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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/11/25284/02-10-2012  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. 

 
 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ – ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
– ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
 

Στην Αθήνα σήµερα 23 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: 
 
Καλλιόπη ∆ελαπόρτα  
Κωνσταντίνος Κυριλής  
∆ρ. Λεωνίδας Μπίλης  
 
 Η επιτροπή αφού µελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιµα στοιχεία και 
συζήτησε διεξοδικά επ΄αυτών, έκρινε τα εξής: 
 
 
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (αρ. πρωτ. 37507/14-12-2012) Σ∆Ε ∆ράµας 
(Πολιτισµική Αισθητική Αγωγή) 
Η ένσταση απορρίπτεται. Από την εξέταση των πιστοποιητικών του σχετικού φακέλου δεν 
προκύπτει µεταπτυχιακό δίπλωµα.  
 
∆ΕΡΜΕΝΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (αρ. πρωτ. 37564/14-12-2012) Σ∆Ε ∆ράµας 
(Πληροφορική) 
Η ένσταση απορρίπτεται για τον πρώτο λόγο διότι το υπάρχον αναγνωρισµένο µεταπτυχιακό 
στο σχετικό φάκελο της ενισταµένης δεν είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή της Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης ή της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης. 
Επίσης, απορρίπτεται και για το δεύτερο λόγο καθώς για τους πτυχιούχους Πληροφορικής η 
γνώση Η/Υ είναι προαπαιτούµενο και δεν µοριοδοτείται επιπλέον.  
 
ΣΑΧΙΝΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ (αρ. πρωτ. 38020/17-12-2012) Σ∆Ε ∆ράµας (Μαθηµατικά) 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι η εξέταση φακέλου της συνυποψήφιας έχει καλώς και γίνεται 
δεκτή ως προς το κριτήριο της µονογονεικότητας για τη συνυποψήφια της ενισταµένης.  
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ (αρ. πρωτ. 38029/17-12-2012) Σ∆Ε ∆ράµας 
(Πληροφορική)  
Η ένσταση απορρίπτεται διότι µε την επανακαταµέτρηση των ωρών διδακτικής εµπειρίας 
στην τυπική εκπαίδευση στους αντίστοιχους µήνες προϋπηρεσίας προέκυψαν αθροιστικά 
330 ώρες. Το γεγονός της ακριβούς αναφοράς των ωρών διδασκαλίας στους αντίστοιχους 
µήνες δεν αφήνει περιθώριο διαφορετικής εκτίµησης των ωρών. 
 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ (αρ. πρωτ. 38051/17-12-2012) Σ∆Ε ∆ράµας 
(Ελληνική Γλώσσα) 
Η ένσταση έγινε δεκτή καθώς από τον έλεγχο των δικαιολογητικών πιστοποιήθηκαν 458 
ώρες διδασκαλίας. 
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ΠΑΤΣΑΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (αρ. πρωτ. 37748/17-12-2012) Σ∆Ε Κοµοτηνής 
(Μαθηµατικά) 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι οι ώρες επιµόρφωσης της ενισταµένης δεν αφορούν στο 
γνωστικό αντικείµενο των Μαθηµατικών. 
 
ΤΡΙΑΝΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (αρ. πρωτ. 37770/17-12-2012) Σ∆Ε Κοµοτηνής (Ελληνική 
Γλώσσα) 
Η ένσταση απορρίπτεται καθώς η διδακτική εµπειρία σε φροντιστήρια δεν προσµετράται. 
 
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (αρ. πρωτ. 38282/19-12-2012) Σ∆Ε Καβάλας (Ελληνική 
Γλώσσα) 
Η ένσταση γίνεται δεκτή και προσµετρώνται 10 µόρια λόγω πιστοποιηµένης ανεργίας. 
 
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (αρ. πρωτ. 37890/17-12-2012) Σ∆Ε Ορεστιάδας 
(Ελληνική Γλώσσα) 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι οι υποβληθείσες βεβαιώσεις επιµόρφωσης αφορούν ηµερίδες 
και συνέδρια και δεν αναγράφονται ώρες. 
 
ΠΡΩΙΚΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (αρ. πρωτ. 37541/14-12-2012) Σ∆Ε Ξάνθης (Ελληνική 
Γλώσσα) 
Η ένσταση απορρίπτεται καθώς η διδασκαλία σε φροντιστήριο δεν αποτελεί διδακτική 
εµπειρία στην τυπική εκπαίδευση. 
 
ΘΕΟ∆ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (αρ. πρωτ. 37234/13-12-2012) Σ∆Ε Αχαρνών 
(Πολιτισµική-Αισθητική Αγωγή) 
Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το δεύτερο πτυχίο Μουσικής. Η τοποθέτηση της 
ενδιαφεροµένης σε άλλα Σ∆Ε της επιλογής της δεν αξιολογείται. 
 
ΣΤΡΑΒΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (αρ. πρωτ. 38036/17-12-2012) Σ∆Ε Αχαρνών 
(Κοινωνική Εκπαίδευση) 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής δεν συνάδει µε τις 
ειδικεύσεις – κατευθύνσεις µεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών που µοριοδοτούνται 
µε το µέγιστο αριθµό µορίων. 
 
ΑΣΤΡΑΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ (αρ. πρωτ. 37485/14-12-2012) Σ∆Ε Καλλιθέας (Αγγλική 
Γλώσσα) 
Η ένσταση έγινε δεκτή και το πτυχίο ξένης γλώσσα µοριοδοτήθηκε. 
 
∆ΕΡΒΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (αρ. πρωτ. 37940/17-12-2012) Σ∆Ε Καλλιθέας (Μαθηµατικά) 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι ο µεταπτυχιακός τίτλος δεν συνάδει µε τις ειδικεύσεις – 
κατευθύνσεις µεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών που µοριοδοτούνται µε το µέγιστο 
αριθµό µορίων. 

 
ΨΑΡΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (αρ. πρωτ. 37944/17-12-2012) Σ∆Ε Καλλιθέας (Ελληνική 
Γλώσσα) 
Η ένσταση έγινε εν µέρει δεκτή ως προς την επιµόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων όπου 
προσµετρήθηκαν 161 ώρες. 
 
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ (αρ. πρωτ. 37989/17-12-2012) Σ∆Ε Καλλιθέας (Ελληνική 
Γλώσσα) 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι οι επικαλούµενες από την ενδιαφερόµενη ώρες επιµόρφωσης 
αποτελούν διαδικασία απόκτησης τίτλου τυπικής εκπαίδευσης. 
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ΚΟΝΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ (αρ. πρωτ. 37673 / 14-12-2012) 1ο Σ∆Ε Κορυδαλλού 
(Κοινωνική Εκπαίδευση) 
Η ένσταση απορρίπτεται. Το πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής Επάρκειας της 
ΑΣΠΑΙΤΕ δεν αποτελεί µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Στο φάκελο της ενδιαφεροµένης δεν 
υποβλήθηκαν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στο πεδίο της επιµόρφωσης στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων.  
 
ΣΠΑΝΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (αρ. πρωτ. 37943/17-12-2012) 1ο Σ∆Ε Κορυδαλλού 
(Ελληνική Γλώσσα) 
Η ένσταση απορρίπτεται. Το πιστοποιητικό ετήσιου προγράµµατος σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ 
δεν αποτελεί µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Η επιµόρφωση στην Ειδική Αγωγή δεν 
προσµετράται. Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την προσµέτρηση των ωρών 
παρακολούθησης επιµορφωτικού σεµιναρίου στο θεµατικό αντικείµενο. ∆εν µοριοδοτούνται 
οι συµµετοχές στις εργασίες συνεδρίων άνευ υποβολής αντίστοιχων βεβαιώσεων και 
διάρκειας συνεδριακών ωρών. Η παραποµπή της επιτροπής εκ µέρους των ενδιαφεροµένων 
για αναζήτηση συνεδρίων σε ιστοσελίδες του διαδικτύου δεν προβλέπεται.  
 
ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ (αρ. πρωτ. 38714/19-12-2012) 2ο Σ∆Ε Κορυδαλλού (Φυσικές 
Επιστήµες) 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι σύµφωνα µε την προκήρυξη ο µεταπτυχιακός τίτλος της 
ενισταµένης δεν είναι συναφής µε το γνωστικό αντικείµενο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή της 
Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης ή της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης. Όσον αφορά στην προϋπηρεσία 
του κ. Μοσχονά Νικολάου, η µοριοδότηση σωστά έγινε καθώς υπερβαίνει το µέγιστο αριθµό 
µορίων στο πεδίο της διδακτικής εµπειρίας που αναφέρεται στην προκήρυξη. 
 
ΚΡΙΜΠΕΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (αρ. πρωτ. 37050/12-12-2012) Σ∆Ε Παλλήνης 
(Μαθηµατικά) 
Η ένσταση έγινε δεκτή και το κριτήριο της µονογονεϊκής οικογένειας έχει υπολογιστεί. 
 
ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ (αρ. πρωτ. 37346/13-12-2012) Σ∆Ε Παλλήνης (Ελληνική 
Γλώσσα) 
Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τη διδακτική εµπειρία σε ∆οµές ∆ια Βίου Εκπαίδευσης. 
 
ΤΣΙΤΣΟΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (αρ. πρωτ. 37649/14-12-2012) Σ∆Ε Παλλήνης 
(Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν έχουν υποβληθεί πιστοποιητικά διδασκαλίας στις ∆οµές 
∆ια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 
 
ΓΡΑΨΑ ΙΩΑΝΝΑ (αρ. πρωτ. 37453/14-12-2012) Σ∆Ε Πειραιά (Πολιτισµική-
Αισθητική Αγωγή) 
Η ένσταση απορρίπτεται. Ο µεταπτυχιακός τίτλος της ενισταµένης δεν είναι συναφής µε το 
γνωστικό αντικείµενο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή της Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης ή της ∆ια 
Βίου Εκπαίδευσης. Όσον αφορά τη µοριοδότηση των υποβληθέντων βεβαιώσεων 
συµµετοχής σε συνέδρια, πλην µιας εξ αυτών, οι λοιπές δεν αναφέρουν διάρκεια ωρών (τα 
επισυναπτόµενα των βεβαιώσεων συνεδριακά προγράµµατα δεν ταυτοποιούν απαραιτήτως 
και τις ώρες παρακολούθησης των συνεδρίων). 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ (αρ. πρωτ. 37987/17-12-2012) Σ∆Ε Πειραιά (Κοινωνική 
Εκπαίδευση) 
Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τη διδακτική εµπειρία σε ∆οµές ∆ια Βίου Εκπαίδευσης και 
απορρίπτεται ως προς τον πρώτο λόγο διότι δεν έχει υποβληθεί βεβαίωση επιµόρφωσης 
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. 
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ΜΟΥΓΓΟΛΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ (αρ. πρωτ. 38136/18-12-2012) Σ∆Ε Πειραιά 
(Πληροφορική) 
Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την επιπλέον µοριοδότηση των δύο µονάδων. Το 
µεταπτυχιακό του ενδιαφεροµένου δεν είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή της Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης ή της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης. 
Επίσης, δεν επαναµετρούνται µόρια που αφορούν στο σύνολο των υποψηφίων για την 
προϋπηρεσία τους που προηγούνται των ενισταµένων. 
 
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ (αρ. πρωτ. 37948/17-12-2012) Σ∆Ε Περιστερίου 
(Φυσικές Επιστήµες) 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι: α) οτιδήποτε έχει υποβληθεί πέρα από την 22.10.2012 δεν 
λογίζεται. Η υποψήφια δεν έχει προσκοµίσει τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών και β) οι 
βεβαιώσεις παρακολούθησης συνεδρίων καθώς και το πρόγραµµα επιµόρφωσης του ΚΕΘΙ 
δεν αναγράφουν ώρες διάρκειας και ως εκ τούτου και δεν συνυπολογίζονται. 
 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (αρ. πρωτ. 37448/14-12-2012) Σ∆Ε Σάµου (Κοινωνική 
Εκπαίδευση) 
Η ένσταση γίνεται δεκτή και προσµετρήθηκε η προϋπηρεσία στην Τυπική Εκπαίδευση καθώς 
και η επιµόρφωση στο ∆ιδακτικό Αντικείµενο. 
 
ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΑΘΗΝΑ Σ∆Ε Νεάπολης (αρ. πρωτ. 38263/19-12-2012)  
Η επανυποβολή φακέλου της κ. Αθηνάς Παυλίδου άνευ συνοδευτικής ένστασης δεν δύναται 
να εξεταστεί.  
 
ΤΖΙΡΒΙΤΣΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ (αρ. πρωτ. 37949/17-12-2012) Σ∆Ε Κοζάνης (Ελληνική 
Γλώσσα) 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι η εκπαιδευτική εµπειρία σε φροντιστήριο δεν αποτελεί 
διδακτική εµπειρία στην τυπική εκπαίδευση. 
 
ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (37542/14-12-2012) Σ∆Ε Άρτας (Ελληνική Γλώσσα) 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι αµφότεροι οι τίτλοι µεταπτυχιακός και διδακτορικός είναι σε 
ειδικεύσεις – κατευθύνσεις µη σχετιζόµενες µε την Εκπαίδευση Ενηλίκων, τη Συνεχιζόµενη 
Εκπαίδευση και τη ∆ια Βίου Εκπαίδευση. Το δε γεγονός ότι αµφότεροι οι τίτλοι έχουν 
απονεµηθεί από τη Φιλοσοφική Σχολή και δη διδακτορικός τίτλος από τα Τµήµατα 
Φιλολογίας - Ιστορίας και Αρχαιολογίας δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη των σύµφωνα 
µε την προκήρυξη µέγιστων µορίων. 
 
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αρ. πρωτ. 38239/19-12-2012) Σ∆Ε Άρτας (Μαθηµατικά) 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι η υποβληθείσα επιµόρφωση αφορά κατάρτιση σε θέµατα 
Ειδικής Αγωγής και τα µόριά της δεν προσµετρώνται στο πεδίο της Επιµόρφωσης του 
∆ιδακτικού Αντικειµένου σύµφωνα µε τη φετινή προκήρυξη, ανεξαρτήτως του τι είχε γίνει 
κατά τα έτη 2010 και 2011. 
 
ΠΑΠΠΑ ΟΛΓΑ (38240/19-12-2012) Σ∆Ε Ιωαννίνων (Πληροφορική) 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι η υποβληθείσα επιµόρφωση αφορά κατάρτιση σε θέµατα 
Ειδικής Αγωγής και τα µόριά της δεν προσµετρώνται στο πεδίο της Επιµόρφωσης του 
∆ιδακτικού Αντικειµένου.  
 
ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (αρ. πρωτ. 37852/17-12-2012) Σ∆Ε Ιωαννίνων (Ελληνική 
Γλώσσα) 
Η ένσταση της ενδιαφερόµενης γίνεται δεκτή ως προς τους συνυποψήφιους συναδέλφους 
της. Ως προς την ίδια, η ένσταση απορρίπτεται, καθώς ο µεταπτυχιακός τίτλος είναι σε 
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ειδίκευση µη σχετιζόµενη µε την Εκπαίδευση Ενηλίκων, τη Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση και τη 
∆ια Βίου Εκπαίδευση. 
 
ΝΤΑΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (αρ. πρωτ. 37516/19-12-2012) 2ο Σ∆Ε Λάρισας (Ελληνική 
Γλώσσα) 
Η ένσταση έγινε δεκτή λόγω της βαθµολογίας του πτυχίου της ξένης γλώσσας. 
 
ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (αρ. πρωτ. 37517/14-12-2012) 2ο Σ∆Ε Λάρισας 
(Πληροφορική) 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι οι πτυχιούχοι της Πληροφορικής δεν µοριοδοτούνται για 
επιπλέον επιµόρφωση στην Πληροφορική. 
 
ΖΟΡΜΠΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ (αρ. πρωτ. 37113/13-12-2012) 2ο Σ∆Ε Τρικάλων 
(Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) 
∆ιευκρινίζεται ότι ως προς την ένσταση της κ. Ζορµπά Θεοδώρας, η µοριοδότηση για µέλη 
πολύτεκνων οικογενειών γίνεται αυτοµάτως στο σύστηµα του πίνακα µοριοδοτήσεων χωρίς 
την παρέµβαση των Επιτροπών Αξιολόγησης. 
 
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ (αρ. πρωτ. 38470/19-12-2012) Σ∆Ε Βόλου 
(Πληροφορική) 
Η ένσταση γίνεται δεκτή διότι δεν µοριοδοτείται η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή για 
υποψήφιους Πληροφορικής. 
 
ΓΩΓΟΥ ΑΡΓΥΡΗ (αρ. πρωτ. 37700/14-12-2012) Σ∆Ε Βόλου (Ελληνική Γλώσσα) 
Η ένσταση έγινε δεκτή ως προς τον τίτλο σπουδών αγγλικής γλώσσας και απορρίφθηκε ως 
προς τις βεβαιώσεις επιµόρφωσης που δεν αφορούν στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. 
 
ΜΥΘΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (αρ. πρωτ. 37844/17-12-2012) Σ∆Ε Βόλου (Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση) 
Η ένσταση έγινε δεκτή ως προς το πτυχίο γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και ως προς την 
επιµόρφωση στο διδακτικό αντικείµενο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
 
ΜΗΤΡΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ (αρ. ορωτ. 37965/17-12-2012) Σ∆Ε Βόλου(Φυσικές 
Επιστήµες) 
Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την επιµόρφωση στα Σ∆Ε και απορρίπτεται ως προς τη 
επιµόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στο διδακτικό αντικείµενο, λόγω ότι τα 
υποβληθέντα παραστατικά αφορούν συνέδρια ή ηµερίδες άνευ αναγραφής ωρών πλην της 
επιµόρφωσης στο Management το οποίο δεν εµπίπτει σε κανένα εκ των γνωστικών 
αντικειµένων. Η δε µοριοδότηση για το µεταπτυχιακό και το διδακτορικό τίτλο δεν µπορεί να 
προσαυξηθεί περισσότερο διότι οι τίτλοι είναι σε κατευθύνσεις-ειδικεύσεις µη σχετιζόµενες 
µε την Εκπαίδευση Ενηλίκων, τη Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση και τη ∆ια Βίου Εκπαίδευση. 
 
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΩΜΑΣ (αρ. πρωτ. 37686/14-12-2012) Σ∆Ε Καρδίτσας 
(Πληροφορική) 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι ο µεταπτυχιακός τίτλος του ενδιαφερόµενου είναι σε 
κατεύθυνση µη σχετιζόµενη µε την Εκπαίδευση Ενηλίκων, τη Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση και 
τη ∆ια Βίου Εκπαίδευση. 
 
ΚΟΥΡΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (αρ. πρωτ. 37805/17-12-2012) Σ∆Ε Καρδίτσας 
(Κοινωνική Εκπαίδευση) 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι οι υποβληθείσες βεβαιώσεις επιµόρφωσης δεν εµπίπτουν στο 
διδακτικό αντικείµενο της Κοινωνικής Εκπαίδευσης. 
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∆ΗΜΟΡΑΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (αρ. πρωτ. 37670/14-12-2012) Σ∆Ε Καρδίτσας 
(Κοινωνική Εκπαίδευση) 
Η ένσταση έγινε δεκτή για την προϋπηρεσία στα ΙΕΚ.  
 
ΠΛΕΞΙ∆Α ΣΟΦΙΑ (αρ. πρωτ. 38848/19-12-2012) Σ∆Ε Καρδίτσας (Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση) 
Η ένσταση απορρίπτεται. Η επικαλούµενη εκ µέρους της ενδιαφεροµένης ως επιµόρφωση 
δεν δύναται να µοριοδοτηθεί λόγω ελλιπούς παραστατικού . Το ίδιο ισχύει για τη διδακτική 
της εµπειρία στο ΙΕΚ. 
 
ΤΣΑΜΗ ΣΟΦΙΑ (αρ.πρωτ. 28854/19-10-2012) Σ∆Ε Κέρκυρας (Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση) 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι η επανεξέταση του φακέλου συνυποψηφίου της έχει καλώς. 
 
ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ (αρ. πρωτ. 37963/17-12-2012) Σ∆Ε Κέρκυρας 
(Κοινωνική Εκπαίδευση) 
Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την επιµόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και 
απορρίπτεται ως προς το µεταπτυχιακό τίτλο. 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (37498/14-12-2012) 2ο Σ∆Ε Θεσσαλονίκης 
(Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) 
Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τη µοριοδότηση των ωρών επιµόρφωσης του 
ενδιαφεροµένου και δεν γίνεται δεκτή ως προς το µεταπτυχιακό τίτλο ο οποίος είναι σε 
κατεύθυνση µη σχετιζόµενη µε την Εκπαίδευση Ενηλίκων, τη Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση και 
τη ∆ια Βίου Εκπαίδευση. 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΓΛΑΪΑ (αρ. πρωτ. 38463/19-12-2012) 2ο Σ∆Ε Θεσσαλονίκης 
(Μαθηµατικά) 
Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την επιµόρφωση στο διδακτικό αντικείµενο και 
απορρίπτεται ως προς την επιµόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων διότι όταν έληξε η 
ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων ήταν σε εξέλιξη η οποία δεν δύναται να θεωρηθεί 
περατωµένη. 
 
ΒΑΜΒΑΚΑ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ (αρ. πρωτ. 37951/17-12-2012) Σ∆Ε Πάτρας (Ελληνική 
Γλώσσα) 
Από την εξέταση του φακέλου της ενισταµένης προστέθηκαν 100 ώρες στο πεδίο της 
Επιµόρφωσης στο ∆ιδακτικό Αντικείµενο. ∆εν µοριοδοτήθηκαν βεβαιώσεις που δεν 
αναγράφουν ώρες και δεν εµπίπτουν στα πεδία της επιµόρφωσης. Όσον αφορά στα µόρια 
της ενισταµένης σε κάθε πεδίο, αυτά µπορούν να αναζητηθούν µέσω της πλατφόρµας και 
της ηλεκτρονικής αίτησης.  
 
ΧΑΙ∆ΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (αρ. πρωτ. 37956/17-12-2012) Σ∆Ε Πάτρας (Ελληνική 
Γλώσσα) 
Η ένσταση απορρίπτεται ως προς τον πρώτο λόγο διότι η επιµόρφωση στην Ειδική Αγωγή 
δεν προσµετράται. Σηµειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί Β’ Ανάθεσης θα κληθούν µετά την 
εξάντληση του πίνακα. Από την εξέταση του φακέλου της συνυποψήφιας του ενισταµένου 
προέκυψαν 197 ώρες επιµόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και 534 ώρες επιµόρφωσης 
στο ∆ιδακτικό Αντικείµενο. 
 
ΚΕΣΚΙΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ (αρ. πρωτ. 37295/13-12-2012) Σ∆Ε Κοζάνης (Φυσικές 
Επιστήµες) 
Η ένσταση απορρίπτεται για τον πρώτο λόγο, διότι το κοινωνικό κριτήριο ΑµΕΑ αφορά στους 
υποψήφιους και όχι στα τέκνα τους. Η ένσταση απορρίπτεται και ως προς τον δεύτερο λόγο 
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διότι τα επιµορφωτικά σεµινάρια που έχει παρακολουθήσει η ενδιαφερόµενη δεν εµπίπτουν 
στο πεδίο της Επιµόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η ένσταση απορρίπτεται και για τον 
τρίτο λόγο διότι η επιµόρφωση στο Περιβάλλον και στην Αειφόρο Ανάπτυξη εµπίπτει στο 
διδακτικό αντικείµενο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Σ∆Ε. Από την εξέταση του 
φακέλου της συνυποψήφιας της ενισταµένης προέκυψαν 826 ώρες διδακτικής εµπειρίας σε 
προγράµµατα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (προϋπηρεσία σε ΙΕΚ) και 675 ώρες 
διδακτικής εµπειρίας στην Τυπική Εκπαίδευση (προϋπηρεσία στη ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση). 
 
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (αρ. πρωτ. 37952/17-12-2012) Σ∆Ε Πάτρας 
(Ελληνική Γλώσσα) 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι ο υπολογισµός των 875 ωρών σας προσµετρήθηκε στο πεδίο 
της τυπικής εκπαίδευσης και όπως προκύπτει από τις βεβαιώσεις αφορούν διδασκαλία σε 
µαθητές ∆ηµοτικών σχολείων.  
 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (αρ. πρωτ. 38242/19-12-2012) 2ο Σ∆Ε Θεσσαλονίκης 
(Ελληνική Γλώσσα) 
Η ένσταση απορρίπτεται καθώς οι ώρες διδασκαλίας έχουν προσµετρηθεί στο πεδίο της 
διδακτικής εµπειρίας στην τυπική εκπαίδευση. 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΙΑ (38782/19-12-2012) Σ∆Ε Κατερίνης 
(Πληροφορική) 
Η ένσταση έγινε δεκτή και υπολογίστηκαν 16 µήνες ανεργία. 
 
ΝΩΤΑ ΙΩΑΝΝΑ (αρ. πρωτ. 38784/19-12-2012) Σ∆Ε Κατερίνης (Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση) 
Η ένσταση απορρίπτεται για τον πρώτο λόγο διότι το πιστοποιητικό µεταπτυχιακής 
επιµόρφωσης µοριοδοτήθηκε σαν συναφές µεταπτυχιακό. Θεµατικές ενότητες οι οποίες 
οδηγούν στη λήψη µεταπτυχιακού τίτλου δεν µοριοδοτούνται σε κανένα πεδίο. Η ένσταση 
έγινε δεκτή ως προς τη διδακτική εµπειρία στην τυπική εκπαίδευση. 
 
ΧΕΙΜΩΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αρ. πρωτ. 38843/19-12-2012) Σ∆Ε Γιαννιτσών 
(Κοινωνική Εκπαίδευση) 
Η ένσταση απορρίπτεται καθώς οι βεβαιώσεις που έχουν προσµετρηθεί είναι οι µόνες που 
εµπίπτουν στο πεδίο της Επιµόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. 
 
ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αρ. πρωτ. 37524/14-12-2012) Σ∆Ε Νάουσας 
(Πληροφορική) 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν µοριοδοτείται η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή για 
υποψήφιους Πληροφορικής. Η επιµόρφωση στην Ειδική Αγωγή δεν προσµετράται στην 
επιµόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. 
 
ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (αρ. πρωτ. 37345/14-12-2012) Σ∆Ε Νάουσας 
(Κοινωνική Εκπαίδευση) 
Η ένσταση έγινε δεκτή ως προς το πτυχίο της ξένης γλώσσας. 
 
ΑΛΕΞΙΑ∆ΟΥ ΜΕΛΑΝΙΑ (αρ. πρωτ. 38032/17-12-2012) Σ∆Ε Νάουσας (Φυσικές 
Επιστήµες) 
Η ένσταση απορρίπτεται καθώς οι υποβληθείσες βεβαιώσεις επιµόρφωσης δεν εµπίπτουν 
στο διδακτικό αντικείµενο των Φυσικών Επιστηµών. Όσον αφορά στην επιµόρφωση 
Γεωλόγων, η υποβληθείσα βεβαίωση δεν αναφέρει ώρες. 
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ΝΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (αρ. πρωτ. 38729/19-12-2012) Σ∆Ε 2Ο Σ∆Ε Τρικάλων 
(Πληροφορική) 
Η ένσταση απορρίπτεται καθώς οι τίτλοι του συναδέλφου της ενισταµένης είναι 
συνεκτιµώµενοι ως ∆ίπλωµα Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, ισότιµο 
και αντίστοιχο προς τα απονεµόµενα διπλώµατα από το Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (αρ. πρωτ. 37538/14-12-2012) Σ∆Ε Μυτιλήνης 
(Ελληνική Γλώσσα) 
Η ένσταση γίνεται αποδεκτή. Ο µεταπτυχιακός τίτλος της ενισταµένης είναι συναφής µε την 
Εκπαίδευση Ενηλίκων. 
 
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (αρ. πρωτ. 38859/19-12-2012) Σ∆Ε Αγρινίου 
(Πληροφορική) 
Η ένσταση απορρίπτεται ως ανυπόγραφη. 
 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΙΑΚΩΒΙΝΑ (αρ. πρωτ. 37950/17-12-2012) Σ∆Ε Πάτρας 
(Μαθηµατικά) 
Η ένσταση απορρίπτεται. Το µεταπτυχιακό δεν είναι συναφές µε την Εκπαίδευση Ενηλίκων. 
 
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αρ. πρωτ. 37556/14-12-2012) Σ∆Ε Κοζάνης 
(Πληροφορική) 
Η ένσταση απορρίπτεται. Με βάση την προκήρυξη, οι υποψήφιοι για τη διδασκαλία 
πληροφορικής δεν µοριοδοτούνται για γνώση χειρισµού Η/Υ. 
 
ΚΟΡΟΣΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ (αρ. πρωτ. 37522/14-12-2012) Σ∆Ε Κοζάνης (Αγγλική 
Γλώσσα) 
Η ένσταση γίνεται αποδεκτή. Από τα δικαιολογητικά πιστοποιείται άριστη γνώση γερµανικής 
γλώσσας. 
 
∆ΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ (αρ. πρωτ. 37959/17-12-2012) Σ∆Ε Πάτρας (Φυσικές 
Επιστήµες) 
Η ένσταση απορρίπτεται. Στα δικαιολογητικά της ενισταµένης δεν υπάρχει δεύτερο πτυχίο. 
 
ΖΟΡΜΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (αρ. πρωτ. 37998/17-12-2012) Σ∆Ε Γρεβενών 
(Μαθηµατικά) 
Η ένσταση απορρίπτεται. Οι επιµορφώσεις δεν εµπίπτουν στο πεδίο της Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων ή της Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης ή της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης. 
 
ΚΑΙΜΑΚΑΜΗ ΑΝΝΑ (αρ. πρωτ. 38783/19-12-2012) Σ∆Ε Νεάπολης 
(Πληροφορική) 
Η ένσταση έγινε δεκτή. Οι υπολογισθείσες ώρες στην τυπική εκπαίδευση ανέρχονται σε 935. 
 
ΙΩΣΗΦΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (αρ. πρωτ. 37979/17-12-2012) Σ∆Ε Νεάπολης (Φυσικές 
Επιστήµες) 
Η ένσταση έγινε δεκτή και ως προς τους δύο λόγους και έγιναν οι αντίστοιχες διορθώσεις. 
 
ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (αρ. πρωτ. 37643/14-12-2012) Σ∆Ε Γρεβενών 
(Κοινωνική Εκπαίδευση) 
Η ένσταση απορρίπτεται για τον πρώτο λόγο διότι η υποβληθείσα επιµόρφωση αφορά 
κατάρτιση σε θέµατα Ειδικής Αγωγής. Σηµειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί Β’ Ανάθεσης θα 
κληθούν µετά την εξάντληση του πίνακα. 
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*Σηµειώνεται ότι τα κριτήρια µοριοδότησης της Προκήρυξης 602/11/25284/02-10-2012 δεν 
είναι απαραίτητο να είναι ίδια µε τα κριτήρια προκηρύξεων προηγούµενων ετών. Η 
διευκρίνιση αυτή γίνεται λόγω του ότι αρκετοί ενδιαφερόµενοι επικαλούνταν προηγούµενες 
προκηρύξεις. 
 
 
Η επιτροπή ενστάσεων 
 
Καλλιόπη ∆ελαπόρτα  
 
 
Κωνσταντίνος Κυριλής  
 
 
∆ρ. Λεωνίδας Μπίλης  
 


