
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 
 
 

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

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 
 
 Στην Αθήνα σήµερα ∆ευτέρα 12 Μαΐου 2014 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης 
Ενστάσεων που ορίστηκε µε την υπ΄αριθµ. 1913/87/23.04.2014 Απόφαση του ∆.Σ. του 
Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. αποτελούµενη από τους : 
Φουλίδου Ειρήνη, 
Καπνιάρης Στρατής και 
Κορµπάκης Κωνσταντίνος 
 Η επιτροπή αφού µελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιµα στοιχεία και 
συζήτησε διεξοδικά για αυτές, αποφάσισε τα εξής: 
 
 
 
Κυπριώτη Μαγδαληνή (αριθµ. πρωτ. 23411/25-4-2014): ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται ως ανυπόγραφη. 
 
Παπαδοπούλου Γεωργία (αριθµ. πρωτ. 23362/25-4-2014): ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η ένσταση απορρίπτεται, διότι το εν λόγω πρόγραµµα κατάρτισης δεν 
εµπίπτει ούτε στην εκπαίδευση ενηλίκων ούτε στο διδακτικό αντικείµενο.  
 
Γιαννούκος Γεώργιος (αριθµ. πρωτ. 23487/28-4-2014) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση γίνεται δεκτή, επίπεδο ξένης γλώσσας C2.  
 
Τζανέτου Βασιλική (αριθµ. πρωτ. 23486/28-4-2014) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται, δεν είναι γονέας τρίτεκνης οικογένειας. 
 
Πλακέντα Ελένη (αριθµ. πρωτ. 23479/28-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Οι ώρες επιµόρφωσης έχουν υπολογιστεί σωστά από 
την επιτροπή αντιπαραβολής δικαιολογητικών. 
 
Λεµονή Γαρυφαλλιά (αριθµ. πρωτ. 23418/25-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει. Έγινε επαναµοριοδότηση στο πεδίο της επιµόρφωσης και 
προσµετρήθηκαν 5 ώρες επιµόρφωσης στο διδακτικό αντικείµενο. Οι υπόλοιπες ώρες 
επιµόρφωσης είτε δεν εµπίπτουν στο διδακτικό αντικείµενο, είτε δεν υπάρχει µετάφραση 
στις βεβαιώσεις. Αναφορικά µε τη συνυποψήφιά της κυρία Αικατερίνη Βουζίκα, υπάρχει 
πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕ∆ στο φάκελο δικαιολογητικών της.  
 
Μπατιστάκης ∆ηµήτριος (αριθµ. πρωτ. 23417/25-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η ένσταση απορρίπτεται: α) µεταπτυχιακό µη συναφές, β) η ειδική αγωγή 
δεν προσµετράται. 
 



Γκιόλιας Λάµπρος (αριθµ. πρωτ. 23415/25-4-2014) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η ένσταση απορρίπτεται. Μεταπτυχιακό µη συναφές και οι επιµορφώσεις 
δεν εµπίπτουν στο διδακτικό αντικείµενο. 
 
Τριµανδήλη Μαρία (αριθµ. πρωτ. 23656/29-4-2014) ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 
(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει. Υπήρχε φάκελος, αλλά 
δεν προσκοµίζονταν το βασικό πτυχίο.   
 
Μπίτης Ιωάννης (αριθµ. πρωτ. 23414/25-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Η ένσταση 
απορρίπτεται. Στην ηλεκτρονική αίτηση έχει δηλωθεί και στις 2 περιπτώσεις 1 µόνο 
Περιφέρεια και 1 γνωστικό αντικείµενο. 
 
Καπατσούλιας Αλέξανδρος (αριθµ. πρωτ. 23660/29-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται: α) δεν είναι επικυρωµένη η βεβαίωση, β) η 
επιµόρφωση δεν είναι συναφής µε την εκπαίδευση ενηλίκων, γ) δεν είναι γονέας τρίτεκνης 
οικογένειας. 
 
Ξένος Φίλιππος (αριθµ. πρωτ. 23700/29-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή, επίπεδο ξένης γλώσσας C2.  
 
Ζυγοπούλου Στεργιανή (αριθµ. πρωτ. 23658/29-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ). Η 
ένσταση απορρίπτεται: α) ορθώς η επιτροπή προσµέτρησε 25 ώρες στην επιµόρφωση Σ∆Ε, 
β) η ειδική αγωγή δεν προσµετράται. 
 
Στεργιοπούλου Ελένη (αριθµ. πρωτ. 23688/29-4-2014) ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή, προκύπτει πιστοποίηση γνώσης Η/Υ κατά ΑΣΕΠ.  
 
∆ηµητρέλλου ∆ήµητρα (αριθµ. πρωτ. 23687/29-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) δεν είναι γονέας τρίτεκνης οικογένειας, 
β) οι ώρες διδακτικής εµπειρίας στην τυπική εκπαίδευση για την κυρία Κατεχάκη Ελευθερία 
είναι 480, γ) δεν εµπίπτει στην αρµοδιότητα της επιτροπής ενστάσεων.  
 
Χρυσικοπούλου Ελένη (αριθµ. πρωτ. 23676/29-4-2014) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η επιµόρφωση στο διδακτικό αντικείµενο 
προκύπτει ότι είναι 680 ώρες. 
 
Σανιδά Αµαλία (αριθµ. πρωτ. 23675/29-4-2014) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση απορρίπτεται, δεν πιστοποιείται επίπεδο C2 από τα δικαιολογητικά 
της. 
 
Πιταράκης Χρήστος (αριθµ. πρωτ. 23674/29-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται: α) ειδική αγωγή δεν προσµετράται, β) δεν υπάρχει 
αντίστοιχη βεβαίωση. 
 
Πετρίδης Σάββας (αριθµ. πρωτ. 23672/29-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση απορρίπτεται, δεν προκύπτει γνώση χειρισµού Η/Υ κατά ΑΣΕΠ. 
 
Νταρλαδήµας Ιωάννης (αριθµ. πρωτ. 23673/29-4-2014) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 
(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει. Έγινε 
επαναµοριοδότηση της επιµόρφωσης και προέκυψε: επιµόρφωση εκπαιδευτικών Σ∆Ε 48 
ώρες, επιµόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων 270 ώρες και επιµόρφωση στο διδακτικό 
αντικείµενο 420 ώρες.  



 
Παπαντωνιάδου Μαρία (αριθµ. πρωτ. 23746/29-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει, όσον αφορά την επιµόρφωση στα Σ∆Ε, η 
οποία είναι 56 ώρες.  
 
Στεφάνου Ιωάννης (αριθµ. πρωτ. 23751/29-4-2014) ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η ειδική αγωγή δεν προσµετράται. 
 
Σφαγµένου Ευστρατία (αριθµ. πρωτ. 23765/29-4-2014) ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (ΑΓΓΛΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται ως ανυπόγραφη. 
 
Νικολάου Αθανάσιος (αριθµ. πρωτ. 23573/28-4-2014) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). α) απορρίπτεται διότι η ανεργία είναι µικρότερη των 15 ηµερών, β) έγινε 
επανακαταµέτρηση της επιµόρφωσης στα Σ∆Ε και προέκυψαν 48 ώρες.  
 
Γώγου Αργυρή (αριθµ. πρωτ. 23543/28-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει επίσηµη µετάφραση του πιστοποιητικού. 
 
Κοροσίδου Ελένη (αριθµ. πρωτ. 23520/28-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ (ΑΓΓΛΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται. Στο φάκελο υπήρχε µόνο µια βεβαίωση 25 ωρών. 
 
Μπουµπούτση Ιωάννα (αριθµ. πρωτ. 23808/30-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει. Επιµόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων 
262 ώρες.  
 
Αρούκατου Αθηνά (αριθµ. πρωτ. 23511/28-04-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α (ΑΓΓΛΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται, διότι: α) το ΕΠΑΣ είναι τυπική εκπαίδευση, β) δεν έχει 
προσκοµιστεί βεβαίωση διδακτικής εµπειρίας στα Κ∆ΒΜ. 
 
Τρισσοπούλου Αλεξάνδρα (αριθµ. πρωτ. 23501/28-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ώρες διδακτικής εµπειρίας στα Σ∆Ε 854. Ώρες 
διδακτικής εµπειρίας στην τυπική εκπαίδευση 774.  
 
Σίσκου Μαρίνα (αριθµ. πρωτ. 23489/28-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση δεκτή εν µέρει: α) επιµόρφωση στο διδακτικό αντικείµενο προστίθενται επιπλέον 
450 ώρες, β) απορρίπτεται, δεν υπάρχει αντίστοιχη βεβαίωση.  
 
Φλέσσας Νικόλαος (αριθµ. πρωτ. 23515/28-4-2014) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή και προστίθενται επιπλέον 114 ώρες στη 
διδακτική εµπειρία στα Σ∆Ε.  
 
Τουλούµη Αικατερίνη (αριθµ. πρωτ. 23514/28-4-2014) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) ώρες επιµόρφωσης στο διδακτικό 
αντικείµενο 470, β) διδακτική εµπειρία στα Σ∆Ε 348 ώρες, γ) διδακτική εµπειρία στην τυπική 
εκπαίδευση δεν προκύπτει. Μετά από επανακαταµέτρηση για την κυρία Μάρκου Παρασκευή, 
στα πεδία διδακτική εµπειρία στην τυπική εκπαίδευση 170 ώρες και διδακτική εµπειρία σε 
δοµές δια βίου εκπαίδευσης άνω των 1000 ωρών.  
 
Σαµαρά Αµαλία (αριθµ. πρωτ. 23493/28-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει. Για την κυρία Παπαξάνθη ∆άφνη προκύπτουν: 
α) διδακτική εµπειρία στη δια βίου εκπαίδευση 0 ώρες, β) διδακτική εµπειρία στην τυπική 
εκπαίδευση άνω των 1000 ωρών.  



 
Κουτσαντώνης Παναγιώτης (αριθµ. πρωτ. 23677/29-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται απορρίπτεται. Η εν λόγω βεβαίωση είναι 
ανυπόγραφη και χωρίς σφραγίδα. 
 
Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος (αριθµ. πρωτ. 23833/30-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η ένσταση απορρίπτεται: α) το µεταπτυχιακό δεν είναι 
συναφές µε την εκπαίδευση ενηλίκων, β) η γνώση Η/Υ είναι προαπαιτούµενο για τη 
διδασκαλία της Πληροφορικής. 
 
Γεωργούση Ελευθερία (αριθµ. πρωτ. 23829/30-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Μετά την επαναµοριοδότηση του φακέλου προέκυψαν: α) επιµόρφωση στην 
εκπαίδευση ενηλίκων 325 ώρες, β) επιµόρφωση στο διδακτικό αντικείµενο 321 ώρες.  
 
Γκόλτσιος Κωνσταντίνος (αριθµ. πρωτ. 23827/30-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η επιµόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων έχει 
προσµετρηθεί σωστά από την επιτροπή. Αναφορικά µε τη διδακτική εµπειρία στην 
εκπαίδευση ενηλίκων δεν υπάρχει στο φάκελο σχετική βεβαίωση προϋπηρεσίας. 
 
Νέου Κωνσταντινιά (αριθµ. πρωτ. 23824/30-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η 
ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάµενη δεν είναι γονέας τριών τέκνων. 
 
∆ήµου Ναυσικά (αριθµ. πρωτ. 23821/30-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση απορρίπτεται. ∆εν υπήρχε η αντίστοιχη βεβαίωση στο φάκελο της αίτησης. 
 
Παπαχρήστου Σοφία (αριθµ. πρωτ. 23818/30-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Οι εν λόγω βεβαιώσεις έχουν προσµετρηθεί στο 
πεδίο διδακτική εµπειρία στα Σ∆Ε. 
 
Φραντζέσκος Γεώργιος (αριθµ. πρωτ. 23814/30-4-2014) ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η ένστασή γίνεται δεκτή εν µέρει: α) το µεταπτυχιακό δεν είναι συναφές, 
β) ξένη γλώσσα επίπεδο C2.  
 
Κωνσταντίνου Αναστάσιος (αριθµ. πρωτ. 23836/30-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). H ένστασή γίνεται δεκτή: η διδακτική εµπειρία στα Σ∆Ε προκύπτει 909 
ώρες.  
 
Εφραιµίδου Βασιλική (αριθµ. πρωτ. 23835/30-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ). Η ένσταση απορρίπτεται. ∆εν έχει προσκοµίσει στο 
φάκελο βεβαίωση για 2116 ώρες διδακτικής εµπειρίας. Οι ώρες διδακτικής εµπειρίας στην 
τυπική εκπαίδευσης, ορθώς προσµετρήθηκαν από την επιτροπή. 
 
Παπαδοπούλου Ζωίτσα (αριθµ. πρωτ. 23804/30-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένστασή γίνεται δεκτή εν µέρει. Προκύπτουν 32 ώρες στην 
επιµόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ορθώς προσµετρήθηκαν 295 ώρες στη διδακτική 
εµπειρία στα Σ∆Ε. 
 
Σταµάτη Σοφία (αριθµ. πρωτ. 23800/30-4-2014) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή. ∆ιδακτική εµπειρία στη δια βίου εκπαίδευση και 
κατάρτιση 531 ώρες.  
 



Κριτσόβας ∆ηµήτριος (αριθµ. πρωτ. 23799/30-4-2014) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση γίνεται δεκτή. Επίπεδο ξένης γλώσσας C2.  
 
Πανταζάκου Χριστίνα (αριθµ. πρωτ. 23797/30-4-2014) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή. Το µεταπτυχιακό είναι συναφές.  
 
Κράλη Μαρία (αριθµ. πρωτ. 23792/30-4-2014) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται. Το βασικό της πτυχίο δεν εµπίπτει στον πίνακα 
αναθέσεων. 
 
Μήτσης Θεόδωρος (αριθµ. πρωτ. 23794/30-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η ένστασή γίνεται δεκτή εν µέρει: α) η εν λόγω επιµόρφωση δεν εµπίπτει 
στην εκπαίδευση ενηλίκων, β) δεν είναι δηµόσιος υπάλληλος.  
 
Ζορµπά Θεοδώρα (αριθµ. πρωτ. 23816/30-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). H ένστασή γίνεται δεκτή εν µέρει: α) η επιµόρφωση στην εκπαίδευση 
ενηλίκων ορθώς προσµετρήθηκε από την επιτροπή, β) η επιµόρφωση στο διδακτικό 
αντικείµενο είναι 773 ώρες, γ) το µεταπτυχιακό δεν είναι συναφές  
 
Μπόλιαρη ∆ήµητρα (αριθµ. πρωτ. 23795/30-4-2014) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένστασή γίνεται δεκτή εν µέρει: α) δεν προκύπτει µεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών, β) είναι γονέας τριών τέκνων, γ) το ερώτηµα είναι ασαφές.  
 
Σακελλαρίου Ειρήνη (αριθµ. πρωτ. 23517/28-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή. Προκύπτει γνώση Η/Υ.  
 
Γιάτσιου Άννα (αριθµ. πρωτ. 24081/2-5-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένστασή γίνεται δεκτή εν µέρει: α) δεν είναι δηµόσιος υπάλληλος, β) δεν προκύπτει ανεργία.  
 
Κουτσούλης Νικόλαος (αριθµ. πρωτ. 23412/25-4-2014) ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Το µεταπτυχιακό δεν είναι συναφές βάση 
προκήρυξης. 
 
Σκλαβούνος Σπυρίδων Βλάσιος (αριθµ. πρωτ. 23811/30-4-2014) ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται. Οι 700 ώρες διδακτικής εµπειρίας είναι σε 
πρόγραµµα και όχι τυπική εκπαίδευση. Η επιµόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων ορθώς 
προσµετρήθηκε. 
 
Κοτινάς Θεόδωρος (αριθµ. πρωτ. 23485/28-4-2014) ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ο κύριος Μαγιολαδίτης Μάριος είναι άνω των 30 ετών και δεν 
µοριοδοτείται ως τέκνο µονογονεικής οικογένειας. Για τον ενιστάµενο προκύπτει 1 µήνας 
ανεργίας.  
 
Μούζου Αµαλία (αριθµ. πρωτ. 23518/28-4-2014) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η κυρία Λυκίδη Σταυρούλα Φωτεινή έχει προσκοµίσει 
στο φάκελό της βεβαίωση ΟΑΕ∆. 
 
Καµαργιαννούδη Ιουλία (αριθµ. πρωτ. 23516/28-4-2014) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 
(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται. Το πτυχίο της ενιστάµενης δεν 
εµπίπτει στον πίνακα αναθέσεων βάση προκήρυξης. 
 



Τσόβας ∆ανιήλ (αριθµ. πρωτ. 23416/25-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση απορρίπτεται. Η κυρία Βουζίκα Αικατερίνη έχει προσκοµίσει στο φάκελό της 
βεβαίωση ΟΑΕ∆. 
 
Καλαφατέλη Μαγδαληνή (αριθµ. πρωτ. 24167/5-5-2014) ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η ένσταση απορρίπτεται. ∆εν είναι έργο της επιτροπής ενστάσεων η 
αλλαγή της ηλεκτρονικής αίτησης όσον αφορά τις προτιµήσεις Σ∆Ε. 
 
Τσιµπίδα Βασιλική (αριθµ. πρωτ. 24182/5-5-2014) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η ένσταση απορρίπτεται. ∆εν υπάρχει στο φάκελο βεβαίωση 
ολοκλήρωσης του µεταπτυχιακού προγράµµατος. 
 
Κεσκίνη Ειρήνη (αριθµ. πρωτ. 24166/5-5-2014) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένστασή γίνεται δεκτή εν µέρει: α) η επιµόρφωση στο διδακτικό αντικείµενο 
είναι 250 ώρες, β) ορθώς προσµετρήθηκε το πεδίο επιµόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων 
από την επιτροπή.  
 
Μπουρσιάνη Μαρία (αριθµ. πρωτ. 23513/28-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η επιµόρφωση στο διδακτικό αντικείµενο είναι 250 
ωρες.  
 
Κεράτση Γεωργία (αριθµ. πρωτ. 23512/28-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η ειδική αγωγή δεν προσµετράται. 
 
Αγγελής Βάιος (αριθµ. πρωτ. 23506/28-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση απορρίπτεται: α) δεν υπάρχει βεβαίωση, β) τα φροντιστήρια δεν ανήκουν στην 
τυπική εκπαίδευση. 
 
Ιωαννίδου Όλγα (αριθµ. πρωτ. 23502/28-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται, ως ανυπόγραφη. 
 
∆ήµτσας Κωνσταντίνος (αριθµ. πρωτ. 23504/28-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η ένστασή γίνεται δεκτή εν µέρει: α) θα γίνει αλλαγή της ανάθεσης από β’ 
σε α’ ανάθεση, β) η ειδική αγωγή δεν προσµετράται.  
 
Σταθόπουλος Νικόλαος (αριθµ. πρωτ. 23499/28-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η ένσταση απορρίπτεται. Επαναµοριοδοτήθηκε η επιµόρφωση και 
προκύπτει: α) Σ∆Ε 41 ώρες, β) εκπαίδευση ενηλίκων 25 ώρες, γ) διδακτικό αντικείµενο 0 
ώρες.  
 
Χαραλαµπόπουλος Κωνσταντίνος (αριθµ. πρωτ. 23497/28-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑ∆Α (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση απορρίπτεται: α) δεν είναι έργο της επιτροπής 
ενστάσεων να παρέµβει στις προτιµήσεις Σ∆Ε, β) δεν προκύπτει ανεργία. 
 
Λυµπεροπούλου Σωτηρία (αριθµ. πρωτ. 23471/28-4-2014) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται: α) µεταπτυχιακό µη συναφές, β) δεν 
προκύπτει ανεργία, γ) δεν προσµετράται η ΑΣΠΑΙΤΕ. 
 
Μπολτσή Μαριάννα (αριθµ. πρωτ. 23490/28-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται, η εκτυπωµένη αίτηση είναι ανυπόγραφη. 
 



Γκαϊνταρτζή Αναστασία (αριθµ. πρωτ. 23519/28-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΑΓΓΛΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται: α) δεν υπάρχει βεβαίωση διδακτικής εµπειρίας, β) οι 
δηµόσιοι υπάλληλοι τοποθετούνται στο τέλος του πίνακα βάσει Υπουργικής Απόφασης. 
 
Σερλέτη Μαρία (αριθµ. πρωτ. 23838/30-4-2014) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται: α) µεταπτυχιακό µη συναφές, β) επιµόρφωση µη 
συναφής µε την εκπαίδευση ενηλίκων. 
 
Ορφανού Ιωάννα (αριθµ. πρωτ. 23611/29-4-2014) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η ένστασή γίνεται δεκτή εν µέρει: α) 400 ώρες επιµόρφωση στην 
εκπαίδευση ενηλίκων, β) δεν προκύπτει επιµόρφωση στο διδακτικό αντικείµενο.  
 
Ασπιώτη Ελένη Μαρία (αριθµ. πρωτ. 23701/29-4-2014) ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ (ΑΓΓΛΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένστασή γίνεται δεκτή εν µέρει: α) µεταπτυχιακό µη συναφές, β) προκύπτει 
γνώση Η/Υ.  
 
Κυριλή Αναστασία (αριθµ. πρωτ. 23612/29-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένστασή γίνεται δεκτή, διδακτική εµπειρία στα Σ∆Ε 790 ώρες.  
 
Πιτσίκα Γαρυφαλλιά (αριθµ. πρωτ. 23614/29-4-2014) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΑΓΓΛΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται. ∆εν είναι αρµοδιότητα της επιτροπής ενστάσεων. 
 
Σταυρούλη Νικολέττα (αριθµ. πρωτ. 23613/29-4-2014) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένστασή γίνεται δεκτή εν µέρει: α) προκύπτει γνώση Η/Υ, β) διδακτική 
εµπειρία στα Σ∆Ε 237 ώρες, γ) διδακτική εµπειρία στην τυπική εκπαίδευση 81 ώρες, δ) δεν 
υπάρχει βεβαίωση για τα αντίστοιχα πεδία επιµόρφωσης.  
 
Μαστρογιάννη Μάνθα (αριθµ. πρωτ. 23615/29-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η ένσταση απορρίπτεται: α) δεν εµπίπτει στο πεδίο της εκπαίδευσης 
ενηλίκων, β) δεν υπάρχει βεβαίωση, γ) δεν εµπίπτει στο διδακτικό αντικείµενο. 
 
Τσιντώνη Τιτίκα Κωνσταντίνα (αριθµ. πρωτ. 23641/19-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται: α) δεν εµπίπτει στο πεδίο της διδακτικής 
εµπειρίας, β) δεν υπάρχει σχετική βεβαίωση, γ) τα φροντιστήρια δεν είναι τυπική 
εκπαίδευση, δ) το πρόγραµµα δεν είναι τυπική εκπαίδευση. 
 
Γρούµπος Ευάγγελος (αριθµ. πρωτ. 23640/29-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). H ένστασή γίνεται δεκτή εν µέρει: α) προκύπτουν 831 ώρες διδακτικής 
εµπειρίας στην τυπική εκπαίδευση.  
 
Γιαννοπούλου Μαρία (αριθµ. πρωτ. 23638/29-4-2014) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). H ένστασή γίνεται δεκτή: επιπλέον 175 ώρες διδακτικής εµπειρίας σε 
προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων.  
 
Καλόγηρος Νικόλαος (αριθµ. πρωτ. 23637/29-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΑΓΓΛΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται: δεν υπάρχει επίσηµη µετάφραση. 
 
Γιάγκας ∆ηµήτριος (αριθµ. πρωτ. 23635/29-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται: α) δεν προκύπτει µεταπτυχιακό, β) δεν υπάρχει 
επίσηµη µετάφραση, γ) δεν προκύπτει γνώση Η/Υ, δ) δεν υπάρχουν βεβαιώσεις 
επιµορφωτικών προγραµµάτων. 
 



Μητράκου ∆ήµητρα (αριθµ. πρωτ. 23634/29-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται: το σεµινάριο δεν είναι συναφές µε την 
προκήρυξη. 
 
Καρόπουλος Χριστόφορος (αριθµ. πρωτ. 23616/29-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η ένσταση απορρίπτεται: η γνώση Η/Υ δεν µοριοδοτείται στους 
εκπαιδευτές Πληροφορικής. 
 
Ξηρού Ελένη (αριθµ. πρωτ. 23657/29-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η 
ένσταση απορρίπτεται: α) δεν είναι γονέας τριών τέκνων, β) δεν υπάρχουν στο φάκελο 
βεβαιώσεις επιµόρφωσης. 
 
Σκληρού Θωµαή (αριθµ. πρωτ. 23655/29-4-2014) ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται: α) µεταπτυχιακό µη συναφές, β) ορθώς η επιτροπή 
προσµέτρησε τις ώρες επιµόρφωσης. 
 
Πόθος Στέφανος (αριθµ. πρωτ. 23654/29-4-2014) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένστασή γίνεται δεκτή εν µέρει: α) µη συναφές µεταπτυχιακό, β) ορθώς 
προσµετρήθηκε η επιµόρφωση, γ) διδακτική εµπειρία στην τυπική εκπαίδευση 252 ώρες.  
 
Ιωάννου Μαρία (αριθµ. πρωτ. 23652/29-4-2014) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). 
H ένστασή γίνεται δεκτή εν µέρει: α) επιπλέον 100 ώρες επιµόρφωσης στην εκπαίδευση 
ενηλίκων, β) ορθώς προσµέτρησε η επιτροπή την επιµόρφωση στο διδακτικό αντικείµενο, γ) 
διδακτική εµπειρία στα Σ∆Ε 467 ώρες, στη δια βίου εκπαίδευση 141 ώρες, δ) δεν είναι 
γονέας τριών τέκνων.  
 
Θεοχάρη Ιοκάστη (αριθµ. πρωτ. 23651/29-4-2014) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται: δεν υπάρχει επίσηµη µετάφραση στο φάκελο. 
 
Κοσµά Ιωάννα (αριθµ. πρωτ. 23649/29-4-2014) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται: στο φάκελο της κυρίας Σταυρούλας Φωτεινής Λυκίδη 
υπάρχει βεβαίωση ΟΑΕ∆. 
 
Ζιάζιαρη Ελένη (αριθµ. πρωτ. 23648/29-4-2014) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΑΓΓΛΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται: α) δεν υπάρχουν επικυρωµένα δικαιολογητικά, β) το 
δεύτερο ερώτηµα είναι ασαφές. 
 
Λάζαρης Κωνσταντίνος (αριθµ. πρωτ. 23647/29-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή: α) επιπλέον 60 ώρες επιµόρφωση στην 
εκπαίδευση ενηλίκων, β) 487 ώρες συνολικά διδακτική εµπειρία στην τυπική εκπαίδευση. 
 
Κατσάρος ∆ηµήτριος (αριθµ. πρωτ. 23645/29-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση γίνεται δεκτή: προκύπτουν άνω των 1000 ωρών διδακτική εµπειρία 
στην τυπική εκπαίδευση. 
 
Μπιλιώνη Μαρία (αριθµ. πρωτ. 23670/29-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται: τα έγγραφα που δεν µοριοδοτήθηκαν κατά τη διοικητική 
επαλήθευση δεν ήταν επικυρωµένα. 
 
Σαραγάτση Στέλλα (αριθµ. πρωτ. 23689/29-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται: δεν υπάρχουν βεβαιώσεις στο 
φάκελο. 



 
Παγώνη Φλώρου Σοφία (αριθµ. πρωτ. 23668/29-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η ένσταση απορρίπτεται: δεν υπάρχει επίσηµη µετάφραση. 
 
Ντάβας Ευάγγελος (αριθµ. πρωτ. 23666/29-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται: ορθώς προσµέτρησε η επιτροπή. 
 
Πολύζου Ελένη (αριθµ. πρωτ. 23664/29-4-2014) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α (ΑΓΓΛΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή: προκύπτουν άνω των 1000 ωρών διδακτική εµπειρία 
στα Σ∆Ε. 
 
Φραγκάκη Στυλιανή (αριθµ. πρωτ. 23665/29-4-2014) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται: η ειδική αγωγή δεν προσµετράται. 
 
Πατρέλη Παρασκευή (αριθµ. πρωτ. 23663/29-4-2014) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται: η εν λόγω επιµόρφωση δεν προσµετράται. 
 
Ζάρλα Αλεξάνδρα (αριθµ. πρωτ. 23662/29-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή: προκύπτει γνώση Η/Υ από το φάκελο. 
 
Μάνη Αναστασία (αριθµ. πρωτ. 23744/29-4-2014) ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση απορρίπτεται: οι ώρες επιµόρφωσης και διδακτικής εµπειρίας έχουν προσµετρηθεί 
ορθά. 
 
Μπιµπίρης Αναστάσιος (αριθµ. πρωτ. 23671/29-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση απορρίπτεται: α) ο κύριος Πράπας Φώτιος έχει δηλώσει 
µία µόνο Περιφέρεια στην ηλεκτρονική του αίτηση, β) το δεύτερο ερώτηµα είναι ασαφές. 
 
Τσιαπάρα Βασιλική (αριθµ. πρωτ. 23667/29-4-2014) ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). 
Η ένσταση απορρίπτεται: α) ειδική αγωγή δεν προσµετράται, β) το δεύτερο ερώτηµα είναι 
ασαφές. 
 
Σελίµης Ευστάθιος (αριθµ. πρωτ. 23646/29-4-2014) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται: οι υποψήφιοι κατά των οποίων ενίσταται έχουν δηλώσει 
µία µόνο περιφέρεια στην ηλεκτρονική τους αίτηση. 
 
Ελληνικού Μαρία (αριθµ. πρωτ. 23661/29-4-2014) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται: η επιτροπή ενστάσεων δεν µπορεί να αλλάξει τη δήλωση 
Περιφέρειας ή προτιµήσεων Σ∆Ε. 
 
Σελίµης ∆ηµήτριος (αριθµ. πρωτ. 23488/28-4-2014) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση απορρίπτεται ως ασαφής. 
 
Κόκκορη Ευαγγελία (αριθµ. πρωτ. 23348/24-4-2014) ΑΤΤΙΚΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). 
Η ενιστάµενη έχει κάνει αίτηση για την Περιφέρεια Αττικής, για την οποία δεν έχουν 
αναρτηθεί ακόµα οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης. 
 
Ρεντίφης Γεράσιµος (αριθµ. πρωτ. 23563/28-4-2014) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µερει: α) δεν προκύπτει επιµόρφωση στο διδακτικό 
αντικείµενο, β) ο µεταπτυχιακός τίτλος της κυρίας Ιωάννας Θεοδώρου είναι µη συναφής, γ) 
για τον κύριο Παναγιώτη Στέφο, η επιµόρφωση στο διδακτικό αντικείµενο είναι 500 ώρες και 
η διδακτική εµπειρία σε Σ∆Ε 384 ώρες.  



 
Στέφος Παναγιώτης (αριθµ. πρωτ. 23642/29-4-2014) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µερει: α) 100 επιπλέον ώρες στην επιµόρφωση στην 
εκπαίδευση ενηλίκων.  
 
Χάιδας Αλέξανδρος (αριθµ. πρωτ. 23644/29-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µερει. Έγινε επανακαταµέτρηση και προέκυψαν: α) 
διδακτική εµπειρία στην τυπική εκπαίδευση 298, β) επιµόρφωση στο διδακτικό αντικείµενο 
80, γ) επιµόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων 252, δ) το ερώτηµα για τον κύριο 
Κουτσαντώνη Παναγιώτη είναι ασαφές.  
 
∆ηµητρέλου Αργυρώ  (αριθµ. πρωτ. 23500/28-4-2014) ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µερει. Έγινε επανακαταµέτρηση και προέκυψαν: α) 
επιµόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων 314 ώρες, β) διδακτική εµπειρία στην τυπική 
εκπαίδευση 891 ώρες, γ) όσον αφορά τον κύριο Κουτσαντώνη Παναγιώτη προκύπτουν: έχει 
πολυτεκνία, το µεταπτυχιακό του είναι µη συναφές, έχει άνω των 1000 ωρών διδακτική 
εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, δ) για τον κύριο Χάιδα Αλέξανδρο προκύπτει: έχει 
πολυτεκνία και διδακτική εµπειρία στην τυπική εκπαίδευση 298 ώρες.   
 
 
 
 
Η επιτροπή ενστάσεων 
 
Φουλίδου Ειρήνη 
 
Καπνιάρης Στρατής 
 
Κορµπάκης Κωνσταντίνος 
 
 

                                          


