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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, 8 Μαΐου 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: 

 

 

Γάτση Παναγιώτα (Ειδικότητα : Γαλλική Γλώσσα, αριθμ. πρωτ. 22856/05-04-2013): Η 

ένσταση απορρίπτεται διότι τα ΕΠΑΣ είναι κατάρτιση ενώ το ΑΠΘ τυπική εκπαίδευση. 

 

 

 Παυλίδης Γεώργιος (Ειδικότητα : Πληροφορική, αρ. πρωτ. 24246/15-04-2013): Η ένσταση 

γίνεται δεκτή εν μέρει. Προσμετρούνται οι βεβαιώσεις του ΙΔΕΚΕ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του 

ΥΠΕΠΘ (δηλαδή 1398 ώρες), ενώ οι βεβαιώσεις από τα ΚΕΚ δεν προσμετρούνται διότι 

θεωρούνται κατάρτιση βάσει του Ν.3879/2010. 

 

Λεμονή Γαρυφαλλιά (Ειδικότητα : Αγγλική Γλώσσα, αρ. πρωτ. 22613/04-4-2013): Η 

ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετράται ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ενιστάμενης. 

 

 

Στούκα Θεοδώρα (Ειδικότητα : Γαλλική Γλώσσα , αρ. πρωτ. 24203/15-4-2013): Η ένσταση 

γίνεται δεκτή. Όπως προκύπτει από τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ οι μήνες ανεργίας είναι 19. 

 

Θεοδωρόπουλος Γεώργιος (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Αγγλικής Γλώσσας , αρ. πρωτ. 22900/5-4-2013): 

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

τριτοβάθμια εκπαίδευση  δεν εμπίπτει στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και κατά συνέπεια δεν 

μοριοδοτείται . 
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Σακελλαρίου Γεώργιος (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, αρ. πρωτ. 22819/4-4-2013): Η 

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

ΠΑΛΑΣΚΑΣ), δεν εμπίπτει στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και κατά συνέπεια δεν μοριοδοτείται. 

Όσον αφορά τις επιμορφώσεις για να προσμετρηθούν είναι απαραίτητο να αναγράφονται 

οι ώρες. 

 

Δουραμάνη Πηνελόπη (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Γαλλική Γλώσσα, αρ. πρωτ. 22947/5-4-2013): Η 

ένσταση απορρίπτεται ως προς το πρώτο σκέλος διότι έχει προσκομίσει το ίδιο 

δικαιολογητικό με την ίδια ημερομηνία από τον ίδιο φορέα πλην όμως στη βεβαίωση του 

αρχικού φακέλου δεν αναγράφονταν ώρες ενώ στο προσκομιζόμενο με την ένσταση 

αναγράφονται ώρες. Επιπλέον η δεύτερη βεβαίωση που αφορά τις 12 ώρες δεν είναι 

μεταφρασμένη. Ως προς το δεύτερο σκέλος η ένσταση γίνεται δεκτή. 

 

Καρατζίκα Καλλιόπη (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Αγγλική Γλώσσα, αρ. πρωτ. 22861/5-4-2013): Ως προς 

το πρώτο σκέλος η ένσταση γίνεται δεκτή. 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.  

 

Αλεξόπουλος Δημήτριος (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Αγγλική Γλώσσα, αρ. πρωτ. 22484/3-4-2013): Η 

ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το πτυχίο. 

 

Αχινιώτη Ελένη (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Γαλλική Γλώσσα, αρ. πρωτ. 22610/4-4-2013): Η ένσταση 

γίνεται δεκτή, προκύπτει ανεργία 7 μηνών . 

 

Ζιχνάλη Μαρία (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, αρ. πρωτ. 22838/5-4-2013): Η ένσταση 

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

στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και κατά συνέπεια δεν μοριοδοτείται.  

 

 

Γεωργαρίου Κυριακή (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Γαλλική Γλώσσα, αρ. πρωτ. 22735/4-4-2013): Η 

ένσταση απορρίπτεται διότι το μεταπτυχιακό δεν είναι συναφές με το διδακτικό 

αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. 

 

 

Χατζημιχαήλ Αννίκα (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ιταλική Γλώσσα, αρ. πρωτ. 22842/5-4-2013): Η 

ένσταση απορρίπτεται . Οι βεβαιώσεις του ΙΔΕΚΕ έχουν προσμετρηθεί και η βεβαίωση του 

ιδιωτικού φορέα εκπαίδευσης δεν αναγράφει ώρες. 

 

 

Αναγνώστου Σοφία (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Περιβάλλον, αρ. πρωτ. 22844/5-4-2013): Απορρίπτεται 

η ένσταση διότι η προσκομιζόμενη βεβαίωση αφορά κατάρτιση ανέργων και όχι 

επιμόρφωση. 
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Παπαχαραλάμπους Παναγιώτης (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Πληροφορική, αρ. πρωτ. 22418/3-4-

2013): Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πρώτο σκέλος διότι δεν είναι δυνατόν να 

υπολογιστεί το σύνολο των ωρών. Ως προς το δεύτερο σκέλος η ένσταση γίνεται δεκτή 

προκύπτει σύνολο 663 ωρών. 

 

 

Φασλή Παναγιώτα (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Αγγλική Γλώσσα, αρ. πρωτ. 22451/3-4-2013): Η ένσταση 

γίνεται δεκτή. Να προσμετρηθούν τα μόρια γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 

 

 

Παλαιολόγος Ασημάκης (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τοπική Ιστορία, αρ. πρωτ. 22603/4-4-2013): Η 

ένσταση δεκτή. Προσμετρήθηκαν  τα μόρια για την αγγλική γλώσσα. 

 

Μιχαλόπουλος Σωτήριος (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Περιβάλλον, αρ. πρωτ. 22605/4-4-2013): Η 

ένσταση απορρίπτεται καθώς σύμφωνα με την προκήρυξη οι πτυχιούχοι πληροφορικής 

δεν μοριοδοτούνται . 

 

Κύζα Ευλαμπία (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Γαλλικής Γλώσσας, αρ. πρωτ. 22615/4-4-13): Η ένσταση 

γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν 538 ώρες επιμόρφωσης. 

 

 

Μουντούση Βασιλική (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τουρκική Γλώσσα, αρ. πρωτ. 23906 /9-4-2013. Η 

ένσταση γίνεται δεκτή. 

 

Αθανασίου Ευγενία (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Πληροφορική, αρ. πρωτ. 23654/10-4-2013): Η ένσταση 

γίνεται δεκτή. Μοριοδοτήθηκε το μεταπτυχιακό ως σχετικό με το διδακτικό αντικείμενο της 

προκηρυσσόμενης θέσης. 

 

Αλεξάκης Ευστάθιος (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Περιβάλλον, αρ. πρωτ. 23661/10-4-2013): Η ένσταση 

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

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

 

Νικολακόπουλος Ηλίας (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Πληροφορική, αρ. πρωτ. 23692/10-4-2013): Η 

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

δεν εμπίπτει στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και κατά συνέπεια δεν μοριοδοτείται.  

 

 

Καραγιώργου Χριστίνα (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ιταλική ΓΛΩΣΣΑ, αρ. πρωτ. 24169/12-4-2013): Η 

ένσταση απορρίπτεται καθώς οι ώρες διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών δεν 

εμπίπτουν στον νόμο 3879/2010, δεν θεωρούνται εκπαίδευση ενηλίκων και δεν 

μοριοδοτούνται. 

 

Παπαναστασίου Δημήτριος (Ειδικότητα : Περιβάλλον, αρ. πρωτ. 24049/12-4-13. Η 

ένσταση απορρίπτεται ως προς το πρώτο σκέλος διότι η μοριοδότηση γίνεται από το 

σύστημα αυτόματα. Ως προς τον δεύτερο σκέλος η ένσταση απορρίπτεται. Η επιτροπή 

διοικητικής επαλήθευσης σωστά μέτρησε τις ώρες επιμόρφωσης. 
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Μπούνια Κωνσταντίνα (Ειδικότητα : Τούρκικη γλώσσα, αρ. πρωτ. 24034/12-4-2013: Η 

ένσταση απορρίπτεται καθώς οι ώρες διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών δεν 

εμπίπτουν στον νόμο 3879/2010, δεν θεωρούνται εκπαίδευση ενηλίκων και δεν 

μοριοδοτούνται. 

 

Χρηστίδης Ιωάννης (Ειδικότητα : Πληροφορική, αρ. πρωτ. 24033/12-4-2013).   Η ένσταση 

απορρίπτεται σύμφωνα με προκήρυξη. 

 

Δάκου Μαρία (Ειδικότητα : Ιταλική Γλώσσα αρ. πρωτ. 24069/12-4-2013): Η ένσταση 

απορρίπτεται καθώς οι ώρες διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών δεν εμπίπτουν στον 

νόμο 3879/2010, δεν θεωρούνται εκπαίδευση ενηλίκων και δεν μοριοδοτούνται. 

 

Κουρέλης Παντελής (Ειδικότητα : Πληροφορική αρ. πρωτ. 24247/15-4-2013): Η ένσταση 

γίνεται δεκτή ως προς την βεβαίωση της Λαϊκής Επιμόρφωσης και της επιμόρφωσης στην 

εκπαίδευση ενηλίκων . Η ένσταση απορρίπτεται ως προς τη διδακτική εμπειρία σε ΙΕΚ 

βάση του Ν. 3879/2010. 

 

Κυριαζή Ιωάννα (Ειδικότητα : Πληροφορική αρ. πρωτ. 24204/15-4-2013): Η ένσταση 

απορρίπτεται , οι ώρες έχουν υπολογισθεί σωστά βάσει των δικαιολογητικών που 

προσκομίστηκαν.   

 

Μικέλη Αγγελική (Ειδικότητα : Πληροφορική αρ. πρωτ. 24207/15-4-2013): Γίνεται δεκτή 

εν μέρει. Η διδακτική εμπειρία στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης προσμετράται . Ως προς τον δεύτερο λόγο απορρίπτεται 

καθώς βάσει του Ν. 3879/2010 η διδακτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν 

εμπίπτει στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και κατά συνέπεια δεν μοριοδοτείται. 

 

Μύθη Αγγελική (Ειδικότητα : Περιβάλλον αρ. πρωτ. 24206/15-4-2013): Απορρίπτεται 

καθώς βάσει του Ν. 3879/2010 η διδακτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και 

στα ΙΕΚ δεν εμπίπτουν στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και κατά συνέπεια δεν μοριοδοτούνται. 

Όσον αφορά τις αιτιάσεις της ενιστάμενης ως προς τρίτους συνυποψήφιους της 

απορρίπτεται διότι κρίνεται ασαφής. 

 

Ζαφειρόπουλος Διονύσιος (Ειδικότητα : Πληροφορική αρ. πρωτ. 24219/15-4-2013): Η 

ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Ως προς το πρώτο σκέλος στην επιμόρφωση προστίθενται 

110 ώρες. Ως προς το δεύτερο σκέλος απορρίπτεται οι ώρες προσμετρήθηκαν σωστά. 

 

Κοκκινάκη Ζωή Ζαφειρία (Ειδικότητα : Ιταλική Γλώσσα αρ. πρωτ. 24208/15-4-2013) : Η 

ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν  τα μόρια της πολυτεκνίας. 

 

 

Γκανασούλη Ασημίνα (Ειδικότητα : Πληροφορική αρ. πρωτ. 24376/16-4-2013) : Η 

ένσταση απορρίπτεται. Το προσκομιζόμενο πτυχίο της ενιστάμενης δεν είναι συναφές με 

την προκηρυσσόμενη θέση. 
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Ευταξία Αικατερίνη (Ειδικότητα : Πληροφορική αρ. πρωτ. 23938/11-4-2013) : Η ένσταση 

γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκε το μεταπτυχιακό της ενιστάμενης ως σχετικό με την 

προκηρυσσόμενη θέση. 

 

Καραγιάννης Βασίλειος (Ειδικότητα : Πληροφορική αρ. πρωτ. 23940/11-4-2013) : Η 

ένσταση απορρίπτεται. Το προσκομιζόμενο μεταπτυχιακό δεν είναι σχετικό με την 

προκηρυσσόμενη θέση. 

 

 

 

 

Η επιτροπή ενστάσεων 

Τσολακίδου Εύα 

 

Σύρρου Αικατερίνη  

 

Φουλίδου Ειρήνη 

 


