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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 
 Στην Αθήνα σήµερα Τρίτη 20 Μαΐου 2014 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης 
Ενστάσεων που ορίστηκε µε την υπ΄αριθµ. 1924/89/08.05.2014 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: 
 
Ψευτογιάννη ∆ήµητρα (αριθµ. πρωτ. 26720/14-5-2014): ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η ειδική αγωγή δεν προσµετράται. 
 
Μανιτσίδου Κωνσταντία (αριθµ. πρωτ. 25939/12-5-2014): ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται, διότι ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών δεν 
είναι συναφής µε την εκπαίδευση ενηλίκων, την συνεχιζόµενη εκπαίδευση ή την δια βίου 
εκπαίδευση.  
 
Μόσχος ∆ηµοσθένης (αριθµ. πρωτ. 25844/12-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση είναι δεκτή, διότι ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
είναι συναφής µε την συνεχιζόµενη εκπαίδευση.  
 
Παπαδοπούλου Μαρία (αριθµ. πρωτ. 26360/13-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει. Οι ώρες διδακτικής 
εµπειρίας στα Σ∆Ε είναι 318. ∆εν υπάρχουν επιµορφώσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης 
ενηλίκων.  
 
Κόλια Ευτυχία Ειρήνη (αριθµ. πρωτ. 26643/14-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται. Έγινε επανακαταµέτρηση και οι ώρες 
επιµόρφωσης στο διδακτικό αντικείµενο προέκυψαν 50 και όχι 100, όπως είχαν υπολογιστεί 
κατά τη διοικητική επαλήθευση. 
 
Παυλίδου Αθηνά (αριθµ. πρωτ. 26657/14-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) η επιµόρφωση στην εκπαίδευση 
ενηλίκων προκύπτει 500 ώρες, ενώ στο διδακτικό αντικείµενο δεν προκύπτουν ώρες 
επιµόρφωσης, β) η διδακτική εµπειρία στην τυπική εκπαίδευση προκύπτει ότι είναι 198 ώρες.  
 
Μαστροδήµου Γεωργία (αριθµ. πρωτ. 26604/14-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται, δεν υπάρχει επίσηµη 
µετάφραση του πιστοποιητικού ξένης γλώσσας. 
 
Ασµίνη Ελευθερία (αριθµ. πρωτ. 26644/14-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η ένσταση απορρίπτεται: α) το µεταπτυχιακό είναι µη συναφές, β) οι 
βεβαιώσεις επιµόρφωσης στο ΕΚΕΠΙΣ δεν εµπίπτουν στα πεδία επιµόρφωσης που 
µοριοδοτούνται βάσει προκήρυξης. 
 



Χριστοδουλόπουλος Χαράλαµπος (αριθµ. πρωτ. 26654/14-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται, το πτυχίο του 
ενιστάµενου δεν εµπίπτει στον πίνακα αναθέσεων βάσει προκήρυξης. 
 
Κατσαρού ∆ήµητρα (αριθµ. πρωτ. 26527/14-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται, η κυρία Λαδά έχει δηλώσει στην 
ηλεκτρονική της αίτηση µία µόνο Περιφέρεια και ένα µόνο γνωστικό αντικείµενο. 
 
Κακαρογλου Αγγελική (αριθµ. πρωτ. 25995/12-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση απορρίπτεται ως ανυπόγραφη. 
 
∆εληγιαννίδου Άννα (αριθµ. πρωτ. 26529/14-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται, η εκτυπωµένη ηλεκτρονική αίτηση ήταν 
ανυπόγραφη. 
 
Τσαµπούρης Γεώργιος (αριθµ. πρωτ. 26298/13-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή, ο ενιστάµενος δεν είναι δηµόσιος υπάλληλος.  
 
Μπακαλούµη Παναγιώτα (αριθµ. πρωτ. 25954/12-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ). Η ένσταση απορρίπτεται: α) στους πίνακες κατάταξης 
προηγούνται οι υποψήφιοι που το πτυχίο τους εµπίπτει σε α’ ανάθεση, β) οι υποψήφιοι 
έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική τους αίτηση µία µόνο Περιφέρεια και ένα µόνο γνωστικό 
αντικείµενο. 
 
Πάνου Αγγελική - Λαµπρινή (αριθµ. πρωτ. 26899/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται: α) οι 32 ώρες διδακτικής 
εµπειρίας στο ΙΕΚ προσµετρήθηκαν στο πεδίο της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, β) η 
επιµόρφωση δεν είναι συναφής µε το διδακτικό αντικείµενο. 
 
Νιζάµη Χρυσούλα (αριθµ. πρωτ. 26901/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται: α) δεν είναι γονέας τριών τέκνων, β) οι 
επιµορφώσεις δεν είναι συναφείς µε το διδακτικό αντικείµενο, γ) η ειδική αγωγή δεν 
προσµετράται. 
 
Φαρµάκης Γεώργιος (αριθµ. πρωτ. 26900/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) προκύπτουν 670 ώρες 
διδακτικής εµπειρίας σε ΙΕΚ, β) έγινε επανακαταµέτρηση και προέκυψαν 67 ώρες 
επιµόρφωσης στο διδακτικό αντικείµενο, ενώ δεν προέκυψαν ώρες επιµόρφωσης στην 
εκπαίδευση ενηλίκων, γ) το µεταπτυχιακό είναι µη συναφές.  
 
Τσαρουχά Ολυµπία (αριθµ. πρωτ. 26897/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται: α) η ειδική αγωγή δεν προσµετράται, β) δεν 
υπήρχε η αντίστοιχη βεβαίωση στο φάκελο. 
 
∆ερβίση Γεωργία (αριθµ. πρωτ. 26898/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η ένσταση απορρίπτεται, ορθώς η επιτροπή προσµέτρησε 100 ώρες 
επιµόρφωσης. 
 
Σαραγάτσης Ευάγγελος (αριθµ. πρωτ. 26895/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ). Η ένσταση απορρίπτεται, η υπεύθυνη δήλωση δεν 
αντικαθιστά βεβαιώσεις που δεν προσκοµίστηκαν. 
 



Παναγιωτίδου Ελισάβετ (αριθµ. πρωτ. 26896/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται, το πιστοποιητικό της ΑΣΠΑΙΤΕ δεν 
προσµετράται. 
 
Μπλέτσου Περιστέρα (αριθµ. πρωτ. 26893/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) προκύπτουν 205 ώρες 
επιµόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων, β) η υποψήφια δήλωσε στην ηλεκτρονική της 
αίτηση µία µόνο Περιφέρεια και ένα µόνο γνωστικό αντικείµενο.  
 
Οικονόµου Ευαγγελία (αριθµ. πρωτ. 26892/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) έγινε επανακαταµέτρηση και 
προέκυψαν: διδακτική εµπειρία στην τυπική εκπαίδευση µηδέν ώρες, 437 ώρες διδακτικής 
εµπειρίας στη δια βίου εκπαίδευση, β) δεν υπάρχει βεβαίωση προϋπηρεσίας στην τυπική 
εκπαίδευση, γ) δεν υπάρχει επίσηµη µετάφραση του πιστοποιητικού ξένης γλώσσας.  
 
Κυρµελίδου Παρθενόπη (αριθµ. πρωτ. 26887/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) το µεταπτυχιακό είναι µη 
συναφές, β) επιµόρφωση στο διδακτικό αντικείµενο 108 ώρες, γ) διδακτική εµπειρία  σε 
δοµές δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης άνω των 1000 ωρών. 
 
Γαρουφαλίδου Ελένη (αριθµ. πρωτ. 26903/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή, προκύπτουν 137 ώρες διδακτική 
εµπειρία στα Σ∆Ε.  
 
Κόκκοβα Ελένη (αριθµ. πρωτ. 26906/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή: α) επιµόρφωση στην εκπαίδευση 
ενηλίκων 50 ώρες, β) επιµόρφωση στο διδακτικό αντικείµενο 310 ώρες, γ) διδακτική 
εµπειρία  σε δοµές δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης άνω των 1000 ωρών.  
 
Ακριβόπουλος Ηλίας (αριθµ. πρωτ. 26905/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται, το µεταπτυχιακό δεν εµπίπτει στο πεδίο της 
δια βίου εκπαίδευσης ή της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης ή της δια βίου µάθησης. 
 
Πολίτου Βασιλική (αριθµ. πρωτ. 26910/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται, δεν υπάρχει βεβαίωση. 
 
Καρατζίκα Καλλιόπη (αριθµ. πρωτ. 26909/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται, η συνυποψήφιά της κυρία Κούρτη έχει 
προσκοµίσει στο φάκελο δικαιολογητικών της πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕ∆ βάσει προκήρυξης. 
 
∆ινάκης Κυριάκος (αριθµ. πρωτ. 26962/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή, προκύπτουν 83 ώρες διδακτική εµπειρία στα Σ∆Ε.  
 
Παππού Ιωάννης (αριθµ. πρωτ. 26961/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση γίνεται δεκτή: α) δεν υπάρχει επίσηµη µετάφραση του 
πιστοποιητικού ξένης γλώσσας, β) προκύπτει πολυτεκνία βάσει δικαιολογητικών.  
Αντωνιάδης Χρήστος (αριθµ. πρωτ. 26958/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται, δεν υπάρχει βεβαίωση στο φάκελο 
δικαιολογητικών. 
 



Νικολαϊδου Άννα (αριθµ. πρωτ. 26956/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΠΟΛΙΤΙΜΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή, η ενιστάµενη δεν είναι 
δηµόσιος υπάλληλος.  
 
Κεραµιδα Γεωργία (αριθµ. πρωτ. 26935/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή, προκύπτουν 172 ώρες διδακτική εµπειρία 
στα Σ∆Ε. 
 
Κακουλίδης Ιωάννης (αριθµ. πρωτ. 26982/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή, το µεταπτυχιακό είναι συναφές.  
 
Ιωσηφίδου Ιωάννα (αριθµ. πρωτ. 26979/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση απορρίπτεται: α) δεν υπήρχε η αντίστοιχη βεβαίωση στο 
φάκελο, β) η κυρία Τσαµπάζη Άννα έχει προσκοµίσει στο φάκελο δικαιολογητικών της 
πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕ∆. 
 
Χριστοδουλοπούλου Κωνσταντίνα (αριθµ. πρωτ. 26975/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται, η φοίτηση στην 
ΑΣΠΑΙΤΕ δεν προσµετράται ως επιµόρφωση. 
 
Γιαννακουδάκη Μελίνα (αριθµ. πρωτ. 26959/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή, προκύπτει καλή γνώση ξένης 
γλώσσας.  
 
∆ρόντσου Αικατερίνη (αριθµ. πρωτ. 27000/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) προκύπτει γνώση ξένης 
γλώσσας επίπεδο Β2, β) επιµόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων 125 ώρες, γ) επιµόρφωση 
στο διδακτικό αντικείµενο 333 ώρες, δ) δεν προκύπτει επιµόρφωση στα Σ∆Ε.  
 
Ξενάκης ∆ηµήτριος (αριθµ. πρωτ. 26964/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται, ορθώς προσµετρήθηκαν οι ώρες 
επιµόρφωσης από την επιτροπή αντιπαραβολής δικαιολογητικών. 
 
Κουτσού Όλγα (αριθµ. πρωτ. 26918/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) η εν λόγω επιµόρφωση δεν προσµετράται 
στο πεδίο επιµόρφωση στα Σ∆Ε, β) η εν λόγω διδακτική εµπειρία δεν ανήκει στην τυπική 
εκπαίδευση, το ερώτηµα για άλλους συνυποψήφιους της είναι ασαφές και γίνεται για όλον 
τον προσωρινό πίνακα κατάταξης, γ-δ) ασαφής διατύπωση και δεν εµπίπτει στην 
αρµοδιότητα της επιτροπής ενστάσεων, ε) το µεταπτυχιακό της κυρίας Λαδά δεν είναι 
συναφές.  
Καραµήτρου Αικατερίνη (αριθµ. πρωτ. 26963/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται. Το πτυχίο της δεν εµπίπτει 
στον πίνακα αναθέσεων βάσει προκήρυξης. 
 
Κλιτσινίκου Στυλιανή (αριθµ. πρωτ. 26966/15-5-2014) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
(ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται. ∆εν υπάρχει το βασικό πτυχίο στο φάκελο 
δικαιολογητικών. 
 
Η επιτροπή ενστάσεων 
Φουλίδου Ειρήνη 
Καπνιάρης Στρατής 
Κορµπάκης Κωνσταντίνος                                          


