
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ, 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017β & ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018α 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ, ΔΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΣΕΚ. 

 
Την 5η Οκτωβρίου 2017 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της επιτροπής ενστάσεων η οποία αποτελείται από τους: 

 

1. Ακούλογλου Αργυρώ 

2. Κωτσάκης Βασίλης 

3. Πράπα Κωνσταντία 

 

Η επιτροπή αφού εξέτασε 148 ενστάσεις αποφάσισε τα ακόλουθα: 

 

1. ΚΥΡΓΙΩΡΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10497/15-09-17) 

Η ένσταση δεν εξετάστηκε κατόπιν απαιτήσεως του ίδιου του υποψηφίου. 

 

2. ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΞΙΟΘΕΑ ΜΥΡΣΙΝΗ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10551/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή γιατί η επιμόρφωση δεν είναι συναφή με το αντικείμενο εκπαίδευσης  της 

υποψήφιας (ΠΕ18.33 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ).  

 

3. ΠΑΝΣΕΛΗΝΑ ΑΛΑΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10372/14-09-2017) 

Η ένσταση δεν  έγινε δεκτή. 

 

4. ΓΑΤΣΩΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10454/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή γιατί η βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δικαιολογεί εργασιακή εμπειρία τριών 

ετών. 

 

5. ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10053/13-09-2017) 

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή γιατί σύμφωνα με την πρόσκληση, επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές 

ενότητες  ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. ΑΣΠΑΙΤΕ) είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, 

εξειδίκευση ή απόκτηση πτυχίου και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

6. ΜΗΛΗ ΜΑΡΙΑ ΟΛΓΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10455/15-09-2017) 

Η ένσταση έγινε δεκτή. 

 

7. ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10038/13-09-2017) 

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι η εμπειρία σε προγράμματα του ΙΚΥ ως υπότροφος ή ως ερευνητικό μέλος δεν 

αποτελεί εργασιακή εμπειρία.  

 

 



8. ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ ΕΥΦΗΜΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10469/15-09-2017) 

Η ένσταση έγινε δεκτή. 

 

9. ΤΑΛΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10516/15-09-2017) 

Η ένσταση έγινε δεκτή. 

 

10. ΠΑΤΣΩΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10183/14-09-2017) 

Η ένσταση έγινε μερικώς δεκτή.  

I. Η επιμόρφωση των 248 ωρών (ΒΡ) έγινε δεκτή σε καταλληλότερο πεδίο, 1.3.α. 

II. Η επαγγελματική εμπειρία των ιδιωτικών ΙΕΚ δεν έγινε δεκτή λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών, 

όπως αυτά αναγράφονται στην Πρόσκληση.  

III. Η διδακτική πείρα στο University of Detroit της Αμερικής δεν αποδεικνύεται. 

IV. Το βιογραφικό σημείωμα δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο. 

V. Η γνώση Η/Υ αποδεικνύεται μόνο με τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην Πρόσκληση. 

 

   

11. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10361/14-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών, που να αποδεικνύουν τη συγκεκριμένη 

εργασιακή εμπειρία. 

 

12. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10055/13-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή.  

I. Η επιμόρφωση διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών δεν μοριοδοτείται. 

II. Η διδακτική εμπειρία των ΙΕΚ έχει αξιολογηθεί με βάση την προσκόμιση των δικαιολογητικών, όπως 

αυτά αναγράφονται στην Πρόσκληση.  

III. Η επαγγελματική εμπειρία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αξιολογήθηκε ορθώς.   

IV. Η εργασιακή εμπειρία αξιολογήθηκε ορθώς.   

V. Η ξένη γλώσσα αξιολογήθηκε ορθώς.   

VI. Η μονογονεϊκότητα  δεν αποδεικνύεται με τα προσκομιθέντα δικαιολογητικά, βάση του νόμου 

3838/2010 αρθ.29. 

 

13. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10047/13-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή διότι το προσκομισθέν πτυχίο δεν αποτελεί τίτλο Β/θμιας εκπαίδευσης. 

 

14. ΠΑΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10635/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή διότι το προσκομισθέν μεταπτυχιακό δεν αφορά Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

 

15. ΜΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10270/14-09-2017) 

Η ένσταση έγινε μερικώς δεκτή.  

I. Στο πεδίο 1.3.α και 1.3.β. έχει δοθεί το μέγιστο όριο των μορίων. 

II. Στο πεδίο 1.3.γ. προσμετρήθηκαν 187 ώρες. 

III. Στο πεδίο 2.3 αναγνωρίζονται 243 ώρες.   

IV. Στο πεδίο 3 τα έτη έχουν αξιολογηθεί ορθώς.  

 

 



16. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10355/14-09-2017) 

Η ένσταση έγινε δεκτή.  

 

17. ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10332/14-09-2017) 

Η ένσταση έγινε μερικώς δεκτή.  

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα δεν αφορά Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

 

18. ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10589/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή.  

Η βεβαίωση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δεν αποδεικνύει την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος. 

 

 

19. ΜΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10593/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή διότι κατά την αντιπαραβολή των στοιχείων της αίτησης με το περιεχόμενο του 

φακέλου των δικαιολογητικών δεν είχε προσκομισθεί η Βεβαίωση προϋπηρεσίας. 

 

20. ΜΗΤΣΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10229/14-09-2017) 

Η ένσταση έγινε μερικώς έγινε δεκτή. 

I. Στο πεδίο 2.2.α. οι βεβαιώσεις δικαιολογούν διδακτική πείρα 0,5 έτη και η υπόλοιπη πείρα ανήκει σε 

διοικητική. 

II. Στο πεδίο 3 η λογιστική εμπειρία είναι από 15/2/2007 έως 31/3/2008,  0,5 έτη.  

 

21. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10380/14-09-2017) 

Η ένσταση έγινε μερικώς δεκτή.  

Το πιστοποιητικό ξένης γλώσσας δεν έχει επίσημη μετάφραση. 

 

22. ΡΑΪΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10101/13-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή.  

Δεν προσκομίστηκαν αποδεικτικά ασφαλιστικού φορέα σχετικά με την διδακτική εμπειρία σε ιδιωτικά ΙΕΚ και 

ΚΕΚ.  

 

23. ΣΤΑΡΔΕΛΗ ΣΟΦΙΑ-ΚΟΡΝΗΛΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10316/14-09-2017) 

Η ένσταση έγινε δεκτή.  

 

24. ΤΖΩΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10026/13-09-2017) 

Η ένσταση έγινε δεκτή.  

 

25. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10396/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή. 

Βάσει πρόσκλησης οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος του κάθε αξιολογικού πίνακα. 

 

26. ΤΟΠΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10599/15-09-2017) 

Η ένσταση έγινε μερικώς δεκτή. 

Σε ότι αφορά την αίτηση της ΜΑΛΙΝΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑΣ με αρ.πρωτ. 66725.  



I. Στο πεδίο 3 δεν προκύπτει εργασιακή εμπειρία σύμφωνα με τα οριζόμενα της πρόσκλησης.  

II. Στο πεδίο 5.2 δεν υπάρχει μοριοδότηση. 

 

27. ΠΑΡΤΣΑΛΟΓΛΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10431/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή διότι το πτυχίο της τεχνικής και επαγγελματικής σχολής αποτελεί κλάδο ειδικότητας 

με κωδ.  ΔΕ01.17.  

 

28. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10336/14-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή διότι η Υπεύθυνη Δήλωση που προσκομίσθηκε δεν αναφέρει τα ακριβή στοιχεία του 

εργοδότη και το είδος της εμπειρίας. 

 

29. ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΕΥΣΕΒΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10186/14-09-2017) 

Η ένσταση έγινε μερικώς δεκτή.  

Η εργασιακή εμπειρία είναι προ κτήσης του πτυχίου και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

30. ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10003/13-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή διότι δεν προσκομίσθηκε Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Υπεύθυνη Δήλωση που 

να δηλώνονται τα ακριβή στοιχεία του εργοδότη και το είδος της εμπειρίας. 

 

31. ΙΩΣΗΦΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10622/15-09-2017) 

Η ένσταση έγινε μερικώς δεκτή.  

I.Στο πεδίο 1.3.α έχει δοθεί το μέγιστο όριο των μορίων. 

II.Στο πεδίο 2.1 η διδακτική εμπειρία σε δημόσια ΙΕΚ είναι 507 ώρες και οι υπόλοιπες ιδιωτικών ΙΕΚ έχουν 

μεταφερθεί στο πεδίο εργασιακής εμπειρίας. 

III.Στο πεδίο 2.2.β οι ώρες της Σιβιτανιδείου Σχολής αποτελούν εκπαιδευτικές ώρες σε δημόσια ΙΕΚ και έχουν 

προσμετρηθεί στο πεδίο 2.1. 

IV.Στο πεδίο 2.3 δεν πιστοποιούνται ώρες σε προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων και Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

V.Στο πεδίο 3 από τη Βεβαίωση του ΙΚΑ προκύπτει ότι ο αριθμός των ημερομισθίων μετά την πιστοποίηση του 

υποψηφίου είναι 5,81 έτη και 2,78 έτη που αναγνωρίζονται ως επαγγελματική εμπειρία από τα ιδιωτικά ΙΕΚ. Η 

συνολική εργασιακή εμπειρία ανέρχεται σε 8,59 έτη. 

 

32.ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10369/14-09-2017) 

Η ένσταση έγινε δεκτή. 

 

33. ΣΠΙΝΟΥ ΧΑΪΔΩ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10251/14-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή. 

Η μοριοδότηση των 19,500 μορίων είναι σωστή και έγινε με βάση τα κριτήρια και τη μοριοδότηση των κριτηρίων 

όπως αυτά ορίζονται στην με αρ.πρωτ. Κ1/125061/21-7-2017 Υπουργική απόφαση. 

Σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν έγινε δεκτή η εργασιακή εμπειρία στο πεδίο 3 γιατί αποτελεί 

διδακτική εμπειρία. 

Οι επιμορφώσεις του πεδίου 1.3.α. προσμετρήθηκαν στο πεδίο 1.3.β. γιατί σε αυτό κρίθηκαν συναφείς. 

Η μοριοδότηση του κ. Μούτσιου Βασίλειου επανελέγχθηκε με βάση τα κριτήρια και τη μοριοδότηση των 

κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται στην με αρ.πρωτ. Κ1/125061/21-7-2017 Υπουργική απόφαση. 

  



34. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10553/15-09-2017) 

Η ένσταση έγινε δεκτή.  

 

35. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΓΩΝΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10367/14-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή.  

Σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά έγινε επανεξέταση του φακέλου και η μοριοδότηση διορθώθηκε 

με βάση τα κριτήρια και τη μοριοδότηση των κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται στην με αρ.πρωτ. Κ1/125061/21-7-

2017 Υπουργική απόφαση. 

 

36. ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10023/13-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή.  

Σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά έγινε επανεξέταση της προϋπηρεσίας και η μοριοδότηση 

διορθώθηκε με βάση τα κριτήρια και τη μοριοδότηση των κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται στην με αρ.πρωτ. 

Κ1/125061/21-7-2017 Υπουργική απόφαση. 

 

37. ΜΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10543/15-09-2017) 

Η ένσταση έγινε μερικώς δεκτή.  

Στο πεδίο 3 έγινε επανέλεγχος της εργασιακής εμπειρίας και αναγνωρίσθηκαν 23 μήνες  (1,92 έτη) . 

 

38. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10531/15-09-2017) 

Η ένσταση έγινε δεκτή, ο υποψήφιος αιτήθηκε την απόσυρση της ένστασης. Η ένσταση του αποσύρθηκε. 

 

39. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10529/15-09-2017) 

Η ένσταση έγινε μερικώς δεκτή.  

Σύμφωνα με τη βεβαίωση ΕΦΚΑ προκύπτουν 3,82 έτη εργασιακής εμπειρίας, συναφή με το αντικείμενο της 

ειδικότητας. 

 

40. ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10427/15-09-2017) 

Η ένσταση έγινε δεκτή.  

 

41. ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10346/14-09-2017) 

Η ένσταση έγινε μερικώς δεκτή.  

Στο πεδίο 2.3 οι διδακτικές ώρες έχουν ορθώς προσμετρηθεί διότι οι ώρες ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ανήκουν στο πεδίο 

της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

42. ΠΑΧΟΥΜΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10509/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή.  

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα πρέπει να είναι συναφές με την ειδικότητα για να μοριοδοτηθεί. 

Η εργασιακή εμπειρία έχει ορθώς προσμετρηθεί, με 0,5 μόρια. 

 

43. ΣΜΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10262/14-09-2017) 

Η ένσταση έγινε δεκτή.  

 

44. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10505/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή.  



Η μοριοδότηση στο πεδίο 2.2.β. γίνεται σε έτη και όχι σε ώρες.  

 

45. ΜΠΑΛΗ ΕΛΕΝΗ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10539/15-09-2017) 

Η ένσταση  έγινε δεκτή.  

 

46. ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10443/15-09-2017) 

Η ένσταση έγινε  δεκτή.  

 

47. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10518/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε  δεκτή.  

Στο πεδίο 3 η εργασιακή εμπειρία όπως προκύπτει από  τα  δικαιολογητικά (βεβαίωση ΕΦΚΑ και ΙΚΑ) ορθώς έχει 

μοριοδοτηθεί στα 7,6 έτη. 

 

48. ΚΗΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10633/15-09-2017) 

Η ένσταση έγινε μερικώς δεκτή.  

Σύμφωνα με το βασικό τίτλο σπουδών η  ειδικότητα που πρέπει να αποδοθεί είναι ΠΕ09.  

Η εργασιακή εμπειρία υπολογίζεται σε 2.265 ημέρες (7,55 μήνες), σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΙΚΑ.  

 

49. ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10502/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν  έγινε δεκτή.  

Δεν προσκομίστηκε μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Δεν προσκομίστηκε μετάφραση τίτλου ξένης γλώσσας 

(ιταλικά). Οι 235 ώρες διδακτικής εμπειρίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας έχουν ληφθεί υπόψη στο 2.3 πεδίο. 

 

50. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10502/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν  έγινε δεκτή.  

Η διαφορά στην μοριοδότηση του πεδίου 2.2.β. οφείλεται σε λανθασμένη συμπλήρωση του πεδίου από τον 

υποψήφιο. 

 

51. ΟΤΕΜΠΕΡΗ ΗΛΙΑΝΝΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10532/15-09-2017) 

Η ένσταση  έγινε δεκτή.   

 

52. ΣΤΑΘΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10082/13-09-2017) 

Η ένσταση  έγινε μερικώς  δεκτή.  

Η μοριοδότηση από τη διοικητική επαλήθευση έχει γίνει σωστά εκτός από το  πεδίο 2.3 όπου η διδακτική 

εμπειρία προσδιορίζεται σε 25 ώρες.  

 

53. ΨΩΜΑΔΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10204/14-09-2017) 

Η ένσταση δεν  έγινε  δεκτή.  Δεν έχει προσκομιστεί  βεβαίωση πιστοποιημένου  εκπαιδευτή ενηλίκων από τον 

ΕΟΠΠΕΠ. 

 

54. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10374/14-09-2017) 

Η ένσταση δεν  έγινε  δεκτή.   

Στο πεδίο 1.3.α. οι ώρες επιμόρφωσης προσδιορίζονται σε 320.  

 

 



55. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10029/13-09-2017) 

Η ένσταση έγινε  δεκτή.   

 

56. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10393/14-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε  δεκτή. Ο κωδικός κλάδου ειδικότητας δίνεται σύμφωνα με τον βασικό τίτλο σπουδών.  

 

57. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10070/13-09-2017) 

Η ένσταση έγινε  δεκτή.   

 

58. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10120/13-09-2017) 

Η ένσταση έγινε  δεκτή.   

 

59. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10068/13-09-2017) 

Η ένσταση δεν  έγινε  δεκτή.  Ο χρόνος εμπειρίας στην Β’/θμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις σχετικές 

βεβαιώσεις, είναι 14 μήνες, ήτοι 1,2 έτη. 

 

60. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10377/14-09-2017) 

Η ένσταση έγινε  μερικώς δεκτή.  Στο πεδίο 1.3.β προσμετρήθηκαν επιπλέον 280 ωρών επιμόρφωσης. 

 

61. ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10196/14-09-2017) 

Η ένσταση δεν  έγινε  δεκτή.  Η διδακτική εμπειρία στο ιδιωτικό ΙΕΚ αξιολογήθηκε στο πεδίο της εργασιακής 

εμπειρίας, Η εμπειρία αυτή δε μπορεί να ληφθεί υπόψη γιατί δεν κατατέθηκαν αποδεικτικά ασφαλιστικού 

φορέα στην αρχική αίτηση.  

 

62. ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10281/14-09-2017) 

Η ένσταση έγινε  δεκτή.   

 

63. ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10154/13-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή βάσει της πρόσκλησης.   

 

64. TAΣΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10123/13-09-2017) 

Η ένσταση έγινε δεκτή.   

 

65. ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10123/13-09-2017)  

Το προσκομισθέν πτυχίο αργυροχρυσοχοΐας δεν αποτελεί πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Β’ Κύκλου, 

αλλά Α’ Κύκλου ΤΕΕ και δίνεται ο κωδικός κλάδου ειδικότητας ΔΕ01.15 .  

 

66. ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10253/14-09-2017) 

Η ένσταση έγινε  μερικώς δεκτή.   

Το πεδίο 2 και 3 προσαρμόστηκαν σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που έχουν προσκομιστεί.  

 

 

 

67. ΚΟΥΜΑΝΤΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10489/15-09-2017) 



Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Δεν προκύπτει συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου του ενιστάμενου με την 

ειδικότητά του. 

 

68. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10476/15-09-2017) 

Η ένσταση έγινε  μερικώς δεκτή.  Έγιναν δεκτές επιπλέον 50 ώρες στο πεδίο 1.3.γ.. Ως προς τα πεδία 2.2.α. και 

2.2.β. η αρχική μοριοδότηση κρίνεται ορθή.   

 

69. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10083/13-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή βάσει της πρόσκλησης.   

 

70. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10079/13-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή.  

Στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά δεν υπάρχει πιστοποιημένη επιμόρφωση Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΠΕΘ ή 

πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ.   

 

71. ΝΙΚΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10525/15-09-2017) 

Η ένσταση έγινε δεκτή. 

 

72. ΣΑΛΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10295/14-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή. 

Το προσκομισθέν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα δεν αποτελεί τίτλο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της Συνεχιζόμενης 

Εκπαίδευσης, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, στη Δια Βίου Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών 

Μονάδων. 

 

73. ΚΕΡΚΑΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10148/13-09-2017) 

Η ένσταση έγινε μερικώς δεκτή. 

Η εργασιακή εμπειρία προκύπτει 3,5 έτη από τη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ΕΦΚΑ. 

 

74. ΒΑΦΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10245/14-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή. Το προσκομισθέν δικαιολογητικό δεν αποτελεί μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.  

 

75. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10067/13-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή. Ο υπολογισμός των μορίων έχει γίνει σύμφωνα με την πρόσκληση. 

 

76. ΤΟΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10407/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή.  

I.Στο πεδίο 2.1 η διδακτική εμπειρία σε δημόσια ΙΕΚ είναι 1086 ώρες σύμφωνα με τα προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά. 

II.Στο πεδίο 2.2.α. δεν βρέθηκε σχετική διδακτική εμπειρία 

IΙI.Στο πεδίο 2.2.γ. η διδακτική εμπειρία προσδιορίστηκε σε 16 μήνες.  

IV.Στο πεδίο 2.3 δεν προσκομίστηκαν δικαιολογητικά ασφαλιστικού φορέα. 

V.Στο πεδίο 3 η επαγγελματική εμπειρία προσδιορίστηκε σε 4,2 έτη. 

 

77. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10406/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή.  



Ο υπολογισμός των μορίων έχει γίνει σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Επιπλέον δικαιολογητικά 

που συνυποβάλλονται με την ένσταση δεν αξιολογούνται.  

 

78. ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10213/14-09-2017) 

Η ένσταση έγινε  μερικώς δεκτή.   

I.Στο πεδίο 2.1 η διδακτική εμπειρία σε δημόσια ΙΕΚ είναι 68 ώρες σύμφωνα με τα προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά. 

ΙΙ.Στο πεδίο 3 η επαγγελματική εμπειρία προσδιορίστηκε σε 10,5 έτη. 

ΙΙΙ. Το πτυχίο Χημικού Μηχανικού δεν μοριοδοτείται ως μεταπτυχιακός τίτλος.  

 

79. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10351/14-09-2017) 

Η ένσταση έγινε  μερικώς δεκτή.   

Στο πεδίο 3 Εργασιακή Εμπειρία προστέθηκαν 0,7 έτη που προκύπτουν από ώρες σε ιδιωτικά ΙΕΚ.  

 

80. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10586/15-09-2017) 

Η ένσταση έγινε  μερικώς δεκτή.  Αναγνωρίστηκαν 350 ώρες σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση και 

κατάρτιση. Δεν προκύπτουν ώρες επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων.  

 

81. ΜΠΛΑΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10409/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή βάσει της πρόσκλησης.   

 

82. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10243/14-09-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή.   

 

83. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10571/15-09-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή.   

 

84. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10129/13-09-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή.   

 

85. ΠΑΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10187/14-09-2017) 

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 

Το προσκομισθέν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα δεν αποτελεί τίτλο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της Συνεχιζόμενης 

Εκπαίδευσης, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, στη Δια Βίου Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών 

Μονάδων. 

 

86. ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10249/14-09-2017) 

Η ένσταση έγινε  μερικώς δεκτή.   

Η εργασιακή εμπειρία υπολογίστηκε σε 2,1 έτη. 

 

87. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10290/14-09-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή.   

 

88. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10408/15-09-2017) 

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.   



Στο πεδίο 1.3.α. υπολογίστηκαν 70 ώρες και στο πεδίο 1.3.β. 140 ώρες σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που 

έχουν προσκομιστεί.   

 

89. ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΝΙΚΟΛ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10464/15-09-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή.   

 

90. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10208/14-09-2017) 

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.   

Στο πεδίο 1.3.α. υπολογίστηκαν 980 ώρες και στο πεδίο 1.3.β. 583 ώρες σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που 

έχουν προσκομιστεί.   

Στο πεδίο 3 έχει δοθεί το μέγιστο των μορίων. 

 

91. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10215/15-09-2017) 

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.   

Στο πεδίο 1.3.β. υπολογίστηκαν 50 ώρες σχετικές με το αντικείμενο επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης.   

 

92. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10222/14-09-2017) 

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.   

Στο πεδίο 2.1. υπολογίστηκαν 175 ώρες διδακτικής εμπειρίας σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχουν 

προσκομιστεί.   

Στο πεδίο 3 η αρχική μοριοδότηση κρίθηκε ορθή. 

 

93. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10488/14-09-2017) 

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.   

Ο υπολογισμός των μορίων έχει γίνει σύμφωνα με τα αρχικώς προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Επιπλέον 

δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την ένσταση δεν αξιολογούνται.  

 

94. ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10093/13-09-2017) 

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.   

Δεν προκύπτουν ώρες επιμόρφωσης σχετικές με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.   

 

95. ΒΑΓΕΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10104/13-09-2017) 

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.   

Οι 44 ώρες επιμόρφωσης εμπίπτουν στο πεδίο 1.3.β., σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομιστεί.   

Στο πεδίο 3 η αρχική μοριοδότηση κρίνεται ορθή. 

 

 

96. ΚΟΥΦΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10630/15-09-2017) 

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.   

Στο πεδίο 3 έχει δοθεί εργασιακή εμπειρία 6 μηνών, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Επίσης 

έγινε δεκτός ο χρόνος ανεργίας.  

 

97. ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10485/15-09-2017) 

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.   



Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά δεν προκύπτουν ώρες διδακτικής εμπειρίας σε ΙΕΚ/ΣΕΚ. Επίσης δεν 

προσκομίστηκε βεβαίωση επιμόρφωσης στο διδακτικό αντικείμενο διάρκειας 200 ωρών.  

 

98. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10118/13-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή.  

Η μοριοδότηση έχει γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια της πρόσκλησης. 

 

99. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10442/15-09-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή.   

 

100. ΔΡΑΓΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10371/14-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή.  

Το προσκομισθέν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα δεν αποτελεί τίτλο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της Συνεχιζόμενης 

Εκπαίδευσης, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, στη Δια Βίου Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών 

Μονάδων και εμπίπτει στην κατηγορία μεταπτυχιακό σε άλλη ειδικότητα (εκτός της εκπαίδευσης ενηλίκων). Ο 

μεταπτυχιακός σας τίτλος είναι σχετικός με την ειδικότητά σας (άλλωστε μη σχετικοί τίτλοι σπουδών δε 

μοριοδοτούνται).  

Επίσης δεν προσκομίστηκε βεβαίωση επιμόρφωσης 200 ωρών σχετική με το θεσμό της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 

101. ΓΚΟΛΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10626/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή.  

Εργασιακή εμπειρία μόνο με αποδεικτικά ασφαλιστικού φορέα δεν μοριοδοτείται.  

 

102. NOIKOKΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10231/14-09-2017) 

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.   

Στο πεδίο 1.3.β υπολογίστηκαν 639 ώρες επιμόρφωσης σύμφωνα με τα δικαιολογητικά, ενώ δεν προκύπτουν 

επιπλέον ώρες στο πεδίο 1.3.γ. 

Ως προς την κ. Χασάπη δεν προέκυψαν δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την ιδ ιότητά της ως δημόσιος 

υπάλληλος.   

 

103. ΤΖΗΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10604/15-09-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή.   

 

104. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10325/14-09-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή.   

 

105. ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10581/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή λόγω ασάφειας.  

 

106. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10567/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή. 

Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή περιφέρειας. 

 

107. ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10530/15-09-2017) 



Η ένσταση δεν έγινε δεκτή. 

Η εργασιακή εμπειρία έχει αξιολογηθεί με μοριοδοτηθεί ορθώς. 

 

108. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10570/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή. 

Δεν έχει προσκομιστεί τίτλος πτυχίου Αγγλικών Proficiency (επίπεδο C2), τα συνημμένα αρχεία δεν 

αξιολογούνται. 

Η ξένη γλώσσα που μοριοδοτήθηκε αφορά την ιταλική. 

Τα δικαιολογητικά πιστοποίησης γλωσσομάθειας ορίζονται από τις σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. 

 

109. ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10091/13-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή. 

Ο χρόνος εμπειρίας στην Β’/θμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις σχετικές βεβαιώσεις, είναι 3,5 μήνες.  

 

110. ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΒΥΡΩΝ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10399/15-09-2017) 

Η ένσταση έγινε μερικώς δεκτή. 

Ο χρόνος εργασιακής εμπειρίας σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση του  Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων είναι 31 μήνες, ήτοι 2,6 έτη. 

 

111. ΤΟΥΚΙΛΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10010/13-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή. 

Δεν έχουν προσκομιστεί στο φάκελο βεβαιώσεις που να πιστοποιούν 243 ώρες διδακτικής εμπειρίας σε ΣΔΕ. Τα 

συνημμένα αρχεία δεν αξιολογούνται. 

 

112. ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10541/15-09-2017) 

Η ένσταση έγινε δεκτή. 

 

113. ΤΟΥΦΕΞΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10299/14-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή. 

Η διδακτική εμπειρία προσμετράτε σε έτη, σε κάθε έτος αναλογεί ένα μόριο, με μέγιστο 15. Εμπειρία μικρότερη 

του ενός έτους δεν μοριοδοτείται.  

 

114. ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10573/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή. 

Η εμπειρία στη Δ/βάθμια εκπαίδευση υπολογίζεται σε 650 ώρες ανά έτος, επομένως οι ώρες διδακτικής 

εμπειρίας σας αντιστοιχούν σε 2 έτη.  

 

115. ΒΟΥΤΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10265/14-09-2017) 

Η ένσταση έγινε μερικώς δεκτή. 

Αναγνωρίστηκε επιμόρφωση 118 ωρών στο πεδίο 1.3.β., σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Η 

συγκεκριμένη επιμόρφωση σχετίζεται με την  επαγγελματική εκπαίδευση και όχι με το διδακτικό αντικείμενο της 

προκηρυσσόμενης θέσης.  

 

116. ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10095/13-09-2017) 

Η ένσταση δεν έγινε δεκτή. 



Η βεβαίωση με τίτλο "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης" 

διάρκειας 200 ωρών, ορθώς μοριοδοτήθηκε στο πεδίο 1.3.γ.  

 

117. ΔΑΡΔΑΚΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10112/13-09-2017) 

Η ένσταση έγινε μερικώς δεκτή. 

I. Η επιμόρφωση με θέμα «Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων»,  διάρκειας 25 ωρών, δεν μοριοδοτείται. Η 

συγκεκριμένη επιμόρφωση δεν σχετίζεται με την  επαγγελματική εκπαίδευση ούτε με το διδακτικό αντικείμενο 

της προκηρυσσόμενης θέσης ούτε με την εκπαίδευση ενηλίκων. 

II. Στο πεδίο 2.1. προστέθηκαν 42 ώρες διδακτικής πείρας στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ 

III. Στο πεδίο 2.2.α έχει δοθεί ο μέγιστος αριθμός μορίων 

IV. Δεν αναγνωρίζεται εργασιακή εμπειρία μόνο με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ)  

 

118. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΘΗΝΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10111/13-09-2017) 

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 

Οι συγκεκριμένες επιμορφώσεις δεν σχετίζονται με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

και δεν μοριοδοτούνται.  

 

119. ΚΛΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10370/14-09-2017) 

Η ένσταση έγινε δεκτή. 

 

120. ΠΑΣΣΙΑ ΜΑΡΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10424/15-09-2017) 

Η ένσταση έγινε δεκτή. 

 

121. ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10360/14-09-2017) 

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 

Η συγκεκριμένη βεβαίωση επιμόρφωσης δεν σχετίζεται με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. 

 

122. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10143/13-09-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. 

Μετά από έλεγχο του φακέλου υποψηφιότητας της κ. Βαφέα Ελένης διαπιστώθηκε ότι η ειδικότητά της δεν 

αντιστοιχεί στο ΠΕ 71 «Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» και έγινε η απαραίτητη διόρθωση σε ΠΕ 70 

«Δάσκαλοι». 

 

123. ΣΩΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10417/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 

Στο πεδίο 1.1. έχει δοθεί ο ανώτερος τίτλος (ΑΕΙ) σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν.  

Ως προς το πεδίο 1.3. «επιμόρφωση», σύμφωνα με την πρόσκληση μοριοδοτούνται μόνο επιμορφώσεις σχετικές 

την  επαγγελματική εκπαίδευση, με το διδακτικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή  με την εκπαίδευση 

ενηλίκων. Οι βεβαιώσεις που υποβλήθηκαν δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες. 

 

124. ΔΙΧΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10572/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 

Η μοριοδότηση της ενιστάμενης, όπως και της υποψήφιας με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 58065, έχει γίνει 

σύμφωνα με τα κριτήρια της πρόσκλησης.   



 

125. KEΦΑΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10611/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 

Η μοριοδότηση του ενιστάμενου, όπως και των υποψηφίων Σακέτου Βιολέττας και Ρομπόλα  Περικλή, έχει γίνει 

σύμφωνα με τα κριτήρια της πρόσκλησης.   

 

126. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10328/14-09-2017) 

Η ένσταση έγινε μερικώς δεκτή. 

Η  κ. Κριθαριώτη είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων. 

Η εργασιακή εμπειρία της κ. Κριθαριώτη, σύμφωνα με τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά υπολογίζεται σε 8 έτη.  

 

127. ΜΠΡΙΛΛΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10507/15-09-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. 

 

128. ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10557/15-09-2017) 

Η ένσταση έγινε μερικώς δεκτή. 

1. Η μοριοδότηση της εμπειρίας του ενιστάμενου στη Β/βάθμια και την Γ/Βάθμια εκπαίδευση κρίνεται ορθή. Ένα 

έτος διδακτικής εμπειρίας στη Β/βάθμια εκπαίδευση αντιστοιχεί σε 650 διδακτικές ώρες και ένα έτος διδακτικής 

εμπειρίας στη Γ/βάθμια εκπαίδευση αντιστοιχεί σε 210 διδακτικές ώρες.  

2.Στο πεδίο 3 –εργασιακή εμπειρία- έχει δοθεί ο μέγιστος αριθμός μορίων. 

3. Η μοριοδότηση της κ. Γκορόγια Γεωργίας έχει γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια της πρόσκλησης.   

4. Μετά από έλεγχο των κατατεθειμένων δικαιολογητικών της κ. Παπαδοπούλου Αικατερίνης, η εργασιακή και 

διδακτική της εμπειρία προσαρμόστηκε ανάλογα. 

5. Μετά από έλεγχο των κατατεθειμένων δικαιολογητικών του κ. Ηλιόπουλου Παναγιώτη διαπιστώθηκε ότι 

εργάζεται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και έγινε η απαραίτητη διόρθωση.   

 

 

  

129. KIOYΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10450/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 

Ο υπολογισμός των μορίων έχει γίνει σύμφωνα με τα αρχικώς προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Επιπλέον 

δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την ένσταση δεν αξιολογούνται.  

 

130. ΚΑΪΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10618/15-09-2017) 

Η ένσταση έγινε μερικώς δεκτή. 

1. Έπειτα από έλεγχο του φακέλου των: 

ΚΟΥΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, (πατρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, (πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ) 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΛΟΥΙΖΑ, (πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ) 

ΤΣΑΛΕΡΑ ΕΙΡΗΝΗ, (πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, (πατρ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, (πατρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) 

ΣΩΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, (πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 

Διαπιστώθηκε  ότι έχουν υποβάλει  ισοτιμία από ΙΤΕ 

Οι: 



ΚΑΡΑΖΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, (πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, (πατρ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ) 

Δεν έχουν υποβάλει ισοτιμία από ΙΤΕ και κατατάχθηκαν σε αντίστοιχη κατηγορία. 

2. Η συνολική διδακτική εμπειρία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της ενιστάμενης υπολογίζεται σε 25,5 μήνες, 

επομένως η μοριοδότηση της διοικητικής επαλήθευσης κρίνεται ορθή.   

 

131. ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10511/15-09-2017) 

Η ένσταση έγινε μερικώς δεκτή. 

Η στρατιωτική θητεία δεν προσμετράται ως εργασιακή εμπειρία. 

Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται μόνον με τα πιστοποιητικά που γίνονται δεκτά στο ΑΣΕΠ. Έγινε δεκτή η 

ιδιότητα μέλους μονογονεικής οικογένειας και ΑΜΕΑ.  

Η εργασιακή εμπειρία σύμφωνα με τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά υπολογίστηκε σε 1 έτος.  

 

132. TOTOΛΟY ΑΓΓΕΛΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10605/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 

Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά δεν προκύπτει επιπλέον εργασιακή εμπειρία από την ήδη 

αναγνωρισμένη. 

 

133. ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10620/15-09-2017) 

Η ένσταση έγινε δεκτή. 

 

134. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10373/14-09-2017) 

Η ένσταση έγινε δεκτή. 

 

 

135. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10092/13-09-2017) 

Η ένσταση έγινε δεκτή. 

Μετά από έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών του κ. Αγοραστού Νικόλαου, έγιναν οι απαραίτητες 

διορθώσεις στη μοριοδότησή του. 

 

 

136. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10449/15-09-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται καθώς το αίτημα του ενιστάμενου δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της επιτροπής 

ενστάσεων. 

 

 

137. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10257/14-09-2017) 

Η ένσταση έγινε μερικώς δεκτή. 

Μετά από έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών των κ. Μπαλκατζοπούλου Πασχαλιάς και Κουσκουρά 

Μαρίας, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις στη μοριοδότησή τους. 

 

 

138. ΖΑΡΚΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  (ένσταση με αρ. πρωτ. 10282/14-09-2017) 

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 



Μετά από έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών της κ. Κελεπούρη Βασιλικής διαπιστώθηκε ότι 

απασχολείται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. 

Η επαγγελματική της εμπειρία, σύμφωνα με την πρόσκληση, κρίνεται συναφής με το αντικείμενο σπουδών της.  

 

 

139. ΖΑΡΚΑΝΙΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10304/14-09-2017) 

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 

Μετά από έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών των κ. Κελεπούρη Βασιλικής και Υφαντή Παναγιώτας,  

διαπιστώθηκε ότι απασχολούνται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. 

Η επαγγελματική τους εμπειρία, σύμφωνα με την πρόσκληση, κρίνεται συναφής με το αντικείμενο σπουδών 

τους.  

 

 

140. ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΑΡΕΤΗ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10527/15-09-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται καθώς το αίτημα της ενιστάμενης δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της επιτροπής 

ενστάσεων. 

 

 

141. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΥΡΤΩ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10554/15-09-2017) 

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 

Α) Η μονογονεϊκότητα δεν γίνεται δεκτή σύμφωνα με την πρόσκληση.  

Β) Η μοριοδότηση της διδακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας κρίνεται ορθή σύμφωνα με την πρόσκληση.  

Γ) Η ανεργία μπορεί να γίνει δεκτή, σύμφωνα με την πρόσκληση, μόνο με βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

142. ΠΑΜΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10595/15-09-2017) 

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. 

1. Μετά από έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις στη 

μοριοδότηση της διδακτικής εμπειρίας και της επιμόρφωσης. 

2. Έπειτα από έλεγχο του φακέλου των: 

ΚΟΥΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, (πατρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, (πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ) 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΛΟΥΙΖΑ, (πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ) 

ΤΣΑΛΕΡΑ ΕΙΡΗΝΗ, (πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, (πατρ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, (πατρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) 

ΣΩΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, (πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 

Διαπιστώθηκε  ότι έχουν υποβάλει  ισοτιμία από ΙΤΕ 

Οι: 

ΚΑΡΑΖΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, (πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, (πατρ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ) 

Δεν έχουν υποβάλει ισοτιμία από ΙΤΕ και κατατάχθηκαν σε αντίστοιχη κατηγορία. 

 

 

143. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10520/15-09-2017) 

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. 



Πεδίο 1.3.α : Η βεβαίωση δεν αναφέρει αριθμό ωρών 

Πεδίο 2.1: Μετά από έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, έγινε η  απαραίτητη διόρθωση. 

Πεδίο 2.2.γ. και 2.3. η μοριοδότηση της διοικητικής επαλήθευσης κρίνεται ορθή. 

 

 

144. ΚΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10628/15-09-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται βάσει πρόσκλησης.  

 

 

145. XΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10296/14-09-2017) 

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 

Μετά από έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών των κ. Κελεπούρη Βασιλικής και Υφαντή Παναγιώτας,  

διαπιστώθηκε ότι απασχολούνται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. 

Η επαγγελματική τους εμπειρία, σύμφωνα με την πρόσκληση, κρίνεται συναφής με το αντικείμενο σπουδών 

τους.  

 

146. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10609/15-09-2017) 

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. 

1. Μετά από έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις στη 

μοριοδότηση της διδακτικής εμπειρίας και της επιμόρφωσης. 

2. Έπειτα από έλεγχο του φακέλου των: 

ΚΟΥΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, (πατρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, (πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ) 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΛΟΥΙΖΑ, (πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ) 

ΤΣΑΛΕΡΑ ΕΙΡΗΝΗ, (πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, (πατρ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, (πατρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) 

ΣΩΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, (πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 

Διαπιστώθηκε  ότι έχουν υποβάλει  ισοτιμία από ΙΤΕ 

Οι: 

ΚΑΡΑΖΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, (πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, (πατρ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ) 

Δεν έχουν υποβάλει ισοτιμία από ΙΤΕ και κατατάχθηκαν σε αντίστοιχη κατηγορία. 

 

 

147. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10569/15-09-2017) 

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. 

1. Η ανεργία μπορεί να γίνει δεκτή, σύμφωνα με την πρόσκληση, μόνο με βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

2. Η μοριοδότηση στο πεδίο της επιμόρφωσης διορθώθηκε.  

3. Η μοριοδότηση της διοικητικής επαλήθευσης κρίνεται ορθή.  

4. Η βεβαίωση της ΑΣΠΑΙΤΕ δεν αποτελεί προαπαιτούμενο δικαιολογητικό. 

5. Έπειτα από έλεγχο του φακέλου των: 

ΚΟΥΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, (πατρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, (πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ) 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΛΟΥΙΖΑ, (πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ) 



ΤΣΑΛΕΡΑ ΕΙΡΗΝΗ, (πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, (πατρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) 

Διαπιστώθηκε  ότι έχουν υποβάλει  ισοτιμία από ΙΤΕ 

Οι: 

ΚΑΡΑΖΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, (πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, (πατρ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ) 

Δεν έχουν υποβάλει ισοτιμία από ΙΤΕ και κατατάχθηκαν σε αντίστοιχη κατηγορία 

 

 

148. ΜΑΛΤΑΜΠΕ ΜΑΡΙΑ (ένσταση με αρ. πρωτ. 10463/15-09-2017) 

Η ένσταση έγινε μερικώς δεκτή. 

1. Έπειτα από έλεγχο του φακέλου των: 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, (πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ) 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΛΟΥΙΖΑ, (πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ) 

ΤΣΑΛΕΡΑ ΕΙΡΗΝΗ, (πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, (πατρ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, (πατρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) 

ΣΩΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, (πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 

Διαπιστώθηκε  ότι έχουν υποβάλει  ισοτιμία από ΙΤΕ 

Οι: 

ΚΑΡΑΖΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, (πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, (πατρ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ) 

Δεν έχουν υποβάλει ισοτιμία από ΙΤΕ και κατατάχθηκαν σε αντίστοιχη κατηγορία. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

Ακούλογλου Αργυρώ 

 

 

Κωτσάκης Βασίλης 

 

 

Πράπα Κωνσταντία 

 

 


