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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 – 24/12/2012  

 

για την επιλογή 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων 

 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης 

Ενστάσεων που ορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 804/40/14.01.2013 Απόφαση του Δ.Σ. του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αποτελούμενη από τους: 

1. Τσολακίδου Εύα, 

2. Σύρρου Αικατερίνη και 

3. Φουλίδου Ειρήνη.  

 

Η επιτροπή αφού μελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και 

συζήτησε διεξοδικά για αυτές, αποφάσισε τα εξής: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

Κος. ΡΟΚΚΑΣ ΘΩΜΑΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, αρ. πρωτ. 19838/13-3-2013): Η 

ένσταση απορρίπτεται ως προς το πρώτο σκέλος καθώς βάσει του Ν. 3879/2010 η 

διδακτική εμπειρία σε ΚΕΚ δεν εμπίπτει στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και κατ’ επέκταση δεν 

μοριοδοτείται.  

Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το δεύτερο μέρος καθώς έχουν προσμετρηθεί όλες οι 

ώρες επιμόρφωσης που επικαλείται ο ενιστάμενος. 

 

Κος. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, αρ. πρωτ. 19785/13-3-2013): Η 

ένσταση απορρίπτεται καθώς βάσει του Ν. 3879/2010 η διδασκαλία στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση δεν εμπίπτει στην εκπαίδευση ενηλίκων.  

 

Κος. ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, αρ. πρωτ. 19596/12-3-

2013): Η ένσταση απορρίπτεται καθώς βάσει του Ν. 3879/2010 η διδακτική εμπειρία σε 

ΚΕΚ δεν εμπίπτει στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και κατά συνέπεια δεν μοριοδοτείται.  

 

Κα. ΚΟΚΚΟΒΑ ΕΛΕΝΗ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, αρ. πρωτ. 19986/14-3-2013): Η 

ένσταση απορρίπτεται καθώς βάσει του Ν. 3879/2010 η διδασκαλία στο Κ.Ε.ΝΕ. δεν 

εμπίπτει στην εκπαίδευση ενηλίκων. Επιπλέον από τη βεβαίωση που έχει προσκομίσει η 

ενιστάμενη δεν προκύπτουν οι ώρες διδασκαλίας που έχουν πραγματοποιηθεί στα 

τμήματα ενηλίκων, ενώ η διδακτική εμπειρία έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο 

προγράμματος STAGE στο οποίο η ενιστάμενη συμμετείχε με την ειδικότητα ΠΕ 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ. Όσον αφορά στην προκήρυξη των εκπαιδευτών ΣΔΕ την οποία επικαλείται η 

ενιστάμενη, διευκρινίζεται ότι κάθε προκήρυξη είναι μοναδική και έχει συγκεκριμένα 

κριτήρια, βάσει των οποίων μοριοδοτούνται οι συμμετέχοντες. 

 

Κα. ΝΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, αρ. πρωτ. 20187/15-3-2013): Η 

ένσταση απορρίπτεται, καθώς ακόμα και στην περίπτωση συμπλήρωσης του πεδίου 3.2 

στη φόρμα, δεν προσμετρούνται από το σύστημα οι αντίστοιχες 2 μονάδες στο τελικό 

άθροισμα μορίων. Κατά συνέπεια παρ’ όλο που οι κ.κ. Νιαβή Μαργαρίτα, Καρανάσιος 

Αχιλλέας και Τσιμπουκλής Παναγιώτης έχουν συμπληρώσει λανθασμένα το πεδίο 3.2, τα 

αντίστοιχα 2 μόρια δεν έχουν προσμετρηθεί από το σύστημα στο συνολικό αριθμό των 

μορίων τους. 

 

Κα. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, αρ. πρωτ. 20659/21-3-

2013): Η ένσταση απορρίπτεται καθώς βάσει του Ν. 3879/2010 η διδακτική εμπειρία σε 

ΙΕΚ, δεν εμπίπτει στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και κατά συνέπεια δεν μοριοδοτείται. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Κος. ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, αρ. πρωτ. 19786/13-3-

2013): Η ένσταση απορρίπτεται καθώς βάσει του Ν. 3879/2010 η διδακτική εμπειρία σε ΙΕΚ 

και στο έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» δεν εμπίπτει στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων και κατ’ επέκταση δεν μοριοδοτείται. 

 

Κος. ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, αρ. πρωτ. 19879/13-3-

2013): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πρώτο σκέλος καθώς βάσει του Ν. 3879/2010 η 

διδακτική εμπειρία σε ΙΕΚ δεν εμπίπτει στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και κατά συνέπεια δεν 

μοριοδοτείται.  

Ως προς το δεύτερο σκέλος, απορρίπτεται καθώς δεν χωρά ένσταση κατά των όρων της 

πρόσκλησης. Η συμμετοχή στην πρόσκληση προϋποθέτει και αποδοχή των όρων της. 

 

Κα. ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, αρ. πρωτ. 19599/12-3-2013): 

Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει ως προς το πρώτο σκέλος καθώς λανθασμένα δεν είχαν 

προσμετρηθεί οι επιπλέον 25 και 60 ώρες. Η επιμόρφωση στη Συμβουλευτική δεν εμπίπτει 

στο διδακτικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το δεύτερο σκέλος καθώς βάσει του Ν. 3879/2010 η 

διδακτική εμπειρία σε ΙΕΚ δεν εμπίπτει στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και κατά συνέπεια δεν 

μοριοδοτείται.  

 

Κος. ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, αρ. πρωτ. 20007/14-3-2013): Η 

ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το πρώτο σκέλος καθώς λανθασμένα δεν προσμετρήθηκαν 

τα μόρια του Διδακτορικού Διπλώματος. 

Ως προς το δεύτερο σκέλος η ένσταση απορρίπτεται. Δεν προσμετρήθηκαν οι ώρες 

διδασκαλίας σε ΚΣΕ και ΚΕΚ καθώς βάσει του Ν. 3879/2010 η διδακτική εμπειρία σε ΚΣΕ 

και ΚΕΚ δεν εμπίπτει στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Οι ώρες διδασκαλίας σε ΚΕΕ και ΙΝΕΠ 

έχουν προσμετρηθεί. 
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Ως προς το τρίτο σκέλος απορρίπτεται καθώς δεν χωρά ένσταση κατά των όρων της 

πρόσκλησης. Η συμμετοχή στην πρόσκληση προϋποθέτει και αποδοχή των όρων της. 

 

Κος. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, αρ. πρωτ. 20191/15-

3-2013): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει ως προς το πρώτο σκέλος. Λανθασμένα δεν 

μοριοδοτήθηκε η διδακτική εμπειρία στο Κ.Ε.Μ.Ο.Π., ενώ βάσει του Ν. 3879/2010 η 

διδακτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και σε ΙΕΚ δεν εμπίπτει στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων και κατά συνέπεια δεν μοριοδοτείται.  

Όσον αφορά την ένσταση κατά της μοριοδότησης του μεταπτυχιακού του κου Πιστιόλη 

Νικολάου, απορρίπτεται καθώς ο μεταπτυχιακός του τίτλος είναι στο αντικείμενο της 

προκηρυσσόμενης θέσης. 

Όσον αφορά την ένσταση κατά της μοριοδότησης του μεταπτυχιακού του κου Στεργίου 

Γεράσιμου-Αντώνιου, απορρίπτεται καθώς ο μεταπτυχιακός του τίτλος είναι στο 

αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. 

Όσον αφορά την ένσταση κατά της μοριοδότησης του μεταπτυχιακού της κας Σκιαδά 

Γεωργίας, γίνεται δεκτή καθώς ο μεταπτυχιακός της τίτλος δεν είναι στο αντικείμενο της 

προκηρυσσόμενης θέσης, αλλά στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

 

Κα. ΚΥΡΑΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, αρ. πρωτ. 20300/19-3-2013): Η 

ένσταση ως προς το πρώτο σκέλος γίνεται δεκτή εν μέρει. Στην επιμόρφωση λανθασμένα 

δεν προσμετρήθηκαν οι 64 ώρες στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κατάρτιση σε βασικές 

δεξιότητες ΤΠΕ για ΑΜΕΑ με προβλήματα όρασης», ενώ οι υπόλοιπες επιμορφώσεις δεν 

εμπίπτουν ούτε στον τομέα της Πληροφορικής, ούτε της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Ως προς το δεύτερο σκέλος η ένσταση επίσης γίνεται δεκτή εν μέρει. Λανθασμένα δεν 

μοριοδοτήθηκε η διδακτική εμπειρία στο έργο «Εκπαιδευτική ενδυνάμωση των ατόμων με 

αναπηρία και των στελεχών των αναπηρικών οργανώσεων» (ΕΣΑΜΕΑ), ενώ βάσει του Ν. 

3879/2010 η διδακτική εμπειρία σε ΚΕΚ και ΙΕΚ δεν εμπίπτει στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

και κατά συνέπεια δεν μοριοδοτείται.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 

Κος. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, αρ. πρωτ. 19578/12-3-2013): Η 

ένσταση απορρίπτεται καθώς βάσει του Ν. 3879/2010 η διδακτική εμπειρία σε ΙΕΚ δεν 

εμπίπτει στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και κατά συνέπεια δεν μοριοδοτείται. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Κος. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, αρ. πρωτ. 20008/14-3-2013): Η 

ένσταση απορρίπτεται ως προς το πρώτο σκέλος καθώς βάσει του Ν. 3879/2010 η 

διδακτική εμπειρία σε ΙΕΚ και ΚΕΚ δεν εμπίπτει στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και κατά 

συνέπεια δεν μοριοδοτείται. Επιπλέον λανθασμένα μοριοδοτήθηκαν και οι 159 ώρες 

διδασκαλίας στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας καθώς βάσει του ίδιου νόμου η διδασκαλία στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν εμπίπτει επίσης στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
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Σχετικά με το δεύτερο σκέλος, ακόμα και στην περίπτωση συμπλήρωσης του πεδίου 3.2 

στη φόρμα, δεν προσμετρούνται από το σύστημα οι αντίστοιχες 2 μονάδες στο τελικό 

άθροισμα μορίων. 

 

Κα. ΚΑΤΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, αρ. πρωτ. 20003/14-3-2013): Η 

ένσταση απορρίπτεται καθώς το δικαιολογητικό που έχει προσκομίσει η ενιστάμενη για τη 

γνώση χειρισμού Η/Υ δεν είναι πιστοποιημένο από το ΑΣΕΠ. 

 

Κα. ΚΑΤΕΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, αρ. πρωτ. 20001/14-3-2013): Η 

ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει, καθώς λανθασμένα δεν προσμετρήθηκαν οι ώρες 

διδασκαλίας στο Π.ΙΝ.ΕΠ. Ηπείρου (ΕΚΔΑΑ) και στη ΝΕΛΕ Ιωαννίνων, ενώ βάσει του Ν. 

3879/2010 η διδακτική εμπειρία σε ΙΕΚ δεν εμπίπτει στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και κατά 

συνέπεια δεν μοριοδοτείται. Τέλος από τη βεβαίωση διδασκαλίας στο ΣΔΕ που έχει 

προσκομίσει η ενιστάμενη δεν προκύπτουν οι ώρες διδασκαλίας. 

 

Κα. ΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, αρ. πρωτ. 20189/15-3-2013): Η 

ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Καταμετρήθηκαν εκ νέου οι ώρες της ενιστάμενης που 

αφορούν στη διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενήλικων και προέκυψαν 941. 

Εξαιρείται η διδακτική εμπειρία που δεν εμπίπτει στο Ν. 3879/2010 καθώς και η διδακτική 

εμπειρία που αφορά δικαιολογητικά στα οποία δεν αναγράφονται οι ώρες διδασκαλίας ή 

δεν έχουν προσκομιστεί παραστατικά.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

 

Κος. ΚΑΡΓΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, αρ. πρωτ. 20006/14-3-2013): Η 

ένσταση απορρίπτεται καθώς σύμφωνα με την προκήρυξη «οι δημόσιοι υπάλληλοι 

κατατάσσονται στο τέλος του πίνακα επιλογής». Ο ενιστάμενος στην ηλεκτρονική υποβολή 

της αίτησης έχει δηλώσει ότι είναι Δημόσιος Υπάλληλος και για αυτό έχει τοποθετηθεί στο 

τέλος του πίνακα κατάταξης. Εξ’ άλλου τα 53 μόριο που επικαλείται προκύπτουν από το 

άθροισμα των μορίων που προέκυψαν από όσα δήλωσε στην ηλεκτρονική αίτηση (28) και 

από όσα προέκυψαν μετά τη διοικητική επαλήθευση (23). 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Κος. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, αρ. πρωτ. 20394/19-3-

13): Η ένσταση απορρίπτεται, καθώς ακόμα και στην περίπτωση συμπλήρωσης του πεδίου 

3.2 στη φόρμα, δεν προσμετρούνται από το σύστημα οι αντίστοιχες 2 μονάδες στο τελικό 

άθροισμα μορίων. Κατά συνέπεια παρ’ όλο που ο πρώτος στον πίνακα κατάταξης έχει 

συμπληρώσει λανθασμένα το πεδίο 3.2, τα αντίστοιχα 2 μόρια δεν έχουν προσμετρηθεί 

από το σύστημα στο συνολικό αριθμό των μορίων του. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Κος. ΠΟΤΗΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, αρ. πρωτ. 19985/14-3-2013): 

Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Η διδασκαλία σε ΚΕΚ και ΙΕΚ δεν μοριοδοτείται καθώς 

βάσει του Ν. 3879/2010 η διδακτική εμπειρία σε ΙΕΚ και ΚΕΚ δεν εμπίπτει στην Εκπαίδευση 
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Ενηλίκων. Η διδακτική εμπειρία στο ΙΝ.ΕΠ. (ΕΚΔΑΑ) 14 ωρών λανθασμένα δεν 

μοριοδοτήθηκε. 

 

Κα. ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, αρ. πρωτ. 20101/14-3-2013): Η 

ένσταση γίνεται δεκτή καθώς λανθασμένα δεν μοριοδοτήθηκε η διδακτική εμπειρία της 

ενιστάμενης στη ΝΕΛΕ. 

 

Κα. ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, αρ. πρωτ. 20186/15-3-2013): Η 

ένσταση απορρίπτεται καθώς βάσει του Ν. 3879/2010 η διδακτική εμπειρία στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και σε ΙΕΚ δεν εμπίπτει στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και κατά 

συνέπεια δεν μοριοδοτείται. Όσον αφορά τις ώρες διδασκαλίας στα ΣΔΕ έχουν 

προσμετρηθεί. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

 

Κα. ΜΠΟΤΗ ΤΖΟΓΙΑ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, αρ. πρωτ. 19987/14-3-2013): Η 

ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη θα μοριοδοτηθεί κανονικά και η αίτησή της θα 

συμπεριληφθεί στον πίνακα των ελεγμένων αιτήσεων. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

Κος. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, αρ. πρωτ. 20188/15-3-2013): Η 

ένσταση γίνεται δεκτή καθώς οι ώρες διδασκαλίας στα ΚΕΕ δεν είχαν υπολογιστεί στο 

σύνολό τους (1.300 ώρες). 

 

 

Η επιτροπή ενστάσεων: 

 

Τσολακίδου Εύα 

 

 

Σύρρου Αικατερίνη  

 

 

Φουλίδου Ειρήνη 

 


