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ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

Σήμερα, Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 ολοκλήρωσε το έργο της η επιτροπή (2η) 

εξέτασης ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων στο 

πλαίσιο υπ’ αρ. πρωτ. 660/6/33089/7-8-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. 5022/301/29.09.2017 Απόφαση 

Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποτελείται από τους: 

1. Τσιάτσου Θεούλα 
2. Νικολαΐδης Θεόδωρος 
3. Σταυρόπουλος Παναγιώτης 

 

Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των :  

 

1. ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Αρ. Πρωτ. 10705/02.10.2017): Η ένσταση δε γίνεται 

δεκτή, διότι σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συναφείς 

Τίτλοι Σπουδών θεωρούνται σύμφωνα με το ΦΕΚ 2678/Β ́/31-07-2017 οι 

«Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, και στη 

Διά Βίου Εκπαίδευση» και λαμβάνουν τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων. 

2. ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ (Αρ. Πρωτ. 10851/03.10.2017): Η ένσταση γίνεται δεκτή 

εν μέρει. Ως προς το πεδίο 1 γίνεται δεκτή και αναγνωρίζεται η συνάφεια του 

Μεταπτυχιακού τίτλου. Ως προς το πεδίο 2 η ένσταση δε γίνεται δεκτή, διότι 

σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της Πρόσκλησης, αναγνωρίζεται η 

διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε δομές και προγράμματα της 

Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ και εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ως προς την 

πολυτεκνία της κας Γιαννακοπούλου Βασιλικής η ένσταση απορρίπτεται, διότι το 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2017-2018 (ΑΡ. 

ΠΡΩΤ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 660/6/33089/7-8-2017)  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 



 2 

πιστοποιητικό πολυτεκνίας που έχει προσκομιστεί από την Α.Σ.Π.Ε. είναι σε 

ισχύ. 

3. ΓΡΑΨΑ ΙΩΑΝΝΑ (Αρ. Πρωτ. 10783/02.10.2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή και αναγνωρίζεται η συνάφεια του μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών. 

4. ΠΡΕΒΕΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Αρ. Πρωτ. 11004/04-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το πεδίο Α. Ως προς το πεδίο Β η ένσταση 

απορρίπτεται διότι η συγκεκριμένη επιμόρφωση δεν αποτελεί επιμόρφωση 

στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στα ΣΔΕ. 

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Αρ. Πρωτ. 10703/02-10-2017) 

       Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το πτυχίο. 

6. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΑΝΤΙΟΠΗ (Αρ. Πρωτ. 10822/03-10-2017) 

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Ως προς το δεύτερο πτυχίο, δεν αποτελεί πτυχίο 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση. Επίσης, η 

διδακτική εμπειρία σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, δεν αποτελεί 

προϋπηρεσία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ως εκ τούτου δεν 

μοριοδοτείται. 

7. ΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10717/02-10-2017) 

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, για τους τίτλους σπουδών: Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 8, 9 

& 10 του ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167Α και την τροποποίηση αυτού άρθρο 10, παρ. 7 

του ν. 2327/1995 ΦΕΚ 156 Α, για τις θέσεις των κλάδων ΠΕ01 και ΠΕ02 αντί για 

πτυχίο τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής γίνεται δεκτό και ισότιμο και αντίστοιχο 

πτυχίο ορθόδοξης θεολογικής σχολής της αλλοδαπής ή ανώτατης σχολής 

ελληνικής φιλολογίας της αλλοδαπής αντίστοιχα, εφόσον ο υποψήφιος έχει 

και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Για τις θέσεις των 

άλλων κλάδων ΠΕ κατηγορίας αντί για πτυχίο της ημεδαπής γίνεται δεκτό 

ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον ο 

υποψήφιος έχει και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Οι 

υποψήφιοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν 

και τον αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο. Για τους υποψήφιους που δεν έχουν 

απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου απαιτείται να 
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προσκομιστεί βεβαίωση για την πλήρη γνώση και την άνετη χρήση της 

ελληνικής γλώσσας καθώς και τη γνώση της ελληνικής ιστορίας. Η βεβαίωση 

αυτή χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση της οποίας η διαδικασία και οι 

σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του  Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Σχετικά με τις αιτήσεις προς εξέταση των κ.κ. ΓΑΪΔΑΤΖΗ ΑΒΡΑΜΙΝΑ, ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΣΚΟΔΡΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ και ΤΣΑΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΤΣΑ, η ένσταση 

απορρίπτεται ως αόριστη. 

8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10701/02-10-2017) 

 Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την άριστη γνώση των Αγγλικών και 

απορρίπτεται ως προς την πολύ καλή γνώση της Γαλλικής Γλώσσας, καθώς ο 

τίτλος σπουδών που έχει προσκομιστεί, δεν αναγνωρίζεται σύμφωνα με το 

παράρτημα Α της Πρόσκλησης.  

9. ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10704/02-10-2017) 

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι σύμφωνα με την Πρόσκληση για τη διδακτική 

εμπειρία στα ΣΔΕ, στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στην τυπική εκπαίδευση 

πρέπει να αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες. Οι 

συμβάσεις δεν αποτελούν βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. 

10. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10706/02-10-2017) 

   Η ένσταση απορρίπτεται, διότι σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της 

Πρόσκλησης, αναγνωρίζεται η διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

σε δομές και προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ και εκτός της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

11.  ΚΑΒΑΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αρ. Πρωτ. 10707/02-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών. 

12. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ (Αρ. Πρωτ. 10708/02-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται προς το δεύτερο πτυχίο, διότι δεν αποτελεί πτυχίο 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την Πρόσκληση. 
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13. ΚΕΡΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Αρ. Πρωτ. 10711/02-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το μεταπτυχιακό τίτλο. 

14. ΜΑΛΑΜΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αρ. Πρωτ. 10712/02-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι σύμφωνα με την Πρόσκληση απαιτείται 

αντίγραφο του τίτλου και η επίσημη μετάφραση αυτού. Στον φάκελο των 

δικαιολογητικών δεν προσκομίστηκε αντίγραφο του τίτλου σπουδών. 

15. ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Αρ. Πρωτ. 10710/02-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι η βεβαίωση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία, δεν εμπίπτει στο πεδίο της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων. 

16. ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ (Αρ. Πρωτ. 10713/02-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν έχει προσκομιστεί δεύτερο πτυχίο στο 

φάκελο των δικαιολογητικών της ενιστάμενης. 

17. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Αρ. Πρωτ. 10791/02-10-2017) 

   Η ένσταση ως προς το πεδίο της δήλωσης του Γραμματισμού της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης γίνεται δεκτή. Ως προς τις ώρες διδασκαλίας στο 

ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. η ένσταση απορρίπτεται διότι σύμφωνα με τα κριτήρια 

μοριοδότησης της Πρόσκλησης, αναγνωρίζεται η διδακτική εμπειρία στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων σε δομές και προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ 

και εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

18. ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Αρ. Πρωτ. 10714/02-10-2017) 

Η ένσταση ως προς την επιμόρφωση στα πεδία «ΣΔΕ» και «Εκπαίδευση 

Ενηλίκων» γίνεται δεκτή. Επίσης, γίνεται δεκτή ως προς την προϋπηρεσία στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αναγνωρίζονται 98 ώρες διδασκαλίας. Η 

ένσταση απορρίπτεται ως προς τη διδακτική εμπειρία στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, καθώς δεν 

αποτελεί προϋπηρεσία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. 

19. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΗ (Αρ. Πρωτ. 10715/02-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το αντίγραφο του τίτλου σπουδών. 
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20. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10718/02-10-2017) 

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, για τους τίτλους σπουδών: Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 8, 9 & 

10 του ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167Α και την τροποποίηση αυτού άρθρο 10, παρ. 7 του 

ν. 2327/1995 ΦΕΚ 156 Α, για τις θέσεις των κλάδων ΠΕ01 και ΠΕ02 αντί για 

πτυχίο τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής γίνεται δεκτό και ισότιμο και αντίστοιχο 

πτυχίο ορθόδοξης θεολογικής σχολής της αλλοδαπής ή ανώτατης σχολής 

ελληνικής φιλολογίας της αλλοδαπής αντίστοιχα, εφόσον ο υποψήφιος έχει και 

απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Για τις θέσεις των άλλων 

κλάδων ΠΕ κατηγορίας αντί για πτυχίο της ημεδαπής γίνεται δεκτό ισότιμο και 

αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον ο υποψήφιος 

έχει και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Οι υποψήφιοι 

που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν και τον 

αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο. Για τους υποψήφιους που δεν έχουν απολυτήριο 

ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου απαιτείται να προσκομιστεί 

βεβαίωση για την πλήρη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας 

καθώς και τη γνώση της ελληνικής ιστορίας. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται 

ύστερα από επιτυχή εξέταση της οποίας η διαδικασία και οι σχετικές 

λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του  Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων 

21. ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΑΒΡΟΚΩΜΗ (Αρ. Πρωτ. 10722/02-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι στον φάκελο των δικαιολογητικών δεν είχε 

συμπεριληφθεί το σχετικό πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας. 

22. ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΪΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10725/02-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Ως προς το πεδίο Α η ένσταση απορρίπτεται 

διότι σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της Πρόσκλησης, αναγνωρίζεται η 

διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε δομές και προγράμματα της 

Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ και εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ως προς το 

πεδίο Β η ένσταση γίνεται δεκτή. 
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23. ΑΜΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ (Αρ. Πρωτ. 10720/02-10-2017) 

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, για τους τίτλους σπουδών: Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 8, 9 & 

10 του ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167Α και την τροποποίηση αυτού άρθρο 10, παρ. 7 του 

ν. 2327/1995 ΦΕΚ 156 Α, για τις θέσεις των κλάδων ΠΕ01 και ΠΕ02 αντί για 

πτυχίο τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής γίνεται δεκτό και ισότιμο και αντίστοιχο 

πτυχίο ορθόδοξης θεολογικής σχολής της αλλοδαπής ή ανώτατης σχολής 

ελληνικής φιλολογίας της αλλοδαπής αντίστοιχα, εφόσον ο υποψήφιος έχει και 

απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Για τις θέσεις των άλλων 

κλάδων ΠΕ κατηγορίας αντί για πτυχίο της ημεδαπής γίνεται δεκτό ισότιμο και 

αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον ο υποψήφιος 

έχει και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Οι υποψήφιοι 

που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν και τον 

αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο. Για τους υποψήφιους που δεν έχουν απολυτήριο 

ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου απαιτείται να προσκομιστεί 

βεβαίωση για την πλήρη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας 

καθώς και τη γνώση της ελληνικής ιστορίας. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται 

ύστερα από επιτυχή εξέταση της οποίας η διαδικασία και οι σχετικές 

λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του  Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. 

24. ΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (Αρ. Πρωτ. 10723/02-10-2017) 

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, για τους τίτλους σπουδών: Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 8, 9 & 

10 του ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167Α και την τροποποίηση αυτού άρθρο 10, παρ. 7 του 

ν. 2327/1995 ΦΕΚ 156 Α, για τις θέσεις των κλάδων ΠΕ01 και ΠΕ02 αντί για 

πτυχίο τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής γίνεται δεκτό και ισότιμο και αντίστοιχο 

πτυχίο ορθόδοξης θεολογικής σχολής της αλλοδαπής ή ανώτατης σχολής 

ελληνικής φιλολογίας της αλλοδαπής αντίστοιχα, εφόσον ο υποψήφιος έχει και 

απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Για τις θέσεις των άλλων 

κλάδων ΠΕ κατηγορίας αντί για πτυχίο της ημεδαπής γίνεται δεκτό ισότιμο και 

αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον ο υποψήφιος 

έχει και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Οι υποψήφιοι 
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που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν και τον 

αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο. Για τους υποψήφιους που δεν έχουν απολυτήριο 

ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου απαιτείται να προσκομιστεί 

βεβαίωση για την πλήρη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας 

καθώς και τη γνώση της ελληνικής ιστορίας. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται 

ύστερα από επιτυχή εξέταση της οποίας η διαδικασία και οι σχετικές 

λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του  Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. 

25. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10724/02-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το πτυχίο της Γαλλικής γλώσσας. Ως προς το 

πτυχίο της Αγγλικής γλώσσας η ένσταση απορρίπτεται, καθώς δεν έχει 

προσκομιστεί στο φάκελο των δικαιολογητικών το αντίγραφο του τίτλου 

σπουδών, παρά μόνο η μετάφρασή του. 

26. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (Αρ. Πρωτ. 10727/02-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την πιστοποίηση γνώσεων χρήσης Η/Υ. 

27. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10732/02-10-2017) 

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, για τους τίτλους σπουδών: Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 8, 9 & 

10 του ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167Α και την τροποποίηση αυτού άρθρο 10, παρ. 7 του 

ν. 2327/1995 ΦΕΚ 156 Α, για τις θέσεις των κλάδων ΠΕ01 και ΠΕ02 αντί για 

πτυχίο τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής γίνεται δεκτό και ισότιμο και αντίστοιχο 

πτυχίο ορθόδοξης θεολογικής σχολής της αλλοδαπής ή ανώτατης σχολής 

ελληνικής φιλολογίας της αλλοδαπής αντίστοιχα, εφόσον ο υποψήφιος έχει και 

απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Για τις θέσεις των άλλων 

κλάδων ΠΕ κατηγορίας αντί για πτυχίο της ημεδαπής γίνεται δεκτό ισότιμο και 

αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον ο υποψήφιος 

έχει και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Οι υποψήφιοι 

που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν και τον 

αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο. Για τους υποψήφιους που δεν έχουν απολυτήριο 

ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου απαιτείται να προσκομιστεί 

βεβαίωση για την πλήρη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας 

καθώς και τη γνώση της ελληνικής ιστορίας. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται 
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ύστερα από επιτυχή εξέταση της οποίας η διαδικασία και οι σχετικές 

λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του  Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. 

28. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10728/02-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών.  

29. ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αρ. Πρωτ. 10729/02-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου  

σπουδών.  

30. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10731/02-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της 

Πρόσκλησης, αναγνωρίζεται η διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε 

δομές και προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ και εκτός της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

31. ΑΔΑΜΟΥ ΔΑΦΝΗ (Αρ. Πρωτ. 10844/03-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται ως αόριστη. Σημειώνεται ότι οι πίνακες κατάταξης των 

υποψηφίων θα είναι σύμφωνα με την Πρόσκληση, ταξινομημένοι σε δύο (2) 

αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους 

εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων και σε μη πιστοποιημένους 

εκπαιδευτές ενηλίκων) ανά Περιφέρεια και γνωστικό αντικείμενο. Συγκεκριμένα, οι 

υποψήφιοι και στους δύο πίνακες θα καταταγούν με προτεραιότητα ως εξής: α) οι 

υποψήφιοι Α’ Ανάθεσης, β) οι υποψήφιοι Β’ Ανάθεσης και γ) οι υποψήφιοι Δημόσιοι 

υπάλληλοι και συνταξιούχοι.   

32. ΜΠΡΑΒΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (Αρ. Πρωτ. 10975/04-10-2017) 

      Η ένσταση γίνεται δεκτή και αξιολογήθηκε  εκ νέου ο φάκελος της ενιστάμενης. 

33. ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΩΛΙΝΑ (Αρ. Πρωτ. 10970/04-10-2017) 

       Η ένσταση γίνεται δεκτή. Μοριοδοτήθηκαν 94 ώρες στην τυπική εκπαίδευση. 

34. ΠΑΤΣΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ (Αρ. Πρωτ. 10843/03-10-2017) 

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή, καθώς έχουν ήδη προσμετρηθεί οι 125 ώρες της 

Επιμόρφωσης που επικαλείται η ενιστάμενη στο πεδίο της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, όπως προκύπτει και από τον προσωρινό πίνακα κατάταξης. 
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35. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝΑΣ (Αρ. Πρωτ. 10845/03-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται, καθώς σύμφωνα με την Πρόσκληση για τις ξένες 

γλώσσες ο υποψήφιος όφειλε να προσκομίσει αντίγραφο του τίτλου και την 

επίσημη μετάφραση αυτού. Ο ενιστάμενος, στο φάκελο των δικαιολογητικών 

του έχει προσκομίσει μόνο τις επίσημες μεταφράσεις των τίτλων της Αγγλικής 

και Γερμανικής γλώσσας. 

36. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΡΑΣΜΙΑ (Αρ. Πρωτ. 10848/03-10-2017) 

      Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
37. ΒΟΥΤΣΑ ΜΑΡΙΑ  (Αρ. Πρωτ. 10847/03-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Ως προς τον μεταπτυχιακό τίτλο αναγνωρίζεται η 

συνάφεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. 

Ως προς την ένσταση κατά της κας Κουτσού Όλγας και μετά από ενδελεχή έλεγχο 

των δικαιολογητικών του αρχικού φακέλου της, διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  

Σύμφωνα με την Πρόσκληση και σχετικά με την αναγνώριση της διδακτικής 

εμπειρίας στα ΣΔΕ για τη σχολική χρονιά 2016-2017 απαιτείται «Το ωρομίσθιο 

εκπαιδευτικό προσωπικό που δίδαξε στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ή/και 

στα εκτός έδρας τμήματά τους κατά τη σχολική περίοδο 2016-2017, θα προσκομίσει 

επικυρωμένη, για το γνήσιο της υπογραφής, Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα 

αναγράφεται με σαφήνεια: α) Το ΣΔΕ ή/και το εκτός έδρας τμήμα στο οποίο 

απασχολήθηκε, β) το γνωστικό αντικείμενο που δίδαξε, γ) η διάρκεια απασχόλησης 

και δ) το σύνολο των ωρών απασχόλησης».  

Η κα Κουτσού Όλγα στον αρχικό φάκελο των δικαιολογητικών της έχει προσκομίσει 

την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση, δηλώνοντας διδακτική εμπειρία 130 ωρών στο 3ο 

ΣΔΕ Θεσσαλονίκης για τη σχολική χρονιά 2016-2017. Οι ώρες συμφωνούν με τα 

παρουσιολόγια της περιόδου που έχουν σταλεί από τη Διευθύντρια του 3ου ΣΔΕ 

Θεσσαλονίκης. Συνεπώς, ως προς το σημείο αυτό η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 

Ως προς την ανεργία της κας Κουτσού Όλγας, η ένσταση δε γίνεται δεκτή καθώς 

αυτή διαπιστώνεται από το σχετικό έγγραφο του ΟΑΕΔ. 

Ως προς τις διδακτικές ώρες στην τυπική εκπαίδευση η ένσταση γίνεται δεκτή. 

Προσμετρήθηκαν 126 ώρες. 

 

 



 10 

 38. ΛΑΔΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ (Αρ. Πρωτ. 10947/04-10-2017) 

Η ένσταση κατά της κας Κουτσού Όλγας ως προς την ανεργία της δε γίνεται δεκτή 

καθώς αυτή διαπιστώνεται από το σχετικό έγγραφο του ΟΑΕΔ. 

39. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Αρ. Πρωτ. 10860/03-10-2017) 

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, για τους τίτλους σπουδών: Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 8, 9 & 10 

του ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167Α και την τροποποίηση αυτού άρθρο 10, παρ. 7 του ν. 

2327/1995 ΦΕΚ 156 Α, για τις θέσεις των κλάδων ΠΕ01 και ΠΕ02 αντί για πτυχίο 

τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής γίνεται δεκτό και ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο 

ορθόδοξης θεολογικής σχολής της αλλοδαπής ή ανώτατης σχολής ελληνικής 

φιλολογίας της αλλοδαπής αντίστοιχα, εφόσον ο υποψήφιος έχει και απολυτήριο 

ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Για τις θέσεις των άλλων κλάδων ΠΕ 

κατηγορίας αντί για πτυχίο της ημεδαπής γίνεται δεκτό ισότιμο και αντίστοιχο 

πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον ο υποψήφιος έχει και 

απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Οι υποψήφιοι που ανήκουν 

σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν και τον αντίστοιχο απολυτήριο 

τίτλο. Για τους υποψήφιους που δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου 

γυμνασίου ή λυκείου απαιτείται να προσκομιστεί βεβαίωση για την πλήρη γνώση 

και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας καθώς και τη γνώση της ελληνικής 

ιστορίας. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση της οποίας η 

διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του  Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

40.  ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ ΑΝΝΑ (Αρ. Πρωτ. 10863/03-10-2017) 

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, για τους τίτλους σπουδών: Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 8, 9 & 10 

του ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167Α και την τροποποίηση αυτού άρθρο 10, παρ. 7 του ν. 

2327/1995 ΦΕΚ 156 Α, για τις θέσεις των κλάδων ΠΕ01 και ΠΕ02 αντί για πτυχίο 

τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής γίνεται δεκτό και ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο 

ορθόδοξης θεολογικής σχολής της αλλοδαπής ή ανώτατης σχολής ελληνικής 

φιλολογίας της αλλοδαπής αντίστοιχα, εφόσον ο υποψήφιος έχει και απολυτήριο 

ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Για τις θέσεις των άλλων κλάδων ΠΕ 

κατηγορίας αντί για πτυχίο της ημεδαπής γίνεται δεκτό ισότιμο και αντίστοιχο 
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πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον ο υποψήφιος έχει και 

απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Οι υποψήφιοι που ανήκουν 

σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν και τον αντίστοιχο απολυτήριο 

τίτλο. Για τους υποψήφιους που δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου 

γυμνασίου ή λυκείου απαιτείται να προσκομιστεί βεβαίωση για την πλήρη γνώση 

και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας καθώς και τη γνώση της ελληνικής 

ιστορίας. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση της οποίας η 

διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του  Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

41.   ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ (Αρ. Πρωτ. 10850/03-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι συναφείς Τίτλοι Σπουδών θεωρούνται σύμφωνα με 

το ΦΕΚ 2678/Β ́/31-07-2017 οι «Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, 

διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις 

Σπουδές στην Εκπαίδευση, και στη Διά Βίου Εκπαίδευση» και λαμβάνουν τον 

αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων. 

42.  ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  (Αρ. Πρωτ. 10849/03-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται, καθώς δεν έχει προσκομιστεί στο φάκελο των 

δικαιολογητικών η επίσημη μετάφραση των τίτλων της Αγγλικής και Ιταλικής 

γλώσσας. 

43. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10854/03-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Το Δίπλωμα Σύνθεσης δεν αποτελεί μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

44.  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  (Αρ. Πρωτ. 10852/03-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Σύμφωνα με την σχετική Πρόσκληση: «Για τη 

μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει απαραίτητα να 

προσκομίσει: α) Βεβαίωση προϋπηρεσίας όπου θα αποδεικνύεται με σαφήνεια ο 

χρόνος απασχόλησης σε ώρες και β) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα εάν η 

βεβαίωση προϋπηρεσίας προέρχεται από ιδιωτικό φορέα. Σε αντίθετη περίπτωση η 

προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη». Οι συμβάσεις δεν αποτελούν βεβαίωση 

προϋπηρεσίας. 
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45. ΣΤΡΙΓΚΛΑΝΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  (Αρ. Πρωτ. 10865/03-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή και αναγνωρίζεται η άριστη γνώση ξένης γλώσσας. 

46. ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  (Αρ. Πρωτ. 10855/03-10-2017) 

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, για τους τίτλους σπουδών: Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 8, 9 & 10 

του ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167Α και την τροποποίηση αυτού άρθρο 10, παρ. 7 του ν. 

2327/1995 ΦΕΚ 156 Α, για τις θέσεις των κλάδων ΠΕ01 και ΠΕ02 αντί για πτυχίο 

τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής γίνεται δεκτό και ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο 

ορθόδοξης θεολογικής σχολής της αλλοδαπής ή ανώτατης σχολής ελληνικής 

φιλολογίας της αλλοδαπής αντίστοιχα, εφόσον ο υποψήφιος έχει και απολυτήριο 

ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Για τις θέσεις των άλλων κλάδων ΠΕ 

κατηγορίας αντί για πτυχίο της ημεδαπής γίνεται δεκτό ισότιμο και αντίστοιχο 

πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον ο υποψήφιος έχει και 

απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Οι υποψήφιοι που ανήκουν 

σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν και τον αντίστοιχο απολυτήριο 

τίτλο. Για τους υποψήφιους που δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου 

γυμνασίου ή λυκείου απαιτείται να προσκομιστεί βεβαίωση για την πλήρη γνώση 

και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας καθώς και τη γνώση της ελληνικής 

ιστορίας. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση της οποίας η 

διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του  Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

47. ΚΑΛΥΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  (Αρ. Πρωτ. 10871/03-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι συναφείς Τίτλοι Σπουδών θεωρούνται σύμφωνα με 

το ΦΕΚ 2678/Β ́/31-07-2017 οι «Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, 

διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις 

Σπουδές στην Εκπαίδευση, και στη Διά Βίου Εκπαίδευση» και λαμβάνουν τον 

αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων. 

Η Επιμόρφωση με τίτλο «Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων» και η βεβαίωση 

παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Σύγχρονες Μεθοδολογίες 

Διαχείρισης Έργων Λογισμικού», δεν εμπίπτουν στο πεδίο των ΣΔΕ ούτε στο πεδίο 

της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και απορρίπτονται. 
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Ως προς τα μόρια της ανεργίας, σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης η ανεργία 

μοριοδοτείται με ποσοστό 2% για διάστημα από μηδέν (0) έως έξι (6) μήνες. 

48.   ΣΑΡΑΓΑΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑ (Αρ. Πρωτ. 10857/03-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Ως προς την επιμόρφωση στις Αρχές της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων προσμετρήθηκαν 187 ώρες. Οι λοιπές βεβαιώσεις δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Ως προς την προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η ένσταση απορρίπτεται διότι 

σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της Πρόσκλησης, αναγνωρίζεται η διδακτική 

εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε δομές και προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. 

εκτός ΣΔΕ και εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

49.   ΚΑΡΑΒΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10856/03-10-2017) 

 Η ένσταση απορρίπτεται καθώς ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών δεν έιναι 

συναφής σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της Πρόσκλησης και αποτελεί 

εξειδίκευση στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών. 

50.  ΚΕΣΚΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ (Αρ. Πρωτ. 10858/03-10-2017) 

 Η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς το πεδίο 1, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών δεν 

αποτελεί συναφή τίτλο σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης. Ως προς το πεδίο 2, 

οι προϋπηρεσία στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ Κηφισιάς δεν μοριοδοτείται διότι σύμφωνα με τα 

κριτήρια μοριοδότησης της Πρόσκλησης, αναγνωρίζεται η διδακτική εμπειρία στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων σε δομές και προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ και 

εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

51.   ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (Αρ. Πρωτ. 10870/03-10-2017) 

Ως προς τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η ένσταση γίνεται δεκτή. 

Ως προς την επιμόρφωση στα ΣΔΕ, η ένσταση απορρίπτεται καθώς όπως προκύπτει 

από τις βεβαιώσεις επιμόρφωσης αυτές δεν αποτελούν επιμόρφωση στα ΣΔΕ.  

52.    ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (Αρ. Πρωτ. 10862/03-10-2017) 

  Η ένσταση απορρίπτεται ως προς τη συνάφεια του Διδακτορικού τίτλου διότι 

συναφείς τίτλοι σπουδών θεωρούνται σύμφωνα με το ΦΕΚ 2678/Β /́31-07-2017 οι 

«Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, 

στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, και στη Διά Βίου 

Εκπαίδευση» και λαμβάνουν τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων. 
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Ως προς την προϋπηρεσία στην τυπική εκπαίδευση η ένσταση γίνεται δεκτή εν 

μέρει. Το άθροισμα των διδακτικών ωρών όπως αναγράφονται αναλυτικά κατ΄ έτος 

στη βεβαίωση της Διεύθυνσης Δ.Ε. Μεσσηνίας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και 

η διδακτική προϋπηρεσία σε σχολείο της Μ. Βρετανίας  ανέρχονται σε 807 ώρες. 

Από τη βεβαίωση αυτή, ορθά έχουν αφαιρεθεί οι διδακτικές ώρες στο 1ο ΣΔΕ 

Κορυδαλλού για τα σχολικά έτη 2011- 2012 και 2012-2013, διότι οι ώρες αυτές 

έχουν προσμετρηθεί στη διδακτική εμπειρία στα ΣΔΕ, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις 

προϋπηρεσίας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. που περιλαμβάνονται στο φάκελο των 

δικαιολογητικών.  

53.  ΒΑΣΙΛΑΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (Αρ. Πρωτ. 10864/03-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και η 

άριστη γνώση ξένης γλώσσας. 

54.  ΔΡΟΝΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Αρ. Πρωτ. 10893/03-10-2017) 

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Ως προς την προϋπηρεσία στην τυπική εκπαίδευση δεν 

προκύπτει συνάφεια με το πεδίο, σύμφωνα με τις προσκομισθείσες βεβαιώσεις 

προϋπηρεσίας. Ως προς την προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η ένσταση 

απορρίπτεται διότι σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της Πρόσκλησης, 

αναγνωρίζεται η διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε δομές και 

προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ και εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

55. ΓΑΛΙΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ  (Αρ. Πρωτ. 10867/03-10-2017) 

     Η ένσταση γίνεται δεκτή και προσμετρήθηκε το σχετικό δικαιολογητικό. 

56.    ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΑΝΘΗ (Αρ. Πρωτ. 10866/03-10-2017) 

 Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το καθεστώς απασχόλησης. 

57.  ΛΙΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  (Αρ. Πρωτ. 10872/03-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι συναφείς Τίτλοι Σπουδών θεωρούνται σύμφωνα με 

το ΦΕΚ 2678/Β ́/31-07-2017 οι «Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, 

διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις 

Σπουδές στην Εκπαίδευση, και στη Διά Βίου Εκπαίδευση» και λαμβάνουν τον 

αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων. 
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58.  ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  (Αρ. Πρωτ. 10869/03-10-2017) 

Ως προς τη διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η ένσταση απορρίπτεται 

διότι σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της Πρόσκλησης, αναγνωρίζεται η 

διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε δομές και προγράμματα της 

Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ και εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

59.    ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10995/04-10-2017) 

 Η ένσταση δε γίνεται δεκτή καθώς το πιστοποιητικό επιμόρφωσης στην Ειδική 

Αγωγή- Μαθησιακές Δυσκολίες/Δυσλεξία δεν εμπίπτει στο πεδίο της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων. 

60. ΧΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ  (Αρ. Πρωτ. 10877/03-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι συναφείς Τίτλοι Σπουδών θεωρούνται σύμφωνα με 

το ΦΕΚ 2678/Β ́/31-07-2017 οι «Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, 

διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις 

Σπουδές στην Εκπαίδευση, και στη Διά Βίου Εκπαίδευση» και λαμβάνουν τον 

αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων. Ο μεταπτυχιακός τίτλος «Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση» αποτελεί εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο.  

61. ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10873/03-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Στο φάκελο των δικαιολογητικών έχει προσκομιστεί η 

επίσημη μετάφραση του τίτλου της ξένης γλώσσας, όχι όμως και το αντίγραφο του 

τίτλου της ξένης γλώσσας όπως ορίζει η σχετική Πρόσκληση.  

62.    ΜΠΟΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Αρ. Πρωτ. 10875/03-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι συναφείς Τίτλοι Σπουδών θεωρούνται σύμφωνα με 

το ΦΕΚ 2678/Β ́/31-07-2017 οι «Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, 

διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις 

Σπουδές στην Εκπαίδευση, και στη Διά Βίου Εκπαίδευση» και λαμβάνουν τον 

αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων. Ο μεταπτυχιακός τίτλος «Εκπαίδευση και 

Πολιτισμός» δεν αποτελεί συναφή τίτλο σπουδών. 

63.    ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ –ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Αρ. Πρωτ. 11038/04-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Μετά από ενδελεχή έλεγχο των προσκομισθέντων 

βεβαιώσεων επιμόρφωσης, μοριοδοτούνται 220 ώρες επιμόρφωσης στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων. Οι ημερίδες και τα συμπόσια σύμφωνα με τη σχετική 

πρόσκληση δεν μοριοδοτούνται. Η βεβαίωση επιμόρφωσης εκπαιδευτών στις 
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εξελίξεις της τεχνολογίας, το επιμορφωτικό σεμινάριο «Γενικές Αρχές της 

διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας» καθώς και η βεβαίωση 

του Erasmus δεν εμπίπτουν στο πεδίο της επιμόρφωσης στις Αρχές της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων. 

64.   ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10878/03-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι συναφείς Τίτλοι Σπουδών θεωρούνται σύμφωνα με 

το ΦΕΚ 2678/Β ́/31-07-2017 οι «Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, 

διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις 

Σπουδές στην Εκπαίδευση, και στη Διά Βίου Εκπαίδευση» και λαμβάνουν τον 

αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων. Ο διδακτορικός τίτλος του τμήματος Επιστημών 

της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, δεν αποτελεί συναφή 

τίτλο σπουδών. 

65.    ΣΥΜΕΟΥ ΕΛΕΝΗ (Αρ. Πρωτ. 10876/03-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι οι προσκομισθείσες βεβαιώσεις επιμορφώσεων δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

66.    ΝΤΕΛΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (Αρ. Πρωτ. 10880/03-10-2017) 

Ως προς την προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η ένσταση απορρίπτεται διότι 

σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της Πρόσκλησης, αναγνωρίζεται η διδακτική 

εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε δομές και προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. 

εκτός ΣΔΕ και εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

67.   ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Αρ. Πρωτ. 10954/04-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή.  

Ως προς το πεδίο Α προσμετρήθηκαν 556 διδακτικές ώρες στην τυπική εκπαίδευση. 

Ως προς το πεδίο Β, μετά από επαναξιολόγηση του φακέλου της κας Ζαμπάκη 

Θεοδώρας και ενδελεχή έλεγχο  ως προς το κριτήριο της διδακτικής εμπειρίας 

προκύπτουν τα ακόλουθα: α) Στη διδακτική εμπειρία στα ΣΔΕ προσμετρήθηκαν 

2.107 ώρες, β) στη διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων προσμετρήθηκαν 

479 ώρες και γ) στην τυπική εκπαίδευση προσμετρήθηκαν 996 ώρες. 

68.  ΠΙΠΕΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Αρ. Πρωτ. 10874/03-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι συναφείς Τίτλοι Σπουδών θεωρούνται σύμφωνα με 

το ΦΕΚ 2678/Β ́/31-07-2017 οι «Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, 

διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις 
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Σπουδές στην Εκπαίδευση, και στη Διά Βίου Εκπαίδευση» και λαμβάνουν τον 

αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων. Ο μεταπτυχιακός τίτλος με ειδίκευση στη 

Σχολική Παιδαγωγική, δεν αποτελεί συναφή τίτλο σπουδών με τις Σπουδές στην 

Εκπαίδευση. 

69. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ (Αρ. Πρωτ. 10884/03-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται, διότι οι βεβαιώσεις επιμορφώσεων που επικαλείται η 

ενιστάμενη δεν εμπίπτουν στις Αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

70.  ΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (Αρ. Πρωτ. 10881/03-10-2017) 

Ως προς το πεδίο της γνώσης Η/Υ, η ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς τη διδακτική 

εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, προσμετρήθηκαν επιπλέον οι 470 ώρες του 

Ι.ΔΕ.Κ.Ε. Οι λοιπές ώρες απορρίπτονται διότι σύμφωνα με τα κριτήρια 

μοριοδότησης της Πρόσκλησης, αναγνωρίζεται η διδακτική εμπειρία στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων σε δομές και προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ και 

εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

71. ΚΩΦΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Αρ. Πρωτ. 10886/03-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται, διότι η βεβαίωση επιμόρφωσης που επικαλείται η 

ενιστάμενη δεν εμπίπτει στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

72.  ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ (Αρ. Πρωτ. 10887/03-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν έχει προσκομιστεί η 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.  

73. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Αρ. Πρωτ. 10891/03-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν 263 ώρες στην τυπική εκπαίδευση. 

74. ΤΖΙΜΑ ΕΛΕΝΗ (Αρ. Πρωτ. 10888/03-10-2017) 

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, για τους τίτλους σπουδών: Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 8, 9 & 10 

του ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167Α και την τροποποίηση αυτού άρθρο 10, παρ. 7 του ν. 

2327/1995 ΦΕΚ 156 Α, για τις θέσεις των κλάδων ΠΕ01 και ΠΕ02 αντί για πτυχίο 

τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής γίνεται δεκτό και ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο 

ορθόδοξης θεολογικής σχολής της αλλοδαπής ή ανώτατης σχολής ελληνικής 

φιλολογίας της αλλοδαπής αντίστοιχα, εφόσον ο υποψήφιος έχει και απολυτήριο 
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ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Για τις θέσεις των άλλων κλάδων ΠΕ 

κατηγορίας αντί για πτυχίο της ημεδαπής γίνεται δεκτό ισότιμο και αντίστοιχο 

πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον ο υποψήφιος έχει και 

απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Οι υποψήφιοι που ανήκουν 

σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν και τον αντίστοιχο απολυτήριο 

τίτλο. Για τους υποψήφιους που δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου 

γυμνασίου ή λυκείου απαιτείται να προσκομιστεί βεβαίωση για την πλήρη γνώση 

και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας καθώς και τη γνώση της ελληνικής 

ιστορίας. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση της οποίας η 

διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του  Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

75. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Αρ. Πρωτ. 10889/03-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκε ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και η 

άριστη γνώση ξένης γλώσσας. 

76. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ (Αρ. Πρωτ. 10920/03-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει.  

Ως προς το πεδίο 1, αναγνωρίζεται η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.  

Ως προς το πεδίο 2, προσμετρήθηκαν συνολικά 94 διδακτικές ώρες στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων καθώς σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της 

Πρόσκλησης, αναγνωρίζεται η διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε 

δομές και προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ και εκτός της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Σχετικά με την προϋπηρεσία στα ΣΔΕ, δεν αναγνωρίστηκαν οι 30 

εκπαιδευτικές ώρες της σχετικής βεβαίωσης, διότι οι παρέχοντες συμβουλευτικό 

έργο στα ΣΔΕ δεν πραγματοποιούν και διδακτικό έργο.  

Ως προς τα πεδία 3, 4 και 5 η ένσταση γίνεται δεκτή. 

77. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10892/03-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή και αναγνωρίζεται η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας. 

78. ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (Αρ. Πρωτ. 10901/03-10-2017) 

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι συναφείς Τίτλοι Σπουδών θεωρούνται σύμφωνα 

με το ΦΕΚ 2678/Β ́/31-07-2017 οι «Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, 

διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις 
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Σπουδές στην Εκπαίδευση, και στη Διά Βίου Εκπαίδευση» και λαμβάνουν τον 

αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων. 

79. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ (Αρ. Πρωτ. 10961/04-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν έχει προσκομισθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών στο φάκελο των δικαιολογητικών της ενιστάμενης. 

80. ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (Αρ. Πρωτ. 11066/04-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται καθώς το συγκεκριμένο πιστοποιητικό επιμόρφωσης 

εμπίπτει στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και όχι στα ΣΔΕ. 

81. ΜΠΟΛΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αρ. Πρωτ. 10895/03-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται. 

Ως προς το πεδίο 1, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που επικαλείται ο 

ενιστάμενος δεν εμπίπτει στους συναφείς τίτλους σπουδών της σχετικής 

Πρόσκλησης. 

Ως προς το πεδίο 2, που αφορά τη διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, 

σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της Πρόσκλησης, αναγνωρίζεται η διδακτική 

εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε δομές και προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. 

εκτός ΣΔΕ και εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

82. ΤΑΛΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10960/04-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται. 

Ως προς το πεδίο 1, η ένσταση απορρίπτεται διότι συναφείς Τίτλοι Σπουδών 

θεωρούνται σύμφωνα με το ΦΕΚ 2678/Β ́/31-07-2017 οι «Μεταπτυχιακές σπουδές 

(μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη 

Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, και στη Διά Βίου Εκπαίδευση» και 

λαμβάνουν τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων. 

Ως προς το πεδίο 2, μετά από ενδελεχή έλεγχο των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων, προσμετρήθηκαν 150 ώρες. Οι λοιπές βεβαιώσεις δεν 

μοριοδοτήθηκαν διότι σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της Πρόσκλησης, 

αναγνωρίζεται η διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε δομές και 

προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ και εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
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83. ΑΡΧΑΒΛΗ ΕΛΕΝΗ  (Αρ. Πρωτ. 11061/04-10-2017) 

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών της 

ενιστάμενης σχετικά με τη διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

προσμετρήθηκαν 70 ώρες. Οι λοιπές βεβαιώσεις δεν μοριοδοτούνται καθώς 

σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της Πρόσκλησης, αναγνωρίζεται η διδακτική 

εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε δομές και προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. 

εκτός ΣΔΕ και εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, προσμετρήθηκαν 392 

ώρες στην τυπική εκπαίδευση. 

84. ΜΑΔΕΜΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (Αρ. Πρωτ. 10964/04-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται καθώς δεν γίνονται δεκτά δικαιολογητικά πέραν αυτών 

που έχουν υποβληθεί στο αρχικό φάκελο της υποψήφιας με σφραγίδα 

ταχυδρομείου έως τις 25-08-2017. 

85. ΚΩΣΤΑΚΗ ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ (Αρ. Πρωτ. 10965/04-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών της ενιστάμενης, 

μηδενίζεται η προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, διότι σύμφωνα με τα 

κριτήρια μοριοδότησης της Πρόσκλησης, αναγνωρίζεται η διδακτική εμπειρία στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων σε δομές και προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ και 

εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Σχετικά με την διδακτική εμπειρία σε ΓΕΛ, η προϋπηρεσία μηδενίζεται διότι δεν έχει 

προσκομιστεί βεβαίωση προϋπηρεσίας στην οποία θα αναγράφονται οι διδακτικές 

ώρες, όπως ορίζει η σχετική Πρόσκληση.  

86. ΠΑΣΧΟΣ ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10963/04-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της 

Πρόσκλησης, αναγνωρίζεται η διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε 

δομές και προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ και εκτός της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

87. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ (Αρ. Πρωτ. 10945/04-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. 

Ως προς τον κ. Κίτσιο Απόστολο, η ένσταση απορρίπτεται. Σχετικά με τη διδακτική 

του εμπειρία, μετά από ενδελεχή έλεγχο, ορθώς του έχουν προσμετρηθεί 1.149 

ώρες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και 2.184 ώρες στην τυπική εκπαίδευση. Σαφώς 

αναγνωρίζεται η διδακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέσω των δύο πρόσθετων 
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πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχει προσκομίσει στο φάκελο των 

δικαιολογητικών του ο κ. Κίτσιος, καθώς δεν προκύπτει τέτοιος περιορισμός από τα 

κριτήρια μοριοδότησης της σχετικής Πρόσκλησης.  

Ως προς την κα Κίλη Αναστασία, ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Σχετικά με τη 

διδακτική της εμπειρία, μετά από ενδελεχή έλεγχο, προσμετρήθηκαν 312 ώρες στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων. Οι λοιπές βεβαιώσεις που έχει προσκομίσει η κα Κίλη στο 

φάκελο των δικαιολογητικών της, δεν εμπίπτουν στη διδακτική εμπειρία στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων σε δομές και προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ και 

εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ως προς την εμπειρία της κας Κίλη στην τυπική 

εκπαίδευση ορθώς προσμετρήθηκαν 3.623 ώρες. Σαφώς αναγνωρίζεται η διδακτική 

εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέσω του πρόσθετου πτυχίου τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που έχει προσκομίσει στο φάκελο των δικαιολογητικών της η κα Κίλη, 

καθώς δεν προκύπτει τέτοιος περιορισμός από τα κριτήρια μοριοδότησης της 

σχετικής Πρόσκλησης.  

Ως προς τον τίτλο της δεύτερης ξένης γλώσσας της κας Καλογιαννίδου Σοφίας, η 

ένσταση γίνεται δεκτή διότι δεν έχει προσκομιστεί στο φάκελο των δικαιολογητικών 

της αντίγραφο της επίσημης μετάφρασης του τίτλου, όπως ορίζεται στη σχετική 

Πρόσκληση. 

88. ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Αρ. Πρωτ. 10971/04-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή και αναγνωρίζεται η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών. 

89. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αρ. Πρωτ. 10956/04-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Δεν γίνονται δεκτά δικαιολογητικά μετά την 25η 

Αυγούστου 2017, η οποία αποτελεί την ημερομηνία λήξης υποβολής των 

δικαιολογητικών της σχετικής Πρόσκλησης. 

90. ΤΟΜΑΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10958/04-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Συναφείς Τίτλοι Σπουδών θεωρούνται σύμφωνα με το 

ΦΕΚ 2678/Β /́31-07-2017 οι «Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) 

στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην 

Εκπαίδευση, και στη Διά Βίου Εκπαίδευση» και λαμβάνουν τον αντίστοιχο μέγιστο 

αριθμό μορίων. Η συνάφεια συνεπώς δεν προσδιορίζεται ως προς το διδασκόμενο 

αντικείμενο, όπως αναγράφει στην ένστασή του ο ενιστάμενος. 
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91. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (Αρ. Πρωτ. 10953/04-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς το διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρίζεται και η 

συνάφεια αυτού. Ως προς τη διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση, 

προσμετρήθηκαν 1.327 ώρες. Ως προς την επιμόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

προσμετρήθηκαν 68 ώρες. 

92. ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αρ. Πρωτ. 10943/04-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται ως αόριστη. 

93. ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (Αρ. Πρωτ. 10955/04-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν 1.247 ώρες στην τυπική εκπαίδευση. 

94.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10719/02-10-2017) 

Η ένσταση ως προς το πρώτο πεδίο δε γίνεται δεκτή, καθώς σύμφωνα με τα 

κριτήρια μοριοδότησης της σχετικής Πρόσκλησης μοριοδοτείται ως δεύτερο πτυχίο, 

πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την προϋπηρεσία στην τυπική εκπαίδευση. 

Προσμετρήθηκαν 168 ώρες. 

Η ένσταση απορρίπτεται ως προς τη διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

Προσμετρήθηκαν 550 ώρες διότι σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της 

Πρόσκλησης, αναγνωρίζεται η διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε 

δομές και προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ και εκτός της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

95. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Αρ. Πρωτ. 10957/04-10-2017)  

Η ένσταση απορρίπτεται ως προς τη διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

Σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της Πρόσκλησης, αναγνωρίζεται η διδακτική 

εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε δομές και προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. 

εκτός ΣΔΕ και εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το κολλέγιο από το οποίο 

απέκτησε σχετική προϋπηρεσία η ενιστάμενη εποπτεύεται από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. 

αλλά δεν αποτελεί δομή ή πρόγραμμά της.  

96. ΞΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10900/03-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Στο πεδίο της επιμόρφωσης στα ΣΔΕ 

προσμετρήθηκαν 91 ώρες. 
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Στο πεδίο της επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων προσμετρήθηκαν 142 ώρες. 

Οι βεβαιώσεις σε ζητήματα συμβουλευτικών υπηρεσιών δεν μοριοδοτούνται καθώς 

δεν εμπίπτουν στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

97. ΔΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10897/03-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται.  

Ως προς το πεδίο 1, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση για τις ξένες γλώσσες 

απαιτείται αντίγραφο του τίτλου και η επίσημη μετάφραση του τίτλου. Δεν έχει 

προσκομισθεί στο φάκελο των δικαιολογητικών η επίσημη μετάφραση του τίτλου. 

Ως προς το πεδίο 2, σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της Πρόσκλησης, 

αναγνωρίζεται η διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε δομές και 

προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ και εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

98. ΛΙΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (Αρ. Πρωτ. 10868/03-10-2017) 

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

99. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Αρ. Πρωτ. 11095/04-10-2017) 

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, για τους τίτλους σπουδών: Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 8, 9 & 10 

του ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167Α και την τροποποίηση αυτού άρθρο 10, παρ. 7 του ν. 

2327/1995 ΦΕΚ 156 Α, για τις θέσεις των κλάδων ΠΕ01 και ΠΕ02 αντί για πτυχίο 

τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής γίνεται δεκτό και ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο 

ορθόδοξης θεολογικής σχολής της αλλοδαπής ή ανώτατης σχολής ελληνικής 

φιλολογίας της αλλοδαπής αντίστοιχα, εφόσον ο υποψήφιος έχει και απολυτήριο 

ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Για τις θέσεις των άλλων κλάδων ΠΕ 

κατηγορίας αντί για πτυχίο της ημεδαπής γίνεται δεκτό ισότιμο και αντίστοιχο 

πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον ο υποψήφιος έχει και 

απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Οι υποψήφιοι που ανήκουν 

σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν και τον αντίστοιχο απολυτήριο 

τίτλο. Για τους υποψήφιους που δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου 

γυμνασίου ή λυκείου απαιτείται να προσκομιστεί βεβαίωση για την πλήρη γνώση 

και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας καθώς και τη γνώση της ελληνικής 

ιστορίας. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση της οποίας η 

διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του  Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
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100. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Αρ. Πρωτ. 10942/04-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. 

Ως προς τη διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση η ένσταση απορρίπτεται 

διότι οι προσκομισθείσες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας δεν εμπίπτουν στο πεδίο της 

τυπικής εκπαίδευσης. 

Ως προς την επιμόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η ένσταση γίνεται δεκτή. 

Προσμετρήθηκαν 317 ώρες. 

101. ΛΕΛΙΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (Αρ. Πρωτ. 10938/04-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που επικαλείται η 

ενιστάμενη δεν είναι συναφείς. Συναφείς Τίτλοι Σπουδών θεωρούνται σύμφωνα με 

το ΦΕΚ 2678/Β ́/31-07-2017 οι «Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, 

διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις 

Σπουδές στην Εκπαίδευση, και στη Διά Βίου Εκπαίδευση» και λαμβάνουν τον 

αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων. 

102. ΜΠΑΛΑΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Αρ. Πρωτ. 10944/04-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν 477 ώρες στην τυπική εκπαίδευση. 

103. ΡΑΠΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Αρ. Πρωτ. 10940/04-10-2017) 

Ως προς το πεδίο της τυπικής εκπαίδευσης, η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. 

Προσμετρήθηκαν 739 ώρες διδασκαλίας. Για την προϋπηρεσία στο εκπαιδευτήριο 

Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου δεν έχει προσκομιστεί βεβαίωση προϋπηρεσίας σε ώρες. 

Επίσης, η προϋπηρεσία σε φροντιστήρια δε μοριοδοτείται σύμφωνα με την 

Πρόσκληση. 

Ως προς τη γνώση χρήσης Η/Υ απαιτείται πιστοποιημένη επιμόρφωση στο Τ.Π.Ε. 

επιπέδου 1 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή Αντίγραφο 

Πιστοποιητικού Γνώσης Η/Υ σε ισχύ. Και δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία του 

Παραρτήματος Β της σχετικής Πρόσκλησης. 

Ως προς τις επιμορφώσεις που επικαλείται η ενιστάμενη, η ένσταση απορρίπτεται διότι 

δεν εμπίπτουν στα αντίστοιχα πεδία της Πρόσκληησης. 

104. ΡΑΜΑΡΟΣΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Αρ. Πρωτ. 10946/04-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ο φάκελος της ενιστάμενης μοριοδοτήθηκε στο σύνολό 

του. 
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105. ΨΗΝΑΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10948/04-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Προσμετρήθηκαν 306 ώρες στο πεδίο της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της Πρόσκλησης, 

αναγνωρίζεται η διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε δομές και 

προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ και εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

106. ΞΥΡΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10939/04-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν 1.886 ώρες στην τυπική εκπαίδευση. 

107. ΚΑΡΑΤΖΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (Αρ. Πρωτ. 10951/04-10-2017) 

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, για τους τίτλους σπουδών: Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 8, 9 & 10 

του ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167Α και την τροποποίηση αυτού άρθρο 10, παρ. 7 του ν. 

2327/1995 ΦΕΚ 156 Α, για τις θέσεις των κλάδων ΠΕ01 και ΠΕ02 αντί για πτυχίο 

τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής γίνεται δεκτό και ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο 

ορθόδοξης θεολογικής σχολής της αλλοδαπής ή ανώτατης σχολής ελληνικής 

φιλολογίας της αλλοδαπής αντίστοιχα, εφόσον ο υποψήφιος έχει και απολυτήριο 

ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Για τις θέσεις των άλλων κλάδων ΠΕ 

κατηγορίας αντί για πτυχίο της ημεδαπής γίνεται δεκτό ισότιμο και αντίστοιχο 

πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον ο υποψήφιος έχει και 

απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Οι υποψήφιοι που ανήκουν 

σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν και τον αντίστοιχο απολυτήριο 

τίτλο. Για τους υποψήφιους που δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου 

γυμνασίου ή λυκείου απαιτείται να προσκομιστεί βεβαίωση για την πλήρη γνώση 

και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας καθώς και τη γνώση της ελληνικής 

ιστορίας. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση της οποίας η 

διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του  Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

108. ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10972/04-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει στο φάκελο των 

δικαιολογητικών του δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Η υπ΄αριθμ. 630/01-12-

2016 βεβαίωση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, δεν αποτελεί μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών. 
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109. ΚΡΥΣΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (Αρ. Πρωτ. 10990/04-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκε το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας 

Β2.  

110. ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (Αρ. Πρωτ. 10935/04-10-2017) 

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με το φάκελο των δικαιολογητικών της 

ενιστάμενης, δεν προκύπτει διδακτική προϋπηρεσία σε κανένα από τα τρία πεδία 

της Πρόσκλησης. Ως προς τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου η ένσταση η 

ένσταση απορρίπτεται διότι σύμφωνα με την Πρόσκληση συναφείς Τίτλοι Σπουδών 

θεωρούνται σύμφωνα με το ΦΕΚ 2678/Β ́/31-07-2017 οι «Μεταπτυχιακές σπουδές 

(μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη 

Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, και στη Διά Βίου Εκπαίδευση» και 

λαμβάνουν τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων. 

111. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (Αρ. Πρωτ. 10925/03-10-2017) 

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

112. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (Αρ. Πρωτ. 10922/03-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της 

Πρόσκλησης, αναγνωρίζεται η διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε 

δομές και προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ και εκτός της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

113. ΜΠΑΝΤΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ (Αρ. Πρωτ. 10928/04-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Ως προς την Επιμόρφωση στις Αρχές της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων προσμετρήθηκαν 220 ώρες. Ως προς τον μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών αναγνωρίζεται η συνάφεια του τίτλου.  

114. ΣΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ (Αρ. Πρωτ. 10934/04-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Ως προς τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου η 

ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι σύμφωνα με την Πρόσκληση συναφείς Τίτλοι 

Σπουδών θεωρούνται σύμφωνα με το ΦΕΚ 2678/Β ́/31-07-2017 οι «Μεταπτυχιακές 

σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη 

Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, και στη Διά Βίου Εκπαίδευση» και 

λαμβάνουν τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων. 

Ως προς τη διδακτική εμπειρία στα ΣΔΕ, η ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν 

274 ώρες. 



 27 

Ως προς το πεδίο της επιμόρφωσης στης Εκπαίδευση Ενηλίκων η ένσταση 

απορρίπτεται καθώς δεν εμπίπτουν όλες οι προσκομισθείσες βεβαιώσεις στο πεδίο. 

115.ΚΟΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10933/04-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκε ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. 

116. ΓΙΑΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10937/04-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή.  

Ως προς τα πεδία α και β και τη διδακτική εμπειρία η ένσταση γίνεται δεκτή εν 

μέρει. Μετά από ενδελεχή έλεγχο όλων των προσκομισθέντων δικαιολογητικών που 

αφορούν  τη διδακτικής εμπειρίας του ενιστάμενου, προσμετρήθηκαν: α) στο πεδίο 

2.1. που αφορά τα ΣΔΕ μηδέν (0) ώρες, διότι οι παρέχοντες συμβουλευτικό έργο στα 

ΣΔΕ δεν παρέχουν και διδακτικό έργο, β) στο πεδίο 2.2. που αφορά την Εκπαίδευση 

Ενηλίκων 502 ώρες καθώς οι βεβαιώσεις που έχουν προσκομισθεί στο φάκελο του 

ενιστάμενου δεν εμπίπτουν στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και γ) στο πεδίο 

2.3 που αφορά την τυπική εκπαίδευση 652 ώρες. 

Ως προς τις ώρες επιμόρφωσης στις Αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όπως 

προκύπτει από τις βεβαιώσεις αυτές δεν εμπίπτουν στο συγκεκριμένο πεδίο. 

Ως προς το αίτημα επανεξέτασης όλων των μορίων των υποψηφίων, η ένσταση 

κρίνεται ως αόριστη και απορρίπτεται.   

117. ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΜΕΛΑΝΙΑ (Αρ. Πρωτ. 10927/04-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς την επιμόρφωση στα ΣΔΕ προσμετρήθηκαν 37 

ώρες. Σύμφωνα με τις προσκομισθείσες βεβαιώσεις επιμορφώσεων, 

προσμετρήθηκαν 1.050 ώρες στις Αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

118. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10921/03-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την αναγνώριση του μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών. Ως προς τη συνάφεια, η ένσταση απορρίπτεται διότι σύμφωνα με την 

Πρόσκληση συναφείς Τίτλοι Σπουδών θεωρούνται σύμφωνα με το ΦΕΚ 2678/Β ́/31-

07-2017 οι «Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, και στη 

Διά Βίου Εκπαίδευση» και λαμβάνουν τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων. 

119. ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Αρ. Πρωτ. 10984/04-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. 

Ως προς τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου η ένσταση γίνεται δεκτή. 
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Ως προς τις ώρες επιμόρφωσης στα ΣΔΕ, προσμετρήθηκαν 93 ώρες και ως προς την 

επιμόρφωση στις Αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων προσμετρήθηκαν 412 ώρες. 

Σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση δεν μοριοδοτούνται ημερίδες, διημερίδες, 

συνέδρια. 

120. ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΑΝΝΑ (Αρ. Πρωτ. 10929/04-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Προσμετρήθηκαν 535 ώρες στο πεδίο της διδακτικής 

εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων διότι σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης 

της Πρόσκλησης, αναγνωρίζεται η διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε 

δομές και προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ και εκτός της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

121. ΚΑΡΑΤΖΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (Αρ. Πρωτ. 10931/04-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή και αναγνωρίζεται η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών. 

122. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10932/04-10-2017) 

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Μετά από έλεγχο των προσκομισθέντων βεβαιώσεων 

επιμόρφωσης, προσμετρήθηκαν 76 ώρες στα ΣΔΕ. Σύμφωνα με τη σχετική 

Πρόσκληση δεν μοριοδοτούνται ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια. 

123. ΠΡΑΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10910/03-10-2017) 

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Μετά από ενδελεχή έλεγχο των προσκομισθέντων 

βεβαιώσεων επιμόρφωσης, προσμετρήθηκαν μηδέν (0) ώρες στα ΣΔΕ και 250 ώρες 

στις Αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

124. ΓΟΥΡΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10908/03-10-2017) 

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

125. ΣΕΙΡΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ (Αρ. Πρωτ. 10912/03-10-2017) 

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, για τους τίτλους σπουδών: Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 8, 9 & 10 

του ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167Α και την τροποποίηση αυτού άρθρο 10, παρ. 7 του ν. 

2327/1995 ΦΕΚ 156 Α, για τις θέσεις των κλάδων ΠΕ01 και ΠΕ02 αντί για πτυχίο 

τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής γίνεται δεκτό και ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο 

ορθόδοξης θεολογικής σχολής της αλλοδαπής ή ανώτατης σχολής ελληνικής 

φιλολογίας της αλλοδαπής αντίστοιχα, εφόσον ο υποψήφιος έχει και απολυτήριο 

ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Για τις θέσεις των άλλων κλάδων ΠΕ 
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κατηγορίας αντί για πτυχίο της ημεδαπής γίνεται δεκτό ισότιμο και αντίστοιχο 

πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον ο υποψήφιος έχει και 

απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Οι υποψήφιοι που ανήκουν 

σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν και τον αντίστοιχο απολυτήριο 

τίτλο. Για τους υποψήφιους που δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου 

γυμνασίου ή λυκείου απαιτείται να προσκομιστεί βεβαίωση για την πλήρη γνώση 

και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας καθώς και τη γνώση της ελληνικής 

ιστορίας. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση της οποίας η 

διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του  Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

126. ΚΑΤΙΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10914/03-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών της ξένης γλώσσας 

που έχουν προσκομισθεί στον αρχικό φάκελο, μετά τη διοικητική επαλήθευση ορθά 

προσμετρήθηκε η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας η οποία προκύπτει από την 

απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ιταλία και η πολύ καλή γνώση της 

δεύτερης ξένης γλώσσας η οποία προκύπτει από την προσκόμιση του σχετικού 

τίτλου και της μετάφρασης αυτού. Ο ενιστάμενος στην αίτησή του είχε 

προσμετρήσει μόνο την πολύ καλή γνώση των Αγγλικών. 

127. ΔΑΝΕΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Αρ. Πρωτ. 10919/03-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή και προσμετρείται ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ως μη 

συναφής. 

128. ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ ΕΥΡΩΠΗ (Αρ. Πρωτ. 10917/03-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το καθεστώς απασχόλησης.  

129. ΔΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10916/03-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν έχει προσκομιστεί στον αρχικό φάκελο των 

δικαιολογητικών το αντίγραφο του πιστοποιητικού γνώσης χρήσης Η/Υ. 

130. ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (Αρ. Πρωτ. 10989/04-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών του αρχικού 

φακέλου της ενιστάμενης, διαπιστώθηκε ότι ορθώς έχουν προσμετρηθεί κατά τη 

διοικητική επαλήθευση 330 ώρες στο πεδίο της διδακτικής εμπειρίας στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων. Σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της Πρόσκλησης, 
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αναγνωρίζεται η διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε δομές και 

προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ και εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

131. ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ (Αρ. Πρωτ. 10923/03-10-2017) 

Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Ως προς τη διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων η ένσταση δε γίνεται δεκτή, διότι σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης 

της Πρόσκλησης, αναγνωρίζεται η διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε 

δομές και προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ και εκτός της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Ως προς το πεδίο της τυπικής εκπαίδευσης η ένσταση γίνεται δεκτή. 

132. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10903/03-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών της 

διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων διαπιστώθηκε ότι ορθώς έχουν 

προσμετρηθεί κατά τη διοικητική επαλήθευση 172 ώρες. Σύμφωνα με τα κριτήρια 

μοριοδότησης της Πρόσκλησης, αναγνωρίζεται η διδακτική εμπειρία στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων σε δομές και προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ και 

εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

133. ΚΑΡΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Αρ. Πρωτ. 10906/03-10-2017 ) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς τη διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

η ένσταση δε γίνεται δεκτή, διότι σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της 

Πρόσκλησης, αναγνωρίζεται η διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε 

δομές και προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ και εκτός της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Ως προς την επιμόρφωση στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 

ορθώς προσμετρήθηκαν 175 ώρες επιμόρφωσης κατά τη διοικητική επαλήθευση. Οι 

λοιπές προσκομισθείσες βεβαιώσεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο αυτό. 

134. ΓΕΩΡΓΟΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (Αρ. Πρωτ. 11082/04-10-2017 ) 

Η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς τη διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

η ένσταση δε γίνεται δεκτή, διότι σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της 

Πρόσκλησης, αναγνωρίζεται η διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε 

δομές και προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ και εκτός της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 
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135. ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (Αρ. Πρωτ. 10907/03-10-2017) 

Η ένσταση απορρίπτεται καθώς στον αρχικό φάκελο των δικαιολογητικών η 

προσκομισθείσα βεβαίωση χρήσης Η/Υ αναγράφει μόνο την ενότητα της 

επεξεργασίας κειμένου. Σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση, στα πιστοποιητικά 

πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών ενοτήτων: α) επεξεργασίας κειμένων, 

β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.  

136. ΤΣΙΝΤΩΝΗ ΤΙΤΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (Αρ. Πρωτ. 10894/03-10-2017 ) 

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Ως προς το πεδίο Α, μετά από έλεγχο των 

δικαιολογητικών του φακέλου της ενιστάμενης η ένσταση γίνεται δεκτή και 

προσμετρήθηκαν 445 ώρες. Ως προς το πεδίο Β, η ένσταση απορρίπτεται διότι οι 

προσκομισθείσες βεβαιώσεις δεν αποτελούν διδακτική εμπειρία στην τυπική 

εκπαίδευση. 

Ως προς τον κ. Κουτσαντώνη Παναγιώτη η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι μετά από 

έλεγχο των δικαιολογητικών του φακέλου του, δεν προκύπτει η δημοσιοϋπαλληλική 

ιδιότητα. 

137. ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (Αρ. Πρωτ. 11067/04-10-2017 ) 

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Ως προς το πεδίο α, σύμφωνα με τα κριτήρια 

μοριοδότησης της πρόσκλησης η ανεργία μοριοδοτείται με ποσοστό 2% για 

διάστημα ανεργίας από 0 έως 6 μήνες. Ως προς το πεδίο β, η ένσταση δε γίνεται 

δεκτή καθώς η ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων 

σύμφωνα με την Πρόσκληση είναι η 25η Αυγούστου 2017. 

138. ΤΣΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 10890/03-10-2017 ) 

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Ως προς το πεδίο της ξένης γλώσσας η ένσταση δε 

γίνεται δεκτή, καθώς δεν αναγνωρίζεται ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διότι 

σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση όταν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, 

απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από  
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το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση βαθμολογικής αντιστοιχίας. Ως 

προς το πεδίο της διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων η ένσταση γίνεται 

δεκτή εν μέρει. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών προσμετρήθηκαν 489 ώρες. 

Σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της Πρόσκλησης, αναγνωρίζεται η διδακτική 

εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε δομές και προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. 

εκτός ΣΔΕ και εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

139. ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Αρ. Πρωτ. 10913/03-10-2017 ) 

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. 

Η ένσταση ως προς το πεδίο της διδακτικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων δε 

γίνεται δεκτή διότι σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της Πρόσκλησης, 

αναγνωρίζεται η διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε δομές και 

προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. εκτός ΣΔΕ και εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Οι προϋπηρεσία στις δομές που επικαλείται η ενιστάμενη δεν μοριοδοτείται καθώς 

δεν αποτελούν δομές ή προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. 

Ως προς τη μοριοδότηση της δεύτερης ξένης γλώσσας η ένσταση γίνεται δεκτή. 

Ως προς τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου του κ. Φουνταρλή Δημητρίου η 

ένσταση γίνεται δεκτή και δεν αναγνωρίζεται η συνάφεια του σχετικού τίτλου. 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση συναφείς Τίτλοι Σπουδών θεωρούνται σύμφωνα με το 

ΦΕΚ 2678/Β /́31-07-2017 οι «Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) 

στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην 

Εκπαίδευση, και στη Διά Βίου Εκπαίδευση» και λαμβάνουν τον αντίστοιχο μέγιστο 

αριθμό μορίων. 

Τα μέλη της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων 

 
1. Τσιάτσου Θεούλα 

 
2. Νικολαΐδης Θεόδωρος 

 
3. Σταυρόπουλος Παναγιώτης 

 




