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

 
α)ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ∆ΒΜ) δια ζώσης  
β)ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
(e-K.D.B.M.)  
 
 
 
Στην Αθήνα σήµερα Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης 
Ενστάσεων που ορίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 1265/64/30-07-2013                             
Απόφαση του ∆.Σ. του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. αποτελούµενη από τους: 
 
Κορµπάκη Κωνσταντίνο, 
Κόντη Ελένη, 
Μαρκοπούλου Αντωνία 
 
 
Η επιτροπή αφού µελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιµα στοιχεία 
και συζήτησε διεξοδικά για αυτές, αποφάσισε τα εξής: 
 
 
 
∆ΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ (αριθµ. Πρωτ. 50056/03-10-2013) Η ένσταση 
γίνεται δεκτή. Η διδακτική εµπειρία είναι 351 ώρες. 
 
ΚΑΝΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ( αριθµ. Πρωτ. 50427/07-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται στην αίτηση δεν υπάρχουν τα προαπαιτούµενα .Τα προσκόµισε στην 
ένσταση. 
 
ΜΠΙΜΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ (αριθµ. Πρωτ. 50595/08-10-2013) Ως προς το πρώτο 
σκέλος η ένσταση απορρίπτεται γιατί η µοριοδότηση έγινε κανονικά   Για το δεύτερο 
σκέλος δεν είναι αρµόδια η επιτροπή ενστάσεων.   
 
ΦΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ (αριθµ. Πρωτ. 50652/08-10-2013) Η 
ένσταση απορρίπτεται. Όλα τα δικαιολογητικά είναι φωτοαντίγραφα χωρίς 
επικύρωση ή υπεύθυνη δήλωση. 
 
ΦΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ (αριθµ. Πρωτ. 50650/08-10-2013) Η 
ένσταση απορρίπτεται. Όλα τα δικαιολογητικά είναι φωτοαντίγραφα χωρίς 
επικύρωση ή υπεύθυνη δήλωση. 
 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (αριθµ. Πρωτ. 49821/02-10-2013) Η ένσταση γίνεται 
µερικώς δεκτή ως προς το δεύτερο διδακτική εµπειρία 20 ώρες. Ενώ απορρίπτεται ως 
προς το πρώτο και τρίτο σκέλος διότι τα ΙΕΚ είναι κατάρτιση.  
 
ΚΑΚΑΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (αριθµ. Πρωτ. 49687/02-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται τα Εσπερινά Γυµνάσια είναι τυπική εκπαίδευση .  



 
ΤΟΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αριθµ. Πρωτ. 49820/02-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται τα ΚΕΚ είναι κατάρτιση. 
 
ΚΑΛΑΜΑΡΤΖΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ  (αριθµ. Πρωτ. 50656/08-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται τα ΚΕΚ, ΙΕΚ και ΠΒΜ ΛΑΚΚΙΑΣ  αφορούν κατάρτιση. 
 
ΛΙΘΟΥΡΓΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (αριθµ. Πρωτ. 50658/08-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται. Στην αρχική αίτηση δεν υπήρχε βεβαίωση Η/Υ. 
 
ΛΕΛΙΓΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ (αριθµ. Πρωτ. 50583/08-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται ως προς το πρώτο µη συναφές  και δεύτερο σκέλος τα ΙΕΚ αφορά 
κατάρτιση. Ενώ αναγνωρίζεται ένας µήνας ανεργίας.  
 
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (αριθµ. Πρωτ. 50414/07-10-2013) Η ένσταση απορρίπτεται 
το πτυχίο χηµικών µηχανικών είναι εκτός προκήρυξης.  
 
ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ (αριθµ. Πρωτ. 50255/04-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται. ∆εν υπάρχει στον φάκελο των δικαιολογητικών βεβαίωση χρήσης Η/Υ. 
 
ΜΑΛΑΝΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ (αριθµ. Πρωτ. 50219/03-10-2013). Η ένσταση 
απορρίπτεται. Επιµόρφωση µικρότέρη των 15 ωρών δεν µποριοδοτείται . 
 
∆ΕΣΥΠΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (αριθµ. Πρωτ. 50651/08-10-2013)  Η ένσταση 
απορρίπτεται τα ΚΕΚ και ΙΕΚ  αφορούν κατάρτιση. 
 
ΛΕΛΙΓΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ (αριθµ. Πρωτ. 50585/08-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται τα ΙΕΚ  αφορούν κατάρτιση.  
 
ΚΑΟΥΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (αριθµ. Πρωτ. 49561/01-10-2013) Ως προς την ανεργία η 
ένσταση απορρίπτεται δεν υπάρχει βεβαίωση ανεργίας. Η επιµόρφωση είναι 150 ώρες 
και όσες και στην διδακτική εµπειρία.  
 
ΨΗΝΑΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (αριθµ. Πρωτ. 50570/08-10-2013) Ως προς την ξένη γλώσσα  
η ένσταση απορρίπτεται. ∆εν µοριοδοτείται η αγγλική γλώσσα για καθηγητές 
αγγλικής. Η διδακτική εµπειρία είναι 661 ώρες ενώ τα ΙΕΚ είναι κατάρτιση. 
 
ΧΑΒΙΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (αριθµ. Πρωτ. 49792/02-10-2013) Οι ώρες στην 
διδακτική εµπειρία είναι 490. ∆εν υπάρχει πιστοποιητικό ξένης γλώσσας. Τα ΙΕΚ 
αφορά κατάρτιση ενώ το Πανεπιστήµιο είναι τυπική εκπαίδευση.   
 
ΒΑΜΒΑΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ (αριθµ. Πρωτ. 50627/08-10-2013) Η ένσταση γίνεται 
δεκτή. Υπάρχει πολυτεκνία.       
 
ΚΟΡΟΣΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ (αριθµ. Πρωτ. 50675/08-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται, το ΙΕΚ είναι κατάρτιση.   
 
ΒΟΥΖΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΤΙΝΗ  (αριθµ. Πρωτ. 50636/08-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται, το ΙΕΚ είναι κατάρτιση.   
 



ΚΟΛΠΟΝ∆ΙΝΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ (αριθµ. Πρωτ. 50412/07-10-2013) Η ένσταση 
γίνεται δεκτή. Υπάρχουν τα προαπαιτούµενα και η αίτηση µοριοδοτείται ξένη 
γλώσσα γαλλικά C2, µήνες ανεργίας 1. 
 
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ (αριθµ. Πρωτ. 50654/08-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται . Είναι άνω των 30 ετών για µονογονεική οικογένεια. Τα ΙΕΚ είναι 
κατάρτιση.  
 
ΚΑΣΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αριθµ. Πρωτ. 50674/08-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται. ∆εν υπάρχει  πιστοποιητικό επάρκειας στην  αγγλική γλώσσα.  
 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (αριθµ. Πρωτ. 50016/03-10-2013) Η ένσταση γίνεται 
δεκτή. Το διδακτορικό είναι συναφές. 
 
ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΜΗΧΑΛΗΣ (αριθµ. Πρωτ. 49817/02-10-2013) Η ένσταση 
γίνεται δεκτή. Το διδακτορικό είναι συναφές. 
 
ΚΟΛΙΤΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  (αριθµ Πρωτ. 49963/03-10-2013) Για τις ειδικότητες 
Ελληνική Γλώσσα, Παιδαγωγική και Τοπική Ιστορία η διδακτική εµπειρία είναι 402 
ώρες.  
 
ΟΥΖΟΥΝΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ (αριθµ. Πρωτ. 50657/08-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται. ∆εν υπάρχει επικυρωµένη βεβαίωση γνώσης Η/Υ.  
 
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αριθµ. Πρωτ. 50095/03-10-2013) Οι ώρες 
στην διδακτική εµπειρία είναι 600, οι υπόλοιπες βεβαιώσεις αφορούν ΙΕΚ που είναι 
κατάρτιση. Στο µεταπτυχιακό δεν υπάρχει συνάφεια, ενώ δεν υπάρχει ούτε τριτεκνία 
( άνω των 23 ετών ) αλλά ούτε πολυτεκνία. 
 
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αριθµ. Πρωτ. 50098/03-10-2013) Οι ώρες 
στην διδακτική εµπειρία είναι 600, οι υπόλοιπες βεβαιώσεις αφορούν ΙΕΚ που είναι 
κατάρτιση. ∆εν υπάρχει ούτε τριτεκνία ( άνω των 23 ετών ) αλλά ούτε πολυτεκνία. 
 
∆ΙΒΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (αριθµ. Πρωτ. 49705/02-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται. Μεταπτυχιακοί τίτλοι πέραν του ενός δεν µοριοδοτούνται. 
 
ΚΟΡΟΣΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ (αριθµ. Πρωτ. 50557/08-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται. Στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά δεν υπάρχει επάρκεια ξένης 
γλώσσας.   
 
ΜΠΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ (αριθµ. Πρωτ. 50581/08-10-2013) Η ένσταση απορρίπτεται 
δεν υπάρχει βεβαίωση γνώσης Η/Υ.  
 
ΝΤΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (αριθµ. Πρωτ. 50600/08-10-2013) Η ένσταση γίνεται 
δεκτή. Υπάρχει τριτεκνία.  
 
ΛΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (αριθµ. Πρωτ, 50679/08-10-2013) Ως προς την επιµόρφωση  
η ένσταση απορρίπτεται. Η διδακτική εµπειρία είναι 545 ώρες. 
 



ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ (αριθµ. Πρωτ. 50068/03-10-2013) Η διδακτική 
εµπειρία είναι 795,5 ώρες.  
 
ΑΜΒΡΑΖΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ (αριθµ. Πρωτ. 50637/08-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται. Το ΙΕΚ αφορά κατάρτιση ενώ το ΑΕΙ θεωρείται τυπική εκπαίδευση. 
 
ΜΑΛΑΝΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ (αριθµ. Πρωτ. 50218/03-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται. Ώρες επιµόρφωσης 165, η επιµόρφωση µικρότερη των 15 ωρών δεν 
µοριοδοτείται. 
 
ΚΩΦΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (αριθµ. Πρωτ. 50083/03-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται. Το ΙΕΚ είναι κατάρτιση, στην διδακτική εµπειρία υπάρχουν 316 ώρες.  
 
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ (αριθµ. Πρωτ. 50629/08-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται. Το ΚΕΚ αφορά κατάρτιση, η βεβαίωση µε αριθµό 4 δεν υπάρχει στην 
αίτηση. 
 
ΚΟΥΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (αριθµ. Πρωτ. 50624/08-10-2013) Η διδακτική εµπειρία 
είναι 650 ώρες. ∆εν υπάρχει στην αίτηση πιστοποιητικό µεταπτυχιακού. 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ ΑΛΙΚΗ (αριθµ. Πρωτ. 50060/03-10-2013) Η ένσταση γίνεται 
δεκτή και µοριοδοτείται. Μεταπτυχιακό συναφές, επιµόρφωση 155 ώρες, διδακτική 
εµπειρία στην  εξ αποστάσεως εκπαίδευση 50 ώρες, διδακτική εµπειρία στην 
εκπαίδευση ενηλίκων 150 ώρες, γνώση ξένης γλώσσας Β2.   
 
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (αριθµ. Πρωτ. 50078/03-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται . ∆εν υπάρχει πιστοποιητικό ξένης γλώσσας στον φάκελο µε τα 
δικαιολογητικά. Σύµφωνα µε την προκήρυξη η επιµόρφωση στην ΑΣΠΑΙΤΕ δεν 
λαµβάνεται υπόψη.   
 
ΓΚΑΒΡΕΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (αριθµ. Πρωτ. 49721/02-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται. Στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά δεν υπάρχει µεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών. 
 
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αριθµ. Πρωτ. 50376/07-10-2013) Η ένσταση γίνεται 
δεκτή. Υπάρχουν τα προαπαιτούµενα. Επιµόρφωση 35 ώρες, διδακτική εµπειρία 247 
ώρες, ξένη γλώσσα C2,µεταπτυχιακό µη συναφές. 
 
ΚΑΡΑΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (αριθµ. Πρωτ. 50070/03-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται για αµφότερα τα µαθήµατα. ∆εν υπάρχει διδακτική εµπειρία. Το ∆ΙΕΚ 
και ΙΕΚ/ΟΑΕ∆ αφορούν κατάρτιση.   
 
ΚΑΛΑΤΖΗ ΝΙΚΗ (αριθµ. Πρωτ. 50094/03-10-2013) Η ένσταση απορρίπτεται. Οι 
σχολές ΟΑΕ∆ είναι επαγγελµατική κατάρτιση.  
 
ΚΑΛΑΤΖΗ ΝΙΚΗ (αριθµ. Πρωτ. 50092/03-10-2013) Η ένσταση απορρίπτεται. Η 
ξένη γλώσσα αγγλικά δεν µοριοδοτείται για την ειδικότητα των αγγλικών. Οι σχολές 
ΟΑΕ∆ είναι επαγγελµατική κατάρτιση.  
 



ΛΥΓΓΙΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (αριθµ. Πρωτ. 50009/03-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται. Το ΚΕΚ αφορά κατάρτιση.  
 
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ( αριθµ. Πρωτ. 50940/10-10-2013) Η 
ένσταση απορρίπτεται διότι απεστάλη  µε Fax. 
 
ΛΥΓΓΙΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (αριθµ. Πρωτ. 50007/03-10-2013) Η διδακτική 
εµπειρία εξ αποστάσεως είναι 1000 ώρες, επιµόρφωση 300 ώρες. 
 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΓΕΩΡΓΙΑ (αριθµ. Πρωτ. 49769/02-10-2013) Η αίτηση 
γίνεται δεκτή διότι υπάρχουν τα προαπαιτούµενα και µοριοδοτείται κανονικά.  
Μεταπτυχιακό συναφές, ξένη γλώσσα C2.  
 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΓΕΩΡΓΙΑ (αριθµ. Πρωτ. 49766/02-10-2013) Η αίτηση 
γίνεται δεκτή διότι υπάρχουν τα προαπαιτούµενα και µοριοδοτείται κανονικά.  
Μεταπτυχιακό συναφές, ξένη γλώσσα C2.  
 
ΓΡΑΨΑ ΙΩΑΝΝΑ (αριθµ. Πρωτ. 50617/08-10-2013) Στην ειδικότητα Εικαστικός  
η επιµόρφωση είναι 166 ώρες, διδακτική εµπειρία 403 ώρες. Ενώ στην ειδικότητα 
Τέχνη η επιµόρφωση είναι 150 ώρες και διδακτική εµπειρία 403 ώρες. Το ΙΕΚ αφορά 
κατάρτιση.   
 
ΚΟΥΤΡΑ ΑΡΕΤΗ (αριθµ. Πρωτ. 50003/03-10-2013) Η αίτηση απορρίπτεται. Στον 
φάκελο µε τα δικαιολογητικά δεν υπάρχει βεβαίωση ξένης γλώσσας και 
µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.  
 
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (αριθµ. Πρωτ. 50258/04-10-2013) Η αίτηση γίνεται 
δεκτή. Στην ειδικότητα του Τουρισµού υπάρχει συναφής µεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών και βεβαίωση γνώσης Η/Υ. Μοριοδοτείται κανονικά, ξένη γλώσσα C2, 
επιµόρφωση 770 ώρες και διδακτική εµπειρία 175 ώρες. Στην ειδικότητα 
Παιδαγωγικά υπάρχει συναφής µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και  βεβαίωση γνώσης 
Η/Υ. Μοριοδοτείται κανονικά, ξένη γλώσσα C2, επιµόρφωση 205 ώρες και διδακτική 
εµπειρία 175 ώρες. 
 
ΚΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αριθµ. Πρωτ. 50639/08-10-2013) ∆ιδακτική εµπειρία 1.314 
ώρες.  
 
ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (αριθµ. Πρωτ. 50597/08-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται. Η σχετική µε το αντικείµενο επιµόρφωση είναι 196 ώρες. Το ΙΕΚ 
αφορά κατάρτιση. 
 
ΚΟΤΤΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (αριθµ. Πρωτ. 51464/16-10-2013)  Η ένσταση γίνεται 
δεκτή. Η διδακτική εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι  173 ώρες. 
 
ΓΙΑΝΑΚΟΥ∆ΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ (αριθµ. Πρωτ. 49998/03-10-2013) Η ένσταση 
γίνεται δεκτή.  Γνώση ξένης γλώσσας επίπεδο Β2 
 
ΣΑΤΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ (αριθµ. Πρωτ. 50073/03-10-2013) Ως προς το πρώτο 
σκέλος η ένσταση γίνεται  το µεταπτυχιακό είναι συναφές δεκτή, ενώ για το δεύτερο 
απορρίπτεται. Το ΙΕΚ αφορά κατάρτιση.   



 
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (αριθµ. Πρωτ. 49852/02-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται. 1.Το µεταπτυχιακό δεν είναι συναφές. 2.Στην βεβαίωση επιµόρφωσης  
δεν υπάρχει αριθµός ωρών και 3.∆εν προσκοµίστηκε βεβαίωση ανεργίας από τον  
ΟΑΕ∆. 
 
ΑΓΡΙΤΗ ΝΙΚΟΛΙΑ (αριθµ. Πρωτ. 50611/08-10-2013) Η ένσταση απορρίπτεται. 
∆εν υπάρχει βεβαίωση διδακτικής εµπειρίας.  
 
ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (αριθµ. Πρωτ. 50686/08-10-2013) Η διδακτική 
εµπειρία είναι 281 ώρες. Το ΙΕΚ αφορά κατάρτιση.  
 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (αριθµ. Πρωτ. 50090/03-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει πιστοποιητικό ΕΚΕΠΙΣ και η τριτεκνία δεν  ισχύ άνω 
των 23 ετών.  
 
ΑΡΓΥΡΙΑ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (αριθµ. Πρωτ. 49756/02-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται. Το ΤΕΙ είναι τυπική εκπαίδευση, ενώ το ΙΕΚ, ΕΠΑΣ/ΟΑΕ∆ αφορούν 
κατάρτιση.   
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ (αριθµ. Πρωτ. 50075/03/10/2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται.  1.Η κατάρτιση δεν προσµετράτε. 2.Η πολυτεχνική ιδιότητα της κας 
Λυµπεροπούλου Σωτηρίας  ισχύει.   
 
ΤΑΓΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ (αριθµ. Πρωτ. 49623/01-10-2013) Η ένσταση απορρίπτεται 
διότι το πτυχίο δεν είναι συναφές. 
 
 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (αριθµ. Πρωτ. 50036/03-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά δεν βρέθηκε αναλυτική βαθµολογία 
µαθηµάτων Η/Υ που να αποδεικνύουν τη γνώση.  
 
 
ΚΡΟΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (αριθµ. Πρωτ. 50012-50221/03-10-2013) Η ένσταση 
γίνεται δεκτή και µοριοδοτείται. Υπάρχουν τα προαπαιτούµενα, γνώση ξένης 
γλώσσας C2, µεταπτυχιακό συναφές, επιµόρφωση 31 ώρες.  
 
ΚΡΟΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (αριθµ. Πρωτ. 50222/03-10-2013) Η ένσταση απορρίπτεται  
διότι όλες οι  διδακτικές ώρες είναι σε κέντρα κατάρτισης.  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (αριθµ. Πρωτ. 49669/02-10-2013)  Η ένσταση γίνεται 
δεκτή. ∆ιδακτική εµπειρία 702 ώρες. 
 
ΚΑΝ∆ΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (αριθµ. Πρωτ. 50074/03-10-2013) Η ένσταση 
γίνεται δεκτή. ∆ιδακτορικό συναφές. 
 
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (αριθµ. Πρωτ.49634/01-10-2013) Για το 
πρώτο απορρίπτεται διότι το µεταπτυχιακό δεν είναι συναφές µε την εκπαίδευση 
ενηλίκων. Ως προς το δεύτερο το ΙΕΚ αφορά κατάρτιση.   
 



∆ΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ (αριθµ. Πρωτ. 50075/03-10-2013) Η ένσταση 
γίνεται δεκτή. Η διδακτική εµπειρία είναι 351 ώρες 
 
ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( αριθµ. Πρωτ. 50374/07-10-2013) Η ένσταση γίνεται 
δεκτή. Υπάρχουν επιπλέον 1.330 ώρες από Σ∆Ε . 
 
∆ΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (αριθµ. Πρωτ. 50011/03-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται. Το ΙΕΚ αφορά κατάρτιση.  
 
ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (αριθµ. Πρωτ. 50685/08-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται. Η διδακτική εµπειρία είναι 996 ώρες. 
 
ΑΣΤΡΑΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ (αριθµ. Πρωτ. 49773/02-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται. Το µεταπτυχιακό είναι µη συναφές.  
 
ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αριθµ. Πρωτ. 50059/03-10-2013) Η ένσταση 
γίνεται δεκτή. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφές και επίπεδο ξένης γλώσσας 
C1.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ( αριθµ. Πρωτ. 50071/03-10-2013) Η ένσταση 
γίνεται δεκτή. Υπάρχουν τα προαπαιτούµενα, µεταπτυχιακό συναφές .γνώση ξένης 
γλώσσας C2. 
 
ΧΕΙΜΩΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αριθµ. Πρωτ. 50001/03-10-2013) Η ένσταση γίνεται 
δεκτή υπάρχουν τα προαπαιτούµενα και µοριοδοτείται. Επιµόρφωση 425 ώρες, 
διδακτική εµπειρία 1.422 ώρες, γνώση ξένης γλώσσας Β2 και  µήνες ανεργίας 18 
άνω.  
 
ΠΑΠΠΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (αριθµ. Πρωτ. 50077/03-10-2013) Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
∆εν υπάρχει στον φάκελο των δικαιολογητικών της κας Γαλάνη Κατερίνας  
πιστοποιητικό ΕΚΕΠΙΣ. Για την κα Σταθοπούλου Ιωάννα δεν υπάρχει Πιστοποιητικό 
ΕΚΕΠΙΣ τύπου Β’. 
 
ΠΟΤΗΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (αριθµ. Πρωτ. 50587/08-10-2013) Ως προς το πρώτο 
σκέλος γίνεται δεκτό. Οι κ.κ. Χρήστο Κυριακόπουλο, Φώτιο Κολοκοτρώνη, 
Ελευθερία Πανταζή, Γεώργιο Φέρλια και Παύλο Αργυράκη στον φάκελο µε τα 
δικαιολογητικά δεν υπάρχει πιστοποιητικό ΕΚΕΠΙΣ τύπου Β’. Ως προς τα δεύτερο 
σκέλος η ένσταση απορρίπτεται το ΚΕΚ αφορά κατάρτιση.    
 
 
ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ (αριθµ. Πρωτ. 50672/08-10-2013) Η 
διδακτική εµπειρία και στις τρεις ειδικότητες είναι 236 ώρες. Τα ΤΕΙ  ΑΕΙ είναι 
τυπική εκπαίδευση. Οι κ.κ. ∆ήµητρα Λελίγκου, Κωνσταντίνος Μαζαράκης, Χριστίνα 
Καλογήρου και Χαρίσιος Νεβεσκιώτης στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά δεν 
υπάρχει πιστοποιητικό ΕΚΕΠΙΣ τύπου Β’ ενώ για τον κ. Γεώργιο Μόσχο υπάρχει το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό.  
 
∆ΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ (αριθµ. Πρωτ. 50055/03-10-2013) Ως το πρώτο 
σκέλος η ένσταση γίνεται δεκτή. ∆ιδακτική εµπειρίας 351 ώρες. Ενώ για το δεύτερο 
απορρίπτεται η µοριοδότηση της κας Ελευθέριας Κατεχάκη είναι σωστή.  



 
ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αριθµ. Πρωτ. 52582/25-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται διότι έγινε εκπρόθεσµα. 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (αριθµ. Πρωτ. 50346/04-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται δεν υπάρχει πτυχίο σύµφωνα µε την προκήρυξη.  
 
ΚΑΤΣΑΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (αριθµ. Πρωτ. 50247/04-10-2013)  Στην ειδικότητα 
∆ιαχείριση Ανθρωπίνου ∆υναµικού απορρίπτεται το πτυχίο δεν είναι συναφές. Στην 
Συµβουλευτική Σταδιοδροµία η ένσταση γίνεται δεκτή. Υπάρχουν τα 
προαπαιτούµενα, µεταπτυχιακό συναφές, γνώση Η/Υ, ξένη γλώσσα C2, επιµόρφωση 
114 ώρες και διδακτική εµπειρία 1.843 ώρες. 
 
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (αριθµ. Πρωτ. 50659/08-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται το ΙΕΚ και τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης αφορούν 
κατάρτιση.  
 
ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΥ ΑΝΘΗ (αριθµ. Πρωτ. 50347/04-10-2013) Υπάρχει πιστοποίηση  
γνώσεως Η/Υ αλλά η αίτηση απορρίπτεται ως εκπρόθεσµη.  
 
ΝΤΑΒΗ ΙΩΑΝΝΑ (αριθµ. Πρωτ. 50632/08-10-2013) Η ένσταση απορρίπτεται δύο 
αιτήσεις σε ένα φάκελο. 
 
ΝΤΑΒΗ ΙΩΑΝΝΑ (αριθµ. Πρωτ. 50634/08-10-2013)  Το πρώτο και δεύτερο  
σκέλος απορρίπτεται διότι τα δικαιολογητικά επιµόρφωσης και διδακτικής εµπειρίας 
δεν ήταν επικυρωµένα. Το τρίτο σκέλος γίνεται δεκτό διότι είναι µονογονιακή 
οικογένεια. 
 
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (αριθµ. Πρωτ. 49791/02-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά δεν υπάρχει πιστοποιητικό Η/Υ.  
 
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αριθµ. Πρωτ. 50093/03-10-2013) Οι ώρες 
στην διδακτική εµπειρία είναι 600. Το ΙΕΚ είναι κατάρτιση.  
 
ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ (αριθµ. Πρωτ. 50008/03-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται  διότι υπάρχουν δύο αιτήσεις σε ένα φάκελο.  
 
ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ (αριθµ. Πρωτ. 50622/08-10-2013) Η ένσταση απορρίπτεται 
διότι υπάρχουν δύο αιτήσεις σε ένα φάκελο. 
 
ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ (αριθµ. Πρωτ. 50614/08-10-2013) Μεταπτυχιακό συναφές, 
διδακτική εµπειρία 298 ώρες και επιµόρφωση 41 ώρες. 
 
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (αριθµ. Πρωτ. 50641/08-10-2013) Στο πρώτο σκέλος 
το µεταπτυχιακό δεν είναι συναφές για όλες τις ειδικότητες. Για το δεύτερο σκέλος 
διδακτική εµπειρία 1.019 ώρες για όλες τις ειδικότητες.  
 
ΣΑΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ (αριθµ. Πρωτ. 50669/08-10-2013) Η ένσταση γίνεται 
δεκτή.  Μεταπτυχιακό συναφές. 
 



ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (αριθµ. Πρωτ. 50080/03-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται τα ΚΕΚ αφορούν κατάρτιση.  
 
ΜΠΟΥΓΑ∆Η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (αριθµ. Πρωτ. 49577/01-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται. Τα  ΤΕΙ και Κολέγια  ανήκουν στην τυπική εκπαίδευση.  
 
ΚΑΡΑΙΣΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ (αριθµ. Πρωτ. 50610/08-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται λόγω ασάφειας.  
 
ΚΟΡΟΛΗ ΜΑΡΙΑ (αριθµ. Πρωτ. 49922/02-10-2013) ∆εν υπάρχει πιστοποιητικό 
µονογονεικής οικογένειας. Η διδακτική εµπειρία είναι 1.135 ώρες. 
 
ΚΟΡΟΛΗ ΜΑΡΙΑ (αριθµ. Πρωτ. 49918/02-10-2013) ∆εν υπάρχει πιστοποιητικό 
µονογονεικής οικογένειας. Η διδακτική εµπειρία είναι 1.135 ώρες. 
 
 
ΚΑΣΟΥΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (αριθµ. Πρωτ. 50271/04-10-2013) Η ένσταση 
απορρίπτεται, δεν εµπίπτει στις προδιαγραφές της προκήρυξης. Το πιστοποιητικό 
Η/Υ δεν είναι δεκτό από ΑΣΕΠ  σε καµία ειδικότητα.        
  
ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΝΑ (αριθµ.Πρωτ. 50066/03-10-2013) Για την  ειδικότητα Γαλλικά 
υπάρχουν τα προαπαιτούµενα, πτυχίο και διδακτορικό σχετικό επιµορφώσει 100 
ώρες, γνώση ξένης γλώσσας C2. Για την  ειδικότητα Αγγλικά υπάρχουν τα 
προαπαιτούµενα, πτυχίο και µεταπτυχιακό σχετικό επιµορφώσει 100 ώρες, γνώση 
ξένης γλώσσας C2. Για την ειδικότητα Ιταλικά δεν υπάρχει αίτηση µε τον αντίστοιχο 
φάκελο.  
 
ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (αριθµ.Πρωτ. 49771/02-10-2013)  Η ένσταση 
απορρίπτεται. ∆εν υπάρχουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά στην αίτηση.  
 
ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αριθµ.Πρωτ. 50428/07-10-2013). Η ένσταση 
απορρίπτεται, δεν εµπίπτει στις προδιαγραφές της προκήρυξης. Το πιστοποιητικό 
Η/Υ (δεν είναι δεκτό από ΑΣΕΠ ) οµοίως δεν υπάρχει το προαπαιτούµενο 
πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ για την αίτησή του ως εκπαιδευτής στην ειδικότητα 
∆ιαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού για τον ίδιο λόγο.        
 
 
 

Τα Μέλη της Επιτροπής 
 
 
 
Κορµπάκης Κωνσταντίνος                Κόντη Ελένη                 Μαρκοπούλου Αντωνία      


