά.»  
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Ο ενιστάμενος δεν επισύναψε στην ένστασή του το σχετικό αποδεικτικό εξόφλησης και 
συνεπώς η ένσταση δεν εξετάζεται ως μη παραδεκτή. 
 
36.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13353/25-11-2020 
Σύμφωνα με τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μοριοδοτείται στο πεδίο 3 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, η εργασιακή εμπειρία που είναι σχετική με το αντικείμενο 
των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών του 
φακέλου της ενιστάμενης, η μοριοδότησή της στο πεδίο 3, μετά τη διοικητική 
επαλήθευση, είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συνεπώς η 
ένσταση δεν γίνεται δεκτή.  
 
37.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13438/26-11-2020 
Α) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από την ενιστάμενη, προς απόδειξη 
επιμόρφωσης στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (πεδίο 
1.2.α), η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή, για το πεδίο αυτό.  
Β) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από την ενιστάμενη, προς απόδειξη 
επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (πεδίο 1.2.β), η ένσταση γίνεται δεκτή, 
για το πεδίο αυτό. 
Γ) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από την ενιστάμενη, στο πεδίο 2.2. 
[διδακτική εμπειρία σε δομές της δια βίου μάθησης (ΔΙΕΚ, ΣΕΚ και ΣΔΕ) και στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση] η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή, για το πεδίο αυτό. 
Δ) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από την ενιστάμενη, στο πεδίο 3. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή, για το πεδίο αυτό. 
 
38.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13502/27-11-2020 
Ο τίτλος σπουδών που προσκομίστηκε, από τον ενιστάμενο, εμπίπτει στους 
απαιτούμενους της ειδικότητας με κωδικό 24, της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συνεπώς η ένσταση γίνεται δεκτή. Έγινε διοικητική επαλήθευση του 
φακέλου του υποψηφίου σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 

 
39.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13387/25-11-2020 
Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από την ενιστάμενη, προς απόδειξη γνώσης 
χειρισμού Η/Υ δεν εμπίπτουν στα απαιτούμενα από τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για το σκοπό αυτό (πεδίο 4.3. κριτηρίων και παράρτημα Γ της 
πρόσκλησης). Συνεπώς η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.  

 
40.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13479/27-11-2020 
Α) Σύμφωνα με το Πεδίο Ε’. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ/ Εδάφιο 2. Τίτλοι 
σπουδών, της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: «Όταν ο τίτλος έχει 
αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή 
πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση 
βαθμολογικής αντιστοιχίας.»  
Στο φάκελο των δικαιολογητικών της ενιστάμενης δεν συμπεριλαμβάνεται η σχετική 
πράξη αναγνώρισης (από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή πιστοποιητικό αναγνώρισης (από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για τον τίτλο σπουδών που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.  
Συνεπώς η ένσταση, ως προς τη μοριοδότηση του τίτλου σπουδών που αποκτήθηκε 
στην αλλοδαπή, δεν γίνεται δεκτή.  
Β) Η ένσταση, ως προς την άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, γίνεται δεκτή.  
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41.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13334/24-11-2020 
Α) Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από την ενιστάμενη, προς απόδειξη 
επαγγελματικής εμπειρίας (πεδίο 3), πληρούν τις προϋποθέσεις του Πεδίου Ε’. 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ/ Εδάφιο 6. Επαγγελματική Εμπειρία, της 
σχετικής πρόσκλησης. Συνεπώς η ένσταση, ως προς το πεδίο αυτό, γίνεται δεκτή. 
Β) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από την ενιστάμενη, στο πεδίο 2.2. 
[διδακτική εμπειρία σε δομές της δια βίου μάθησης (ΔΙΕΚ, ΣΕΚ και ΣΔΕ) και στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση], η ένσταση γίνεται δεκτή, για το πεδίο αυτό. 
 
42.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13422/26-11-2020 
Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από την ενιστάμενη, στο πεδίο 3. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή.  
Στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισημαίνεται ότι η επαγγελματική 
εμπειρία μοριοδοτείται άπαξ για την ίδια χρονική περίοδο. 
 
43.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13488/27-11-2020 
Στο φάκελο των δικαιολογητικών, της ενιστάμενης, δεν συμπεριλαμβάνεται απλή 
φωτοτυπία του τίτλου σπουδών, όπως απαιτείται από τη σχετική πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα από το Πεδίο Ε’. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ/ Εδάφιο 2. Τίτλοι σπουδών, της πρόσκλησης. 
Δικαιολογητικά που δεν προσκομίστηκαν με τον αρχικό φάκελο δεν λαμβάνονται 
υπόψη για την κατάταξη του υποψηφίου και οι ενστάσεις, σύμφωνα με τη σχετική 
πρόσκληση, σε καμία περίπτωση δεν συνοδεύονται από επιπλέον δικαιολογητικά. 
Συνεπώς η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.  
 
44.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13531/27-11-2020 
Α) Σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, από την ενιστάμενη, στο πεδίο 2.2. 
[διδακτική εμπειρία σε δομές της δια βίου μάθησης (ΔΙΕΚ, ΣΕΚ και ΣΔΕ) και στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση] η ένσταση γίνεται δεκτή, για το πεδίο αυτό. 
Β) Σύμφωνα με τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μοριοδοτείται στο πεδίο 3 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, η εργασιακή εμπειρία που είναι σχετική με το αντικείμενο 
των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών του 
φακέλου της ενιστάμενης, η μοριοδότησή της στο πεδίο 3, μετά τη διοικητική 
επαλήθευση, είναι σύμφωνη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συνεπώς η 
ένσταση δεν γίνεται δεκτή ως προς το πεδίο αυτό. 
 
45.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13408/26-11-2020 
Δεν προσκομίστηκε, από την ενιστάμενη, με τον αρχικό φάκελο δικαιολογητικών της, 
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της 
ασφάλισής της, όπως ορίζεται στο Πεδίο Ε’. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ/ 
Εδάφιο 6. Επαγγελματική Εμπειρία, της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.  
Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εκπαιδευτές στην κατηγορία των εμπειροτεχνών 
(παράγραφος 6.3), για τη μοριοδότηση της επαγγελματικής εμπειρίας τους, θα πρέπει 
να προσκομίσουν βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η 
χρονική διάρκεια της ασφάλισης.  
Δικαιολογητικά που δεν προσκομίστηκαν με τον αρχικό φάκελο δεν λαμβάνονται 
υπόψη για την κατάταξη του υποψηφίου και οι ενστάσεις, σύμφωνα με τη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Πεδίο Η’. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ), σε καμία περίπτωση δεν 
συνοδεύονται από επιπλέον δικαιολογητικά. Συνεπώς η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.  



 10

46.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13308/23-11-2020 
Δεν προσκομίστηκε, από τον ενιστάμενο, με τον αρχικό φάκελο δικαιολογητικών του, 
βεβαίωση προϋπηρεσίας όπου θα αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησής 
του, όπως ορίζεται στο Πεδίο Ε’. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ/ Εδάφιο 6. 
Επαγγελματική Εμπειρία, της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι μισθωτοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (παράγραφος 
6.1), για τη μοριοδότηση της επαγγελματικής εμπειρίας τους, θα πρέπει να 
προσκομίσουν βεβαίωση προϋπηρεσίας όπου θα αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος 
απασχόλησής τους. Συνεπώς η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 
 
47.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13403/26-11-2020 
Οι τίτλοι σπουδών που προσκομίστηκαν, από την ενιστάμενη, δεν εμπίπτουν στους 
απαιτούμενους της ειδικότητας με κωδικό 39, της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συνεπώς η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 
 
48.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13374/25-11-2020 
Από τον φάκελο των δικαιολογητικών της ενιστάμενης, δεν προκύπτει εργασιακή 
εμπειρία, τριών (3) τουλάχιστον ετών, σχετική με το αντικείμενο της ειδικότητάς της. 
Όπως ορίζεται στο πεδίο 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, της σχετικής πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος: «Για τους εμπειροτέχνες εκπαιδευτές μοριοδοτείται η 
εργασιακή εμπειρία πέραν των τριών ετών που αποτελεί προαπαιτούμενο.»  
Συνεπώς η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 

 
49.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13497/27-11-2020 
Από τον φάκελο των δικαιολογητικών της ενιστάμενης, δεν προκύπτει εργασιακή 
εμπειρία, τριών (3) τουλάχιστον ετών, σχετική με το αντικείμενο της ειδικότητάς της. 
Όπως ορίζεται στο πεδίο 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, της σχετικής πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος: «Για τους εμπειροτέχνες εκπαιδευτές μοριοδοτείται η 
εργασιακή εμπειρία πέραν των τριών ετών που αποτελεί προαπαιτούμενο.»  
Δικαιολογητικά που δεν προσκομίστηκαν με τον αρχικό φάκελο δεν λαμβάνονται 
υπόψη για την κατάταξη του υποψηφίου και οι ενστάσεις, σύμφωνα με τη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Πεδίο Η’. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ), σε καμία περίπτωση δεν 
συνοδεύονται από επιπλέον δικαιολογητικά. Συνεπώς η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.  
 
50.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13351/24-11-2020 
Ο τίτλος σπουδών που προσκομίστηκε, από την ενιστάμενη, εμπίπτει στους 
απαιτούμενους της ειδικότητας με κωδικό 59, της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Συνεπώς η ένσταση γίνεται δεκτή. Έγινε διοικητική επαλήθευση του 
φακέλου της υποψήφιας σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 
 
51.*……………ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 13463/27-11-2020 
Δεν προσκομίστηκε, από τον ενιστάμενο, με τον αρχικό φάκελο δικαιολογητικών του, 
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της 
ασφάλισής του, όπως ορίζεται στο Πεδίο Ε’. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ/ 
Εδάφιο 6. Επαγγελματική Εμπειρία, της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.  
Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εκπαιδευτές στην κατηγορία των εμπειροτεχνών 
(παράγραφος 6.3), για τη μοριοδότηση της επαγγελματικής εμπειρίας τους, θα πρέπει 
να προσκομίσουν βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η 
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χρονική διάρκεια της ασφάλισής τους. Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δε 
λαμβάνεται υπόψη. Συνεπώς η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.  

 
Παρατήρηση: 
Οι τελείες μετά τον αύξοντα αριθμό εκάστης ένστασης τοποθετούνται αντί του 
ονοματεπωνύμου του ενιστάμενου/ης το οποίο και δεν αποτυπώνεται στο πρακτικό, για 
λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 
Τα μέλη της επιτροπής (1ης) ενστάσεων: 
 
 AM 7718 

 
 

AM 7724 
 
 

ΑΜ 6294 
 
 
 


