
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» 

                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 660/9/26236/07-08-2019 . 
 

 

Στην Αθήνα σήμερα 30/09/2019  η ορισθείσα με το με αριθμ. Πρωτ. 604/305/36095 έγγραφο 

Προέδρου/ ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Επιτροπή Διοικητικής Επαλήθευσης  η οποία αποτελείται από τους : 

1. ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

2. ΤΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 

3. ΔΟΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Παρέλαβε και εξέτασε συνολικά 148 ενστάσεις υποψηφίων για τις θέσεις Συμβούλων 

Ψυχολόγων και Συμβούλων Σταδιοδρομίας  της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» . Η 

επιτροπή αφού μελέτησε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία αποφάσισε τα εξής: 

 

1. Η με αριθμ. πρωτ. 12766 και αριθμ. φακέλου  13Σ.63, ένσταση απορρίπτεται. Σε ότι 

αφορά την ανεργία του/της ενιστάμενου/νης δεν προκύπτει χρονικό διάστημα συνεχούς 

ανεργίας. Σε ότι αφορά τις ώρες επιμόρφωσης ενηλίκων αυτές πρέπει να αποδεικνύονται 

με βεβαίωση παρακολούθησης από τον αντίστοιχο φορέα επιμόρφωσης. 

2. Η με αριθμ. πρωτ. 12726 και αριθμ. φακέλου  12Σ.30, ένσταση απορρίπτεται. Ο/Η 

ενιστάμενος/νη δεν πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής  στην διαδικασία επιλογής 

Συμβούλων Σταδιοδρομίας σε ότι αφορά την κατοχή συγκεκριμένου τίτλου σπουδών, 

σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

3. Η με αριθμ. πρωτ. 12776 και αριθμ. φακέλου  12Σ.13, ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. 

Δεκτή ως προς την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου η οποία δεν προκύπτει από τα 

κατατεθέντα δικαιολογητικά. Απορρίπτεται ως προς την επαγγελματική εμπειρία διότι 

έχει μοριοδοτηθεί σωστά σύμφωνα με την επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα 

ενηλίκων.  

4. Η με αριθμ. πρωτ. 12752 και αριθμ. φακέλου  11Σ.54, ένσταση απορρίπτεται. Ο/Η 

ενιστάμενος/νη δεν πληρεί  τις προϋποθέσεις συμμετοχής  στην διαδικασία επιλογής 

Συμβούλων Σταδιοδρομίας σε ότι αφορά την κατοχή συγκεκριμένου τίτλου σπουδών, 

σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

5. Η με αριθμ. πρωτ. 12824 και αριθμ. φακέλου  9Σ.1, ένσταση απορρίπτεται. Ο/Η 

ενιστάμενος/νη μοριοδοτήθηκε σωστά σε ότι αφορά την επαγγελματική του εμπειρία σε 

προγράμματα ενηλίκων. 

6. Η με αριθμ. πρωτ. 12807 και αριθμ. φακέλου  10Σ.7, ένσταση απορρίπτεται. Ο/Η 

ενιστάμενος/νη μοριοδοτήθηκε σωστά στα πεδία επιμόρφωσης και επαγγελματικής 

εμπειρίας, σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικα και τους όρους της πρόσκλησης. 

7. Η με αριθμ. πρωτ. 12830 και αριθμ. φακέλου  11Σ.44, ένσταση απορρίπτεται. Σύμφωνα 

με τους όρους της πρόσκλησης όταν ο υποψήφιος έχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό 

τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται ο ανώτερος τίτλος. Σε ότι αφορά την επαγγελματική 

εμπειρία σε προγράμματα ενηλίκων ο φάκελος έχει μοριοδοτηθεί σωστά.  



8. Η με αριθμ. πρωτ. 12694 και  χωρίς φάκελο, ένσταση απορρίπτεται. Δεν έχει κατατεθεί 

φάκελος. 

9. Η με αριθμ. πρωτ. 12886 και χωρίς φάκελο, ένσταση απορρίπτεται. Δεν έχει κατατεθεί 

φάκελος. 

10. Η με αριθμ. πρωτ. 12798 και αριθμ. φακέλου 7Σ.09 , ένσταση απορρίπτεται. Σύμφωνα 

με τους όρους της πρόσκλησης για την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας 

απαιτείται βεβαίωση προϋπηρεσίας η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στα 

δικαιολογητικά του φακέλου. 

11.  Η με αριθμ. πρωτ. 12818 και αριθμ. φακέλου 5Σ.79 , ένσταση απορρίπτεται. Έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης σε ότι αφορά την 

επαγγελματική εμπειρία σε ενηλίκους.  

12. Η με αριθμ. πρωτ. 13057 και αριθμ. φακέλου 3Σ.23 , ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. 

Δεκτή ως προς τη μοριοδότηση του Διδακτορικού τίτλου σπουδών και Απορρίπτεται ως 

προς τη συνάφεια. 

13.  Η με αριθμ. πρωτ. 12805 και αριθμ. φακέλου 3Σ.246, ένσταση απορρίπτεται. Ο 

φάκελος της/του ενιστάμενου έχει μοριοδοτηθεί σωστά ως προς την επαγγελματική 

εμπειρία σε προγράμματα ενηλίκων.  

14.   Η με αριθμ. πρωτ. 12780 και αριθμ. φακέλου 3Σ.220 , ένσταση απορρίπτεται. Ο/Η 

ενιστάμενος/νη δεν πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής  στην διαδικασία επιλογής 

Συμβούλων Σταδιοδρομίας σε ότι αφορά την κατοχή συγκεκριμένου τίτλου σπουδών, 

σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

15. Η με αριθμ. πρωτ. 12755 και αριθμ. φακέλου 3Σ.169, ένσταση απορρίπτεται. Σύμφωνα 

με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , επιμόρφωση προαπαιτούμενη για κάποια 

εξειδίκευση ή πιστοποίηση δεν λαμβάνεται υπόψη. 

16. Η με αριθμ. πρωτ. 12791 και αριθμ. φακέλου 3Σ.195, ένσταση απορρίπτεται. Στο 

φάκελο του /της ενιστάμενου/νης υπάρχει μόνο η μετάφραση του πιστοποιητικού 

γλωσσομάθειας χωρίς το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 

17.  Η με αριθμ. πρωτ. 13240 και αριθμ. φακέλου 3Σ.2 ένσταση έγινε μερικώς δεκτή. Δεκτή 

ως προς την δεύτερη ξένη γλώσσα. Απορρίπτεται ως προς την προϋπηρεσία σε 

προγράμματα συμβουλευτικής ενηλίκων διότι έχει μοριοδοτηθεί σωστά. Στον/στην 

ενιστάμενο/νη  έχουν γίνει διορθώσεις σχετικά με την επιμόρφωση διότι του είχε 

προσμετρηθεί σεμινάριο εξειδίκευσης το οποίο σύμφωνα με την πρόσκληση δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

18. Η με αριθμ. πρωτ. 12739 και αριθμ. φακέλου 3Σ.319 ένσταση απορρίπτεται . Σύμφωνα 

με την πρόσκληση για την μοριοδότηση της γνώσης ξένης γλώσσας πρέπει να 

προσκομισθεί και μετάφραση του τίτλου.  

19. Η με αριθμ. πρωτ. 12792 και αριθμ. φακέλου 3Σ.260 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος 

του/της ενιστάμενου/νης έχει μοριοδοτηθεί σωστά στο πεδίο της επαγγελματικής 

εμπειρίας σε προγράμματα ενηλίκων.  

20. Η με αριθμ. πρωτ. 12778 και αριθμ. φακέλου 3Σ.247 & 3Σ.263  ένσταση έγινε μερικώς 

δεκτή. Απορρίπτεται ως προς τον Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διότι δεν υπήρχε στο 

φάκελο δικαιολογητικών βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλου σπουδών 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π). Απορρίπτεται ως προς την επιμόρφωση διότι έχει μοριοδοτηθεί σωστά. 

Δεκτή ως προς την επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα συμβουλευτικών 

υπηρεσιών σε ενήλικες. Στον/στην ενιστάμενο/νη προσμετρήθηκε ένας μήνας επιπλέον 

επαγγελματικής εμπειρίας. 

21. Η με αριθμ. πρωτ. 12742 και αριθμ. φακέλου 3Σ.236 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου δικαιολογητικών δεν προκύπτει επαγγελματική εμπειρία σε 



προγράμματα συμβουλευτικής ενηλίκων ούτε σε ενήλικα άτομα ευάλωτων κοινωνικά 

ομάδων. 

22. Η με αριθμ. πρωτ. 13208 και αριθμ. φακέλου 3Σ.144 ένσταση έγινε δεκτή. Στον/στην 

ενιστάμενο/νη προσμετρήθηκαν οι μήνες της προϋπηρεσίας όπως προκύπτουν από τα 

κατατεθέντα δικαιολογητικά.   

23. Η με αριθμ. πρωτ. 12926 και αριθμ. φακέλου 3Σ.171 ένσταση απορρίπτεται. Σύμφωνα 

με πρόσκληση τα προγράμματα συμβουλευτικών υπηρεσιών πρέπει να αφορούν την 

απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Στον/στην ενιστάμενο/νη καταμετρήθηκε 

επαγγελματική εμπειρία σύμφωνα με την πρόσκληση και τα κατατεθέντα 

δικαιολογητικά. 

24. Η με αριθμ. πρωτ. 12760 και αριθμ. φακέλου 3Σ.193 ένσταση απορρίπτεται. Έχει 

απορριφθεί η αίτηση επειδή δεν υπήρχε στο φάκελο δικαιολογητικών η άδεια άσκησης 

επαγγέλματος. Η επιτροπή ενστάσεων δεν μπορεί να κάνει δεκτά  δικαιολογητικά που 

δεν υπήρχαν στον αρχικό φάκελο. 

25. Η με αριθμ. πρωτ. 12785 και αριθμ. φακέλου 2Σ.23 ένσταση  απορρίπτεται. Η 

προϋπηρεσία δεν αφορά πρόγραμμα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

26.  Η με αριθμ. πρωτ. 12817 και αριθμ. φακέλου 1Σ.337 ένσταση  απορρίπτεται. Η 

προϋπηρεσία δεν είναι σύμφωνη με όσα η πρόσκληση ορίζει στο πεδίο 2 των κριτηρίων 

μοριοδότησης. 

27. Η με αριθμ. πρωτ. 12784 και αριθμ. φακέλου 1Σ.306 ένσταση απορρίπτεται. Η 

προϋπηρεσία δεν είναι σύμφωνη με όσα η πρόσκληση ορίζει στο πεδίο 2 των κριτηρίων 

μοριοδότησης. 

28. Η με αριθμ. πρωτ. 12773 και αριθμ. φακέλου 1Σ.361 ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση 

έχει απορριφθεί λόγω μη προσκόμισης του τίτλου σπουδών. 

29. Η με αριθμ. πρωτ. 12699 και αριθμ. φακέλου 1Σ.380 ένσταση απορρίπτεται. Η 

προϋπηρεσία δεν είναι σύμφωνη με όσα η πρόσκληση ορίζει στο πεδίο 2 των κριτηρίων 

μοριοδότησης. 

30. Η με αριθμ. πρωτ. 12828 και αριθμ. φακέλου 1Σ.300 ένσταση απορρίπτεται. Η 

προϋπηρεσία δεν είναι σύμφωνη με όσα η πρόσκληση ορίζει στο πεδίο 2 των κριτηρίων 

μοριοδότησης. 

31. Η με αριθμ. πρωτ. 12797 και αριθμ. φακέλου 1Σ.237 ένσταση απορρίπτεται . Η 

απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας δεν συμβαδίζει με τις οδηγίες που δίνονται στην 

παράγραφο «4. Επαγγελματική εμπειρία» της πρόσκλησης. 

32. Η με αριθμ. πρωτ. 12701 και αριθμ. φακέλου 1Σ.159 ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση 

έχει απορριφθεί λόγω μη προσκόμισης του τίτλου σπουδών. Η επιτροπή ενστάσεων δεν 

μπορεί να κάνει δεκτά  δικαιολογητικά που δεν υπήρχαν στον αρχικό φάκελο. 

33. Η με αριθμ. πρωτ. 12814 και αριθμ. φακέλου 1Σ.133 ένσταση απορρίπτεται. Σύμφωνα 

με την πρόσκληση επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία 

μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και 

τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή 

μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη. 

34. Η με αριθμ. πρωτ. 12779 και αριθμ. φακέλου 1Σ.264 ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση 

έχει απορριφθεί λόγω μη προσκόμισης του τίτλου σπουδών. Η επιτροπή ενστάσεων δεν 

μπορεί να κάνει δεκτά  δικαιολογητικά που δεν υπήρχαν στον αρχικό φάκελο. 

35. Η με αριθμ. πρωτ. 12850 και αριθμ. φακέλου 1Σ.283 ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση 

έχει απορριφθεί λόγω μη συνάφειας του βασικού τίτλου σπουδών. 

36. Η με αριθμ. πρωτ. 13162 και αριθμ. φακέλου 1Σ.271 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου δικαιολογητικών δεν προκύπτει επιπλέον επαγγελματική εμπειρία 



σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες ούτε σε ενήλικα 

άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 

37. Η με αριθμ. πρωτ. 13223 και αριθμ. φακέλου 1Σ.254 ένσταση  έγινε μερικώς δεκτή. 

Δεκτή ως προς την γνώση Η/Υ. Απορρίπτεται ως προς την επιμόρφωση διότι σύμφωνα με 

την πρόσκληση επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία 

μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και 

τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή 

μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη. 

38. Η με αριθμ. πρωτ. 13263 και αριθμ. φακέλου 1Σ.250 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου δικαιολογητικών δεν προκύπτει  επαγγελματική εμπειρία σε 

προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες ούτε σε ενήλικα άτομα 

ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 

39. Η με αριθμ. πρωτ. 12928 και αριθμ. φακέλου 1Σ.241 ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση 

έχει απορριφθεί λόγω  προσκόμισης μη συναφούς τίτλου σπουδών. 

40. Η με αριθμ. πρωτ. 13297 και αριθμ. φακέλου 1Σ.224 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου προκύπτει ότι η επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα 

συμβουλευτικής έχει καταμετρηθεί σωστά. 

41. Η με αριθμ. πρωτ. 13254 και αριθμ. φακέλου 1Σ.211 ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση 

έχει απορριφθεί λόγω μη συνάφειας του βασικού τίτλου σπουδών. Κανένα από τα δύο 

πτυχία που του/της ενιστάμενου/νης δεν ανήκει στους τίτλους σπουδών που τίθενται ως 

προϋπόθεση υποβολής αίτησης.    

42. Η με αριθμ. πρωτ. 13024 και αριθμ. φακέλου 5Σ.84 ένσταση απορρίπτεται. Σύμφωνα 

με την παράγραφο Ε1 της πρόσκλησης, απορρίπτεται  διότι δεν υπήρχε στο φάκελο 

δικαιολογητικών βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλου σπουδών (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π). 

43. Η με αριθμ. πρωτ. 13225 και αριθμ. φακέλου 5Σ.83 ένσταση απορρίπτεται. Η επιτροπή 

ενστάσεων δεν κάνει δεκτά δικαιολογητικά που δεν υπήρχαν στον αρχικό φάκελο. 

44. Η με αριθμ. πρωτ. 13252 και αριθμ. φακέλου 3Σ.204 ένσταση απορρίπτεται.  Έχει 

απορριφθεί η αίτηση επειδή δεν υπήρχε στο φάκελο δικαιολογητικών η άδεια άσκησης 

επαγγέλματος. 

45. Η με αριθμ. πρωτ. 13277 και αριθμ. φακέλου 13Σ.74 ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση 

έχει απορριφθεί λόγω  προσκόμισης μη συναφούς τίτλου σπουδών. 

46. Η με αριθμ. πρωτ. 13152 και αριθμ. φακέλου 3Σ.314 ένσταση απορρίπτεται. Έχει 

απορριφθεί η αίτηση επειδή δεν υπήρχε στο φάκελο δικαιολογητικών η άδεια άσκησης 

επαγγέλματος. Η επιτροπή ενστάσεων δεν μπορεί να κάνει δεκτά  δικαιολογητικά που 

δεν υπήρχαν στον αρχικό φάκελο. 

47. Η με αριθμ. πρωτ.12958  και αριθμ. φακέλου 3Σ.115 ένσταση απορρίπτεται . Η αίτηση 

έχει καταχωρηθεί ως εκπρόθεσμη. 

48. Η με αριθμ. πρωτ.12856  και αριθμ. φακέλου 3Σ.165 ένσταση έγινε δεκτή. Στον/στην 

Ενιστάμενο/νη καταχωρήθηκε άριστη γνώση ξένης γλώσσας σύμφωνα με τα 

κατατεθέντα δικαιολογητικά.  

49.   Η με αριθμ. πρωτ.13178  και αριθμ. φακέλου 3Σ.97 ένσταση απορρίπτεται. Τα 

δικαιολογητικά του φακέλου του/της ενιστάμενου/νης έχουν καταχωρηθεί κανονικά. 

50. Η με αριθμ. πρωτ.13219  και αριθμ. φακέλου 2Σ.110 ένσταση απορρίπτεται. Η 

προϋπηρεσία δεν είναι σύμφωνη με όσα η πρόσκληση ορίζει στο πεδίο 2 των κριτηρίων 

μοριοδότησης. 

51. Η με αριθμ. πρωτ.12709  και αριθμ. φακέλου 2Σ.102 ένσταση έγινε δεκτή. Ο φάκελος 

καταχωρήθηκε και μοριοδοτήθηκε.  



52. Η με αριθμ. πρωτ. 12988 και αριθμ. φακέλου 5Σ.76 & 5Σ.92 ένσταση απορρίπτεται. 

Δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη . Η επιτροπή 

ενστάσεων δεν λαμβάνει υπόψη δικαιολογητικά που δεν υπήρχαν στον αρχικό φάκελο. 

53. Η με αριθμ. πρωτ. 13060 και αριθμ. φακέλου 5Σ.123 ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση 

έχει μοριοδοτηθεί σωστά σε ότι αφορά την επιμόρφωση. Το πιστοποιητικό της ΑΣΠΑΙΤΕ 

είναι πιστοποιητικό εξειδίκευσης και δεν θεωρείται δεύτερο πτυχίο. 

54. Η με αριθμ. πρωτ. 13056 και αριθμ. φακέλου 5Σ.90 ένσταση έγινε Δεκτή. Στον/στην 

ενιστάμενο/νη προσμετρήθηκε δεύτερη ξένη γλώσσα σύμφωνα με τα κατατεθέντα 

δικαιολογητικά. 

55. Η με αριθμ. πρωτ. 13010  και αριθμ. φακέλου 1Σ.61 ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση 

απορρίφθηκε διότι για τον Βασικό τίτλο σπουδών δεν υπήρχε στο φάκελο 

δικαιολογητικών βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλου σπουδών (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π). Το  

πτυχίο το οποίο  ο/η ενιστάμενος/η ισχυρίζεται ότι είναι το κύριο, δεν ανήκει στους 

τίτλους σπουδών που τίθενται ως προϋπόθεση υποβολής αίτησης. 

56. Η με αριθμ. πρωτ. 13248  και αριθμ. φακέλου 5Σ.22 ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση 

του/της ενιστάμενου/νης είναι ανυπόγραφη.  

57. Η με αριθμ. πρωτ. 13153  και αριθμ. φακέλου 3Σ.312 ένσταση απορρίπτεται. Στο 

φάκελο των δικαιολογητικών δεν υπήρχε αίτηση. Η Επιτροπή Ενστάσεων δεν μπορεί να 

δεχθεί δικαιολογητικά τα οποία δεν υπήρχαν στον αρχικό φάκελο και επιπλέον σύμφωνα 

με τους όρους της πρόσκλησης πρέπει τα δικαιολογητικά να συνοδεύονται με 

υπογεγραμμένη αίτηση.   

58.  Η με αριθμ. πρωτ. 12922 και αριθμ. φακέλου 3Σ.269 ένσταση απορρίπτεται. . Έχει 

απορριφθεί η αίτηση επειδή δεν υπήρχε στο φάκελο δικαιολογητικών η άδεια άσκησης 

επαγγέλματος. 

59. Η με αριθμ. πρωτ. 12893 και αριθμ. φακέλου 3Σ.278 ένσταση απορρίπτεται. Έχει 

απορριφθεί η αίτηση επειδή δεν υπήρχε στο φάκελο δικαιολογητικών η άδεια άσκησης 

επαγγέλματος. 

60. Η με αριθμ. πρωτ. 12900 και αριθμ. φακέλου 4Σ.09 ένσταση απορρίπτεται.  Η αίτηση 

έχει απορριφθεί λόγω  προσκόμισης μη συναφούς τίτλου σπουδών. 

61. Η με αριθμ. πρωτ. 13285 και αριθμ. φακέλου 7Σ.02 ένσταση απορρίπτεται. . Από την 

εξέταση του φακέλου δεν προκύπτει  επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες. 

62. Η με αριθμ. πρωτ. 12948 και αριθμ. φακέλου 7Σ.30 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου δεν προκύπτει  επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες . 

63. Η με αριθμ. πρωτ. 13226 και αριθμ. φακέλου 1Σ.38 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου δεν προκύπτει επιπλέον επιμόρφωση σε θέματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Η επιτροπή ενστάσεων δεν κάνει δεκτά δικαιολογητικά που δεν προϋπήρχαν 

στο αρχικό φάκελο.  

64. Η με αριθμ. πρωτ. 13073 και αριθμ. φακέλου 7Σ.20 ένσταση έγινε δεκτή. Ο/Η 

Ενιστάμενος/νη καταχωρήθηκε σε πίνακα αντίστοιχο με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. 

65. Η με αριθμ. πρωτ. 13064 και αριθμ. φακέλου 12Σ.61 ένσταση  απορρίπτεται. . Η αίτηση 

του/της ενιστάμενου/νης είναι ανυπόγραφη.  

66. Η με αριθμ. πρωτ. 13247 και αριθμ. φακέλου 12Σ.71 ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση 

του/της ενιστάμενου/νης είναι ανυπόγραφη.  

67. Η με αριθμ. πρωτ. 12944 και αριθμ. φακέλου 12Σ.53 ένσταση απορρίπτεται .  Ο/Η 

ενιστάμενος/νη δεν πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής  στην διαδικασία επιλογής 



Συμβούλων Ψυχολόγων σε ότι αφορά την κατοχή συγκεκριμένου τίτλου σπουδών, 

σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

68. Η με αριθμ. πρωτ. 13053 και αριθμ. φακέλου 12Σ.23 ένσταση απορρίπτεται. Έχει 

απορριφθεί η αίτηση επειδή δεν υπήρχε στο φάκελο δικαιολογητικών η άδεια άσκησης 

επαγγέλματος. Η επιτροπή ενστάσεων δεν κάνει δεκτά δικαιολογητικά που δεν 

προϋπήρχαν στο αρχικό φάκελο.  

69. Η με αριθμ. πρωτ. 12972 και αριθμ. φακέλου 9Σ.16 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών δεν προκύπτει  δεύτερος τίτλος σπουδών. 

70. Η με αριθμ. πρωτ. 13258 και αριθμ. φακέλου 12Σ.56 ένσταση απορρίπτεται. Σύμφωνα 

με την πρόσκληση το συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας (Β1) δεν μοριοδοτείται. Από 

την εξέταση του φακέλου δεν προκύπτει  επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες. 

71. Η με αριθμ. πρωτ. 13140 και αριθμ. φακέλου 5Σ.48 ένσταση απορρίπτεται. Σύμφωνα 

με την πρόσκληση η επαγγελματική εμπειρία προσμετράται εφόσον αφορά 

προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας σε ενήλικες. 

72. Η με αριθμ. πρωτ. 13236 και αριθμ. φακέλου 1Σ.80 ένσταση απορρίπτεται. Έχει 

απορριφθεί η αίτηση επειδή δεν υπήρχε στο φάκελο των δικαιολογητικών. 

73. Η με αριθμ. πρωτ. 13295 και αριθμ. φακέλου 1Σ.389 ένσταση απορρίπτεται. Έχει 

απορριφθεί η αίτηση επειδή δεν υπήρχε εξαρχής στο φάκελο των δικαιολογητικών. 

74. Η με αριθμ. πρωτ. 13245 και αριθμ. φακέλου 1Σ.369 ένσταση απορρίπτεται . Το βασικό 

πτυχίο δεν είναι συναφές. Το πιστοποιητικό της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι πιστοποιητικό 

εξειδίκευσης και δεν θεωρείται δεύτερο πτυχίο. 

75. Η με αριθμ. πρωτ. 13092 και αριθμ. φακέλου 1Σ.280 ένσταση απορρίπτεται . Από την 

εξέταση του φακέλου δεν προκύπτει επιπλέον επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες. 

76. Η με αριθμ. πρωτ.13216  και αριθμ. φακέλου 1Σ.162 ένσταση απορρίπτεται. 

Απορρίπτεται  διότι σύμφωνα με την πρόσκληση επιμόρφωση προερχόμενη από 

εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., 

Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για 

εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται 

υπόψη. 

77. Η με αριθμ. πρωτ.13210  και αριθμ. φακέλου 13Σ.40 ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση 

απορρίφθηκε λόγω μη συνάφειας του τίτλου σπουδών. Στον τίτλο σπουδών δεν 

διευκρινίζεται η κατεύθυνση όπως ζητείται στην πρόσκληση σημείο «Β. Δικαίωμα 

συμμετοχής». 

78.   Η με αριθμ. πρωτ.13206  και αριθμ. φακέλου 1Σ.366 ένσταση  απορρίπτεται. Δεν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις για την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας όπως αυτές 

περιγράφονται στην Πρόσκληση. 

79.  Η με αριθμ. πρωτ.13267  και αριθμ. φακέλου 13Σ.09 ένσταση  απορρίπτεται. Μη 

συναφής Διδακτορικός τίτλος σπουδών. Σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης  οι 

υποψήφιοι Δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι κατατάσσονται στο τέλος κάθε 

αξιολογικού πίνακα. 

80. Η με αριθμ. πρωτ. 13228  και αριθμ. φακέλου 3Σ.203 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου δεν προκύπτει επιπλέον επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες ή ενήλικα άτομα ευάλωτων κοινωνικά 

ομάδων.  



81. Η με αριθμ. πρωτ.  13279 και αριθμ. φακέλου 13Σ.80 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου δεν προκύπτει επιπλέον επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες ή ενήλικα άτομα ευάλωτων κοινωνικά 

ομάδων.  

82. Η με αριθμ. πρωτ.  12860 και αριθμ. φακέλου 1Σ.155 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου δεν προκύπτει επιπλέον επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας  σε 

ενήλικες ή ενήλικα άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.  

83. Η με αριθμ. πρωτ.  13129 και αριθμ. φακέλου 3Σ.185 ένσταση μερικώς δεκτή. Δεκτή ως 

προς την επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. Απορρίπτεται ως προς την 

επιμόρφωση διότι σύμφωνα με την πρόσκληση επιμόρφωση προερχόμενη από 

εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., 

Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για 

εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται 

υπόψη. 

84. Η με αριθμ. πρωτ.  13255 και αριθμ. φακέλου 6Σ.53 ένσταση απορρίπτεται. Μη 

συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. 

85. Η με αριθμ. πρωτ.  13212 και αριθμ. φακέλου 1Σ.78 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου δεν προκύπτει επιπλέον επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες ή ενήλικα άτομα ευάλωτων κοινωνικά 

ομάδων.  

86. Η με αριθμ. πρωτ. 12884 και αριθμ. φακέλου 1Σ.17 ένσταση απορρίπτεται. Δεν πληροί 

τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τους Συμβούλους 

Σταδιοδρομίας σχετικά με την κατοχή αντίστοιχου τίτλου σπουδών. 

87. Η με αριθμ. πρωτ.  13230 και αριθμ. φακέλου 3Σ.214 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου δε προέκυψε επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες ή ενήλικα άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 

88. Η με αριθμ. πρωτ.  13276 και αριθμ. φακέλου 1Σ.322 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου δε προέκυψε κατάθεση και για το Πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης. Ακόμη δεν προέκυψαν επιπλέον ώρες επιμόρφωσης. 

89. Η με αριθμ. πρωτ.  13085 και αριθμ. φακέλου 1Σ.312 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου δεν προκύπτει επιπλέον επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας  σε 

ενήλικες ή ενήλικα άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.  

90. Η με αριθμ. πρωτ.13231  και αριθμ. φακέλου 1Σ.131 ένσταση απορρίπτεται. Οι 

συναφείς τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών βάσει της πρόσκλησής αφορούν συγκεκριμένα 

στη Συμβουλευτική, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Ψυχολογία. Από τα 

καταθέντα δικαιολογητικά δε προκύπτει επιπλέον εργασιακή εμπειρία σε προγ/τα 

συμβουλευτικής ενηλίκων. 

91. Η με αριθμ. πρωτ. 12966 και αριθμ. φακέλου 4Σ.25  ένσταση απορρίπτεται. Η επιτροπή 

δε μπορεί να κάνει δεκτά δικαιολογητικά που δεν είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό 

φάκελο. 

92. Η με αριθμ. πρωτ.  13224 και αριθμ. φακέλου 12Σ.34 ένσταση απορρίπτεται. Μετά την 

εξέταση των δικαιολογητικών δεν προέκυψε επιπλέον εργασιακή εμπειρία σε προγ/τα 

συμβουλευτικής ενηλίκων. 

93. Η με αριθμ. πρωτ. 13246 και αριθμ. φακέλου 12Σ.54 ένσταση απορρίπτεται. Μη 

συναφής βασικός τίτλος σπουδών. 



94. Η με αριθμ. πρωτ. 13274 και αριθμ. φακέλου 3Σ.317 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου δεν προκύπτει επιπλέον επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας  σε 

ενήλικες ή ενήλικα άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.  

95. Η με αριθμ. πρωτ. 12969 και αριθμ. φακέλου 3Σ.306 ένσταση έγινε μερικώς δεκτή. 

Στον/στην ενιστάμενο/νη προσμετρήθηκαν επιπλέον μήνες προϋπηρεσίας σύμφωνα με 

τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.   

96. Η με αριθμ. πρωτ. 13234 και αριθμ. φακέλου 1Σ.318 ένσταση απορρίπτεται. Μετά την 

εξέταση των δικαιολογητικών δεν προέκυψε επιπλέον εργασιακή εμπειρία σε προγ/τα 

συμβουλευτικής ενηλίκων. 

97. Η με αριθμ. πρωτ. 13232 και αριθμ. φακέλου 7Σ.08 ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση 

απορρίφθηκε λόγω μη συνάφειας του βασικού τίτλου σπουδών. 

98.  Η με αριθμ. πρωτ. 13108 και αριθμ. φακέλου 12Σ.51 ένσταση απορρίπτεται. Δεν 

υπάρχει αναγνώριση της συνάφειας του βασικού τίτλου σπουδών. 

99. Η με αριθμ. πρωτ. 13214 και αριθμ. φακέλου 12Σ.60 ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση 

απορρίφθηκε λόγω μη συνάφειας του βασικού τίτλου σπουδών. 

100. Η με αριθμ. πρωτ. 13296 και αριθμ. φακέλου 5Σ.5 ένσταση έγινε δεκτή. Ο/Η 

Ενιστάμενος/νη μοριοδοτήθηκε  και κατατάχθηκε στους προσωρινούς πίνακες . 

101. Η με αριθμ. πρωτ. 13273 και αριθμ. φακέλου 3Σ.237 ένσταση έγινε Δεκτή. Ο/Η 

Ενιστάμενος/νη  κατατάχθηκε στους αντίστοιχους πίνακες . 

102. Η με αριθμ. πρωτ. 13213 και αριθμ. φακέλου 13Σ.50 ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση 

απορρίφθηκε λόγω μη συνάφειας του βασικού τίτλου σπουδών. 

103. Η με αριθμ. πρωτ. 13229 και αριθμ. φακέλου 5Σ.39 ένσταση απορρίπτεται. Ο 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών κρίνεται μη συναφής σύμφωνα με τους όρους της 

πρόσκλησης.  

104. Η με αριθμ. πρωτ. 13264 και αριθμ. φακέλου 1Σ.345 ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση 

απορρίφθηκε λόγω μη συνάφειας του βασικού τίτλου σπουδών. 

105. Η με αριθμ. πρωτ. 13239 και αριθμ. φακέλου 2Σ.82 ένσταση απορρίπτεται. . Η αίτηση 

απορρίφθηκε λόγω μη συνάφειας του βασικού τίτλου σπουδών. 

106. Η με αριθμ. πρωτ. 13083 και αριθμ. φακέλου 11Σ.18 ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση 

απορρίφθηκε λόγω μη συνάφειας του βασικού τίτλου σπουδών. 

107. Η με αριθμ. πρωτ. 12934 και αριθμ. φακέλου 8Σ.29 ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση 

απορρίφθηκε λόγω μη συνάφειας του βασικού τίτλου σπουδών. 

108. Η με αριθμ. πρωτ. 13250 και αριθμ. φακέλου 3Σ.287 ένσταση απορρίπτεται. Η 

υποβληθείσα αίτηση ήταν ανυπόγραφη και αυτό σύμφωνα με την πρόσκληση συνιστά 

λόγο απόρριψης.  

109. Η με αριθμ. πρωτ. 13293 και αριθμ. φακέλου 3Σ.295 ένσταση έγινε Δεκτή. Στον/στην 

ενιστάμενο/ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε το δεύτερο πτυχίο.  

110. Η με αριθμ. πρωτ. 13221 και αριθμ. φακέλου 2Σ.123 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου δεν προέκυψε εμπειρία σε προγράμματα συμβουλευτικής 

ενηλίκων. Σε ότι αφορά στα πεδία της επιμόρφωσης ο φάκελος έχει μοριοδοτηθεί 

σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.  

111. Η με αριθμ. πρωτ. 13291 και αριθμ. φακέλου 3Σ.229 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου δεν προέκυψε επιπλέον εμπειρία σε προγράμματα 

συμβουλευτικής ενηλίκων. 

112. Η με αριθμ. πρωτ. 13286 και αριθμ. φακέλου 2Σ.44 ένσταση απορρίπτεται.  Από την 

εξέταση του φακέλου δεν προκύπτει επιπλέον επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα 



παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας  σε 

ενήλικες ή ενήλικα άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.  

113. Η με αριθμ. πρωτ. 12977 και αριθμ. φακέλου 2Σ.17 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου δεν προέκυψε επιπλέον εμπειρία σε προγράμματα 

συμβουλευτικής ενηλίκων. 

114. Η με αριθμ. πρωτ. 13233 και αριθμ. φακέλου 2Σ.39 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου δεν προέκυψε επιπλέον εμπειρία σε προγράμματα 

συμβουλευτικής ενηλίκων. 

115. Η με αριθμ. πρωτ. 13265 και αριθμ. φακέλου 3Σ.137 ένσταση έγινε δεκτή. Στον/στην 

ενιστάμενο/νη καταχωρήθηκαν ώρες συμβουλευτικής σύμφωνα με τα κατατεθέντα 

δικαιολογητικά.  

116. Η με αριθμ. πρωτ. 13298 και αριθμ. φακέλου 3Σ.225 ένσταση  απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου δεν προέκυψαν επιπλέον ώρες επιμόρφωσης στην εκπαίδευση 

ενηλίκων.  

117. Η με αριθμ. πρωτ. 13051 και αριθμ. φακέλου 1Σ.103 ένσταση  έγινε μερικώς δεκτή. 

Δεκτή ως προς τη συνάφεια του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και απορρίπτεται ως 

προς την επιμόρφωση ενηλίκων διότι δεν προκύπτει επιπλέον επιμόρφωση σύμφωνα με 

τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.  

118. Η με αριθμ. πρωτ. 13188 και αριθμ. φακέλου 11Σ.35 ένσταση  απορρίπτεται. Η αίτηση 

απορρίφθηκε λόγω μη συνάφειας του βασικού τίτλου σπουδών. 

119. Η με αριθμ. πρωτ. 13218 και αριθμ. φακέλου 3Σ.178 ένσταση έγινε Δεκτή. 

Καταμετρήθηκαν εκ νέου οι ώρες επιμόρφωσης σύμφωνα με τα κατατεθέντα 

δικαιολογητικά.  

120. Η με αριθμ. πρωτ. 13227 και αριθμ. φακέλου 8Σ.3 ένσταση απορρίπτεται. Σύμφωνα με 

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βεβαιώσεις επιμόρφωσης που δεν 

αναγράφουν αριθμό ωρών δεν γίνονται δεκτές.  Από την εξέταση του φακέλου δεν 

προέκυψε επιπλέον επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα συμβουλευτικής 

ενηλίκων.   

121. Η με αριθμ. πρωτ. 12891 και αριθμ. φακέλου 12Σ.49 ένσταση απορρίπτεται. Τα 

αποδεικτικά γλωσσομάθειας δεν έχουν μετάφραση και συνεπώς δεν λαμβάνονται 

υπόψη. Από την εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών δεν προέκυψε επιπλέον 

επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 

απασχόλησης και επιχειρηματικότητας  σε ενήλικες ή ενήλικα άτομα ευάλωτων 

κοινωνικά ομάδων.  

122. Η με αριθμ. πρωτ. 13123 και αριθμ. φακέλου 1Σ.138 ένσταση έγινε μερικώς δεκτή. 

Δεκτή ως προς την απόδειξη γνώσης Η/Υ. Απορρίπτεται ως προς την εμπειρία διότι από 

την εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών δεν προέκυψε επιπλέον επαγγελματική 

εμπειρία  σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας  σε ενήλικες ή ενήλικα άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.  

123. Η με αριθμ. πρωτ. 13294 και αριθμ. φακέλου 1Σ.157 ένσταση έγινε δεκτή. Στον/στην 

ενιστάμενο/νη προσμετρήθηκαν ώρες επιμόρφωσης σύμφωνα με τα κατατεθέντα 

δικαιολογητικά. 

124. Η με αριθμ. πρωτ. 13207 και αριθμ. φακέλου 3Σ.210 ένσταση απορρίπτεται. από την 

εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών δεν προέκυψε επιπλέον επαγγελματική 

εμπειρία  σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες.  

125. Η με αριθμ. πρωτ. 13289 και αριθμ. φακέλου 3Σ.259 ένσταση απορρίπτεται. Ο/Η 

ενιστάμενος/νη εμφανίζεται κανινικά στο πληροφοριακό σύστημα και κατ΄ επέκταση και 

στους πίνακες.  



126. Η με αριθμ. πρωτ. 12996 και αριθμ. φακέλου 3Σ.265 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών δεν προέκυψε επιπλέον επαγγελματική 

εμπειρία  σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες.  

127. Η με αριθμ. πρωτ. 13278 και αριθμ. φακέλου 9Σ.5 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών δεν προέκυψαν ώρες επιμόρφωσης σχετικές 

με το πεδίο 1.2.1 της πρόσκλησης.  

128. Η με αριθμ. πρωτ. 12890 και αριθμ. φακέλου 1Σ.206 ένσταση απορρίπτεται. Δεν 

υπάρχει επικυρωμένη μετάφραση του αποδεικτικού γνώσης ξένης γλώσσας και 

σύμφωνα με την πρόσκληση δεν λαμβάνεται υπόψη. Από την εξέταση του φακέλου των 

δικαιολογητικών δεν προέκυψε επαγγελματική εμπειρία  σε προγράμματα παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες.  

129. Η με αριθμ. πρωτ. 13284 και αριθμ. φακέλου 12Σ.21 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών δεν προέκυψε επαγγελματική εμπειρία  σε 

προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας  σε ενήλικες ή ενήλικα άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.  

130. Η με αριθμ. πρωτ. 12923 και αριθμ. φακέλου 1Σ.11 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών δεν προέκυψε επιπλέον επαγγελματική 

εμπειρία  σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες.  

131. Η με αριθμ. πρωτ. 13257 και αριθμ. φακέλου 4Σ.59 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών δεν προέκυψε επαγγελματική εμπειρία  σε 

προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας  σε ενήλικες ή ενήλικα άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 

132. Η με αριθμ. πρωτ. 13270 και αριθμ. φακέλου 6Σ.37 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών δεν προέκυψε επιπλέον επαγγελματική 

εμπειρία  σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες. 

133. Η με αριθμ. πρωτ. 13272 και αριθμ. φακέλου 4Σ.20 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών δεν προέκυψε επαγγελματική εμπειρία  σε 

προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας  σε ενήλικες ή ενήλικα άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 

Σύμφωνα με την πρόσκληση επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή 

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

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

πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη. 

134. Η με αριθμ. πρωτ. 13283 και αριθμ. φακέλου 3Σ.39 ένσταση απορρίπτεται. Στο φάκελο 

του/της ενιστάμενου/νης δεν υπάρχουν αντίγραφα τίτλων σπουδών. Η επιτροπή 

ενστάσεων δεν δέχεται δικαιολογητικά που δεν υπήρχαν στον αρχικό φάκελο.  

135. Η με αριθμ. πρωτ. 13222 και αριθμ. φακέλου 11Σ.55 ένσταση απορρίπτεται. Στο 

φάκελο του/της ενιστάμενου/νης δεν υπάρχει αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών. 

Η επιτροπή ενστάσεων δεν δέχεται δικαιολογητικά που δεν υπήρχαν στον αρχικό 

φάκελο. 

136. Η με αριθμ. πρωτ. 13249 και αριθμ. φακέλου 9Σ.42 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών δεν προέκυψε επαγγελματική εμπειρία  σε 

προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας  σε ενήλικες ή ενήλικα άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 

137. Η με αριθμ. πρωτ. 13275 και αριθμ. φακέλου 1Σ.330 ένσταση έγινε μερικώς δεκτή. 

Δεκτή ως προς την γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. Απορρίπτεται για τον διδακτορικό 

τίτλο σπουδών διότι έχει προσκομίσει μόνο την βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ. Απορρίπτεται ως 

προς την επιμόρφωση διότι έχει ήδη μοριοδοτηθεί. Από την εξέταση του φακέλου των 



δικαιολογητικών δεν προέκυψε επιπλέον επαγγελματική εμπειρία  σε προγράμματα 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες. 

138.  Η με αριθμ. πρωτ. 13237 και αριθμ. φακέλου 3Σ.98 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών δεν προέκυψε επαγγελματική εμπειρία  σε 

προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας  σε ενήλικες ή ενήλικα άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 

139. Η με αριθμ. πρωτ. 13268 και αριθμ. φακέλου 1Σ.173 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών δεν προέκυψε επιπλέον επαγγελματική 

εμπειρία  σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες. Η ανεργία 

έχει καταχωρηθεί σωστά και η μοριοδότησής της γίνεται αυτόματα από το σύστημα.  

140. Η με αριθμ. πρωτ. 13253 και αριθμ. φακέλου 5Σ.52 ένσταση έγινε μερικώς δεκτή. Δεκτή 

ως προς τη γνώση ξένης γλώσσας . Απορρίπτεται  για τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

διότι έχει προσκομίσει μόνο την βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ. Από την εξέταση του φακέλου 

των δικαιολογητικών δεν προέκυψε επαγγελματική εμπειρία  σε προγράμματα παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας  σε ενήλικες ή 

ενήλικα άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Στον/στην ενιστάμενο/νη 

προσμετρήθηκαν ώρες επιμόρφωσης στα ΣΔΕ σύμφωνα με τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά. Ημερίδες και συνέδρια δεν μοριοδοτούνται ως επιμορφώσεις. 

141. Η με αριθμ. πρωτ. 13288 και αριθμ. φακέλου 6Σ.19 ένσταση απορρίπτεται. Από την 

εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών δεν προέκυψε επιπλέον επαγγελματική 

εμπειρία  σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες. Η 

επιμόρφωση έχει μοριοδοτηθεί σωστά.  

 

142. Η με αριθμ. πρωτ. 13215 και αριθμ. φακέλου 6Σ.50 ένσταση απορρίπτεται . Από την 

εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών δεν προέκυψε επιπλέον επαγγελματική 

εμπειρία  σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες. Τα 

δικαιολογητικά της επαγγελματικής εμπειρίας δεν συμβαδίζουν με τα οριζόμενα στην 

πρόσκληση. 

143. Η με αριθμ. πρωτ. 13281 και αριθμ. φακέλου 12Σ.29 ένσταση έγινε μερικώς δεκτή. 

Απορρίπτεται ως προς τη γνώση χειρισμού Η/Υ διότι στο φάκελο των δικαιολογητικών 

δεν υπήρχε σχετικό αποδεικτικό και η επιτροπή ενστάσεων δεν δέχεται δικαιολογητικά 

που δεν υπήρχαν στον αρχικό φάκελο. Δεκτή ως προς τη μη συνάφεια του 

Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του/της υποψηφίου/φιας με αριθμό φακέλου 12Σ.32. 

144. Η με αριθμ. πρωτ. 13282 και αριθμ. φακέλου 12Σ.04 ένσταση έγινε μερικώς δεκτή. 

Δεκτή ως προς τη μη συνάφεια του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του/της 

υποψηφίου/φιας με αριθμό φακέλου 12Σ.32 και αριθμ αίτησης 109848. Απορρίπτεται 

ως προς τη συνάφεια του Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών.  

 

145. Η με αριθμ. πρωτ. 13290 και αριθμ. φακέλου 5Σ.73 ένσταση απορρίπτεται . Από την 

εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών δεν προέκυψε επιπλέον επαγγελματική 

εμπειρία  σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες. 

Απορρίπτεται και ως προς την επαγγελματική εμπειρία του/της συνυποψήφιου/φιας με 

αριθμ. αίτησης 114519 και αριθμ. φακέλου 5Σ.109.  

146. Η με αριθμ. πρωτ. 13211 και αριθμ. φακέλου 13Σ.93 ένσταση απορρίπτεται . Η αίτηση 

απορρίφθηκε λόγω μη προσκόμισης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Το ίδιο ισχύει και 

για τους/τις συνυποψηφίους/ιες με αριθμ. αιτήσεων 131866 και 111168 αντίστοιχα. 

147.  Η με αριθμ. πρωτ. 13157 και αριθμ. φακέλου 7Σ.43 ένσταση απορρίπτεται. Ο/Η 

συνυποψήφιος/φια με αιθμ. Αίτησης 127929 και αριθμ. φακέλου 7Σ.62 έχει μη συναφή 



Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών ο οποίος έχει δηλωθεί ως μη συναφής. Ο/Η 

συνυποψήφιος/φια με αιθμ. Αίτησης 106326 και αριθμ. φακέλου 7Σ.64 έχει  συναφή 

Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών ο οποίος έχει δηλωθεί ως  συναφής. 

148. Η με αριθμ. πρωτ. 13244 και αριθμ. φακέλου 13Σ.23 ένσταση έγινε μερικώς δεκτή. 

Δεκτή ως προς την επαγγελματική εμπειρία στα ΣΔΕ του/της συνυποψήφιου/φιας με 

αριθμ. αίτησης 1286789 και αριθμ. φακέλου 13Σ.96. Απορρίπτεται ως προς την επιπλέον 

επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα συμβουλευτικών υπηρεσιών.  
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