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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΚΡΗΤΗΣ 

 
 
 Στην Αθήνα σήµερα Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013 συνήλθε η Επιτροπή Εξέτασης 
Ενστάσεων που ορίστηκε µε την υπ΄αριθµ. 610/32/11-10-2012 Απόφαση του ∆.Σ. του 
Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. αποτελούµενη από τους : 
Τσολακίδου Ευαγγελία 
Κορµπάκη Κωνσταντίνο 
Φουλίδου Ειρήνη 
 
 Η επιτροπή αφού µελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιµα στοιχεία και 
συζήτησε διεξοδικά επ΄αυτών, έκρινε τα εξής: 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 
∆ραβίλλα Σµαράγδα (αριθµ. πρωτ. 37947/17-12-2012) Σ∆Ε ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση δεκτή εν µέρει. Ανεργία συνεχόµενη κάτω των τεσσάρων 
µηνών, καθώς υπάρχει διακοπή ανεργίας ενδιάµεσα. ‘Ένσταση δεκτή όσον αφορά την καλή 
γνώση αγγλικής γλώσσας. 
 
Μαυροειδή Κωνσταντίνα (αριθµ. πρωτ. 37582/14-12-2012) Σ∆Ε ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή και µοριοδοτείται η άριστη γνώση αγγλικής 
γλώσσας.  
 
Φλέσσας Νικόλαος (αριθµ. πρωτ. 37143/13-12-2012) Σ∆Ε ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η ένσταση απορρίπτεται. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα ‘Πολιτισµός, 
Τουρισµός, Περιφερειακή Ανάπτυξη’ δεν εµπίπτει στα αντικείµενα επιµόρφωσης που 
µοριοδοτούνται βάσει προκήρυξης. 
 
Μπάρκα Ελένη (αριθµ. πρωτ. 37489/14-12-2012) Σ∆Ε ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή και µοριοδοτείται η άριστη γνώση αγγλικής 
γλώσσας. 
 
Λάµπρου Αναστάσιος (αριθµ. πρωτ. 37794/17-12-2012) Σ∆Ε ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει. Οι διακόσιες πενήντα (250) 
ώρες επιµόρφωσης στο ΚΕ.∆ΒΜ.ΑΠ. εµπίπτουν στην επιµόρφωση στο διδακτικό αντικείµενο. 
 
Παπαδάκη Μαρία (αριθµ. πρωτ. 38740/19-12-2012) Σ∆Ε ΣΠΑΡΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση είναι εκπρόθεσµη και απορρίπτεται. Κατατέθηκε στις 17/12/2012. 
 
Τσάκαλου Ελευθερία (αριθµ. πρωτ. 37535/14-12-2012) Σ∆Ε ΣΠΑΡΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 



Τζώκας Σπυρίδων (αριθµ. πρωτ. 37681/14-12-2012) Σ∆Ε ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή. Εκ παραδροµής ο υποψήφιος δεν είχε δηλώσει 
µήνες ανεργίας στην ηλεκτρονική του αίτηση. Στο φάκελο υπήρχε βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕ∆ 
και συνεπώς µοριοδοτείται στο πεδίο της ανεργίας. 
 
Αδαµοπούλου Θεανώ (αριθµ. πρωτ. 37349/13-12-2012) Σ∆Ε ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς τον πρώτο λόγο η ένσταση 
απορρίπτεται, διότι η ενιστάµενη είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας και συνεπώς δεν 
µοριοδοτείται βάσει προκήρυξης. Ως προς το δεύτερο λόγο η ένσταση απορρίπτεται καθώς 
το µεταπτυχιακό δεν είναι συναφές βάσει προκήρυξης. Ως προς τον τρίτο λόγο η ένσταση 
απορρίπτεται και ορθώς η επιτροπή προσµέτρησε 90 ώρες στο πεδίο επιµόρφωση στο 
διδακτικό αντικείµενο. Ως προς τον τέταρτο λόγο η ένσταση απορρίπτεται και 
προσµετρώνται 315 ώρες στη διδακτική εµπειρία σε δοµές δια βίου εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Ως προς τον πέµπτο λόγο η ένσταση απορρίπτεται, διότι δεν προκύπτουν 864 
ώρες διδακτικής εµπειρίας στην τυπική εκπαίδευση από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις, ούτε 
υπάρχει µεταφρασµένη βεβαίωση που να τις πιστοποιεί.     
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
Γαλάνη Κωνσταντίνα (αριθµ. πρωτ. 37497/14-12-2012) Σ∆Ε ΡΟ∆ΟΥ 
(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται. Το πτυχίο της ενιστάµενης δεν 
περιλαµβάνεται στα πτυχία που είναι αποδεκτά για το γραµµατισµό βάσει προκήρυξης. 
 
  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 
Ρεντίφης Γεράσιµος (αριθµ. πρωτ. 37055/12-12-2012) Σ∆Ε ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται. ∆εν είναι δυνατόν να γίνει παρέµβαση στην 
ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφίου. 
 
Χατζίνα Αικατερίνη (αριθµ. πρωτ. 38272/19-12-2012) Σ∆Ε ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η ένσταση απορρίπτεται. Ορθώς η επιτροπή προσµέτρησε τις ώρες 
διδακτικής εµπειρίας της υποψήφιας στην τυπική εκπαίδευση.  Η µοριοδότηση γίνεται 
αυτόµατα από το σύστηµα. Στην επιµόρφωση στο διδακτικό αντικείµενο η ενιστάµενη έχει 
µοριοδοτηθεί µε το µέγιστο αριθµό των 6 µορίων. 
 
Στέφος Παναγιώτης (αριθµ. πρωτ. 38861/19-12-2012) Σ∆Ε ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει ως προς την πιστοποίηση γνώσης 
χειρισµού Η/Υ. Η ένσταση απορρίπτεται ως προς τον δεύτερο λόγο. Η διδακτική εµπειρία 
στα Σ∆Ε δεν µοριοδοτείται επιπλέον και ως διδακτική εµπειρία σε δοµές δια βίου 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
 
Θεοδώρου Αντιγόνη (αριθµ. πρωτ. 37939/17-12-2012) Σ∆Ε ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται ως προς τον πρώτο λόγο, καθώς δεν 
υπάρχει συνάφεια των επιµορφώσεων ως προς το γνωστικό αντικείµενο της Κοινωνικής 
Εκπαίδευσης. Η ένσταση απορρίπτεται ως προς τον δεύτερο λόγο, καθώς η επιµόρφωση 
στην ειδική αγωγή δεν µοριοδοτείται. Ως προς τον τρίτο λόγο, η ένσταση απορρίπτεται. Η 
µοριοδότηση γίνεται εκ του συστήµατος. 
 



Τσώνος Γεώργιος (αριθµ. πρωτ. 37957/17-12-2012) Σ∆Ε ΛΑΜΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Βάσει προκήρυξης µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
δεν µπορεί να προσµετρηθεί ως δεύτερο πτυχίο. 
 
Τσολακίδου Νίκη (αριθµ. πρωτ. 37990/17-12-2012) Σ∆Ε ΕΛΕΩΝΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή. Από την αναλυτική βαθµολογία της υποψήφιας προκύπτει επιτυχής 
παρακολούθηση τεσσάρων µαθηµάτων που εµπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής. 
 
Πολύζου Ελένη (αριθµ. πρωτ. 37605/14-12-2012) Σ∆Ε ΕΛΕΩΝΑ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). 
Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την προσµέτρηση της επιµόρφωσης στην διδασκαλία της 
Αγγλικής Γλώσσας. Οι ορθές ώρες επιµόρφωσης στο διδακτικό αντικείµενο είναι 107. 
 
Μακρής Αθανάσιος (αριθµ. πρωτ. 37518/14-12-2012) Σ∆Ε ΕΛΕΩΝΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). 
Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την προσµέτρηση της γνώσης χειρισµού Η/Υ. Η ένσταση 
απορρίπτεται ως προς τη συνάφεια του µεταπτυχιακού. 
 
∆ηµητρέλλου Μαρία (αριθµ. πρωτ. 37961/17-12-2012) Σ∆Ε ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η επικαλούµενη βεβαίωση επιµόρφωσης δεν 
εµπίπτει στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. 
 
Σερεµέτη Λαµπρινή (αριθµ. πρωτ. 37736/17-12-2012) Σ∆Ε ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η ένσταση γίνεται αποδεκτή. Προσµετρώνται 341 ώρες διδακτικής 
εµπειρίας στα Σ∆Ε. 
 
Στέφος Νικόλαος (αριθµ. πρωτ. 37554/14-12-2012) Σ∆Ε ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει. Οι ορθές ώρες επιµόρφωσης στην 
εκπαίδευση ενηλίκων είναι 205. 
 
Κανδύλης Παναγιώτης (αριθµ. πρωτ. 37960/17-12-2012) Σ∆Ε ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Στο φάκελο δικαιολογητικών του υποψηφίου δεν 
προσκοµίστηκε δεύτερο πτυχίο. 
 
Γάτση Ελένη (αριθµ. πρωτ. 37942/17-12-2012) Σ∆Ε ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή. Στο φάκελο δικαιολογητικών υπήρχαν επικυρωµένα 
δικαιολογητικά για την πιστοποίηση άριστης γνώσης Αγγλικής Γλώσσας. 
 
Μάρκου Παρασκευή (αριθµ. πρωτ. 37519/14-12-2012) Σ∆Ε ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει. Ως προς τον πρώτο λόγο οι ορθές ώρες 
επιµόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι 155 και οι ορθές ώρες επιµόρφωσης στο 
διδακτικό αντικείµενο είναι 626. Ως προς τον δεύτερο λόγο βάσει των δικαιολογητικών στο 
φάκελο της κυρίας Τουλούµη Αικατερίνης προκύπτει ότι είναι µέλος πολύτεκνης οικογένειας 
και συνεπώς η ένταση απορρίπτεται ως προς το λόγο αυτό. 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
 
Κυπραίος Νικόλαος - Θεοφάνης (αριθµ. πρωτ. 37871/17-12-2012) Σ∆Ε ΧΑΝΙΩΝ 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει. Ως προς τον πρώτο λόγο η ένσταση 
γίνεται δεκτή και προσµετρώνται 1105 ώρες διδακτικής εµπειρίας στην τυπική εκπαίδευση 
και 889 ώρες διδακτικής εµπειρίας σε δοµές δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ως προς 
τον δεύτερο λόγο η ένσταση απορρίπτεται διότι για τους πτυχιούχους Πληροφορικής δεν 
προσµετρώνται µόρια για τη γνώση χειρισµού Η/Υ. Ως προς τον τρίτο λόγο η ένσταση 



απορρίπτεται, καθώς προκύπτουν 80 ώρες επιµόρφωσης στο διδακτικό αντικείµενο και 20 
ώρες επιµόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων. . Ως προς τον τέταρτο λόγο η ένσταση 
απορρίπτεται. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι θα κληθούν µόνο κατόπιν εξάντλησης του οριστικού 
πίνακα κατάταξης. 
 
Συντζανάκη Αθηνά (αριθµ. πρωτ. 37868/17-12-2012) Σ∆Ε ΧΑΝΙΩΝ 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς τον πρώτο λόγο η ένσταση 
απορρίπτεται διότι για τους πτυχιούχους Πληροφορικής δεν προσµετρώνται µόρια για τη 
γνώση χειρισµού Η/Υ, ως προς τον δεύτερο λόγο διότι ο υπολογισµός των µορίων γίνεται 
αυτόµατα από το σύστηµα, ως προς τον τρίτο λόγο διότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι θα κληθούν 
µόνο κατόπιν εξάντλησης του οριστικού πίνακα κατάταξης. 
 
Ζουριδάκη Ιωάννα (αριθµ. πρωτ. 37657/14-12-2012) Σ∆Ε ΧΑΝΙΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η επιτροπή επαναµοριοδότησε το φάκελο της 
ενιστάµενης και κατανεµήθηκαν σωστά οι ώρες. 
 
Πλουµιστάκης Ιωάννης (αριθµ. πρωτ. 723/04-01-2013) Σ∆Ε ΧΑΝΙΩΝ (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση απορρίπτεται ως εκπρόθεσµη. 
 
Καρδαµάκη Μάρθα (αριθµ. πρωτ. 38537/19-12-2012) Σ∆Ε ΧΑΝΙΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ – 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή. Στο φάκελο δικαιολογητικών υπήρχαν 
επικυρωµένα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση καλής γνώσης Αγγλικής Γλώσσας. 
 
Μανιωράκη Ιωάννα (αριθµ. πρωτ. 37914/17-12-2012) Σ∆Ε ΤΥΛΙΣΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η επιµόρφωση στην ειδική αγωγή δεν µοριοδοτείται. 
 
Τσόφλιος Ιωάννης (αριθµ. πρωτ. 37747/17-12-2012) Σ∆Ε ΤΥΛΙΣΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται ως εκπρόθεσµη. 
 
Καραβιώτη Μαρία (αριθµ. πρωτ. 37877/17-12-2012) Σ∆Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή. Στον έλεγχο του φακέλου της ενιστάµενης υπήρχε 
δικαιολογητικό της οµοσπονδίας πολυτέκνων που αποδεικνύει ότι είναι µέλος πολύτεκνης 
οικογένειας. 
 
Γαλάνη Βασιλεία (αριθµ. πρωτ. 37303/13-12-2012) Σ∆Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει. Ως προς τον πρώτο λόγο η ένσταση γίνεται 
δεκτή, οι ορθές ώρες στην επιµόρφωση στο πεδίο εκπαίδευσης ενηλίκων είναι 200. Ως προς 
τον δεύτερο λόγο, για την κυρία Μαθιουδάκη Μαρία µετά από έλεγχο των δικαιολογητικών 
προσµετρώνται 4840 ώρες διδακτικής εµπειρίας στην τυπική εκπαίδευση και 234 ώρες 
διδακτικής εµπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων και κατάρτιση. Ως προς τον τρίτο λόγο η 
ένσταση απορρίπτεται, καθώς από τον έλεγχο των δικαιολογητικών πιστοποιούνται 225 ώρες 
επιµόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
 
Μαρουλάκη Μαρία (αριθµ. πρωτ. 37946/17-12-2012) Σ∆Ε ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή. Από τον έλεγχο του φακέλου 
της κυρίας Παπαδάκη Μαρίνας δεν προκύπτει ότι είναι γονέας τρίτεκνης οικογένειας. 
 
Ζγιάλτου Όλγα (αριθµ. πρωτ. 37841/17-12-2012) Σ∆Ε ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ – 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει. Ως προς τον πρώτο λόγο η ένσταση 
γίνεται δεκτή, καθώς βάσει δικαιολογητικών πιστοποιείται γνώση χειρισµού Η/Υ. Ως προς τον 
δεύτερο λόγο η ένσταση απορρίπτεται, καθώς από τον έλεγχο των δικαιολογητικών της 
κυρίας Κουγιεντή Μαριγιάννας πιστοποιούνται 607 ώρες διδακτικής εµπειρίας στα Σ∆Ε. 



 
Πιταροκοίλη Καλλιόπη (αριθµ. πρωτ. 37733/17-12-2012) Σ∆Ε ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η επιτροπή επαναµοριοδότησε τους φακέλους και ως προς την 
ενιστάµενη και ως προς την κυρία Κουµπενάκη Στυλιανή και κατανεµήθηκαν σωστά οι ώρες. 
 
Τζουµάκα Μαρία (αριθµ. πρωτ. 37606/14-12-2012) Σ∆Ε ΤΥΛΙΣΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται. ∆εν πιστοποιείται βάσει δικαιολογητικών συνεχόµενη 
ανεργία άνω των 4 µηνών. 
 
 
Η επιτροπή ενστάσεων 
 
Τσολακίδου Ευαγγελία 
 
Κορµπάκης Κωνσταντίνος 
 
Φουλίδου Ειρήνη 
 
 

                                          


