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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
 Στην Αθήνα σήµερα Πέµπτη 5 Ιουνίου 2014 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης 
Ενστάσεων που ορίστηκε µε την υπ΄αριθµ. 1968/51/15-5-2014 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: 
 
 
 
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ (αριθµ. πρωτ. 28721/21-5-2014): (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή. Το µεταπτυχιακό είναι συναφές βάσει προκήρυξης.  
 
ΓΡΑΨΑ ΙΩΑΝΝΑ (αριθµ. πρωτ. 28719/21-5-2014): (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) προκύπτουν 29 ώρες επιµόρφωσης στο 
διδακτικό αντικείµενο, β) δεν υπάρχει αντίστοιχη βεβαίωση στο φάκελο.  
 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28716/21-5-2014) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). 
Η ένσταση απορρίπτεται: α) δεν προκύπτει επιµόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων, β) 
ορθώς η επιτροπή προσµέτρησε τις ώρες διδακτικής εµπειρίας σε δοµές.  
 
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ (αριθµ. πρωτ. 28715/21-5-2014) (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η 
ένσταση απορρίπτεται. Το µεταπτυχιακό είναι µη συναφές βάσει προκήρυξης. Η ΑΣΠΑΙΤΕ 
δεν προσµετράται ως επιµόρφωση. 
 
ΤΣΑΓΛΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (αριθµ. πρωτ. 28709/21-5-2014) (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) προκύπτει γνώση χειρισµού Η/Υ, β) το µεταπτυχιακό 
είναι µη συναφές, γ) η διδακτική εµπειρία σε φροντιστήρια δεν προσµετράτε, δ) ανεργία 
µικρότερη των 15 ηµερών.  
 
ΓΙΑΝΤΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αριθµ. πρωτ. 28708/21-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) επιµόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων 225 ώρες, β) δεν 
προκύπτει διδακτική εµπειρία στην τυπική εκπαίδευση.  
 
ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αριθµ. πρωτ. 27533/16-5-2014) (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση γίνεται δεκτή: α) προκύπτουν 993 ώρες διδακτικής εµπειρίας στα 
Σ∆Ε και 408 ώρες στην τυπική εκπαίδευση, β) γνώση ξένης γλώσσας επίπεδο Β2.  
 
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (αριθµ. πρωτ. 27566/16-5-2014) (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η 
ένσταση απορρίπτεται: οι ώρες διδακτικής εµπειρίας στην τυπική εκπαίδευση έχουν 
προσµετρηθεί ορθώς. 



 
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (αριθµ. πρωτ. 27909/19-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) προκύπτει διδακτική εµπειρία 350 ώρες σε δοµές δια βίου 
εκπαίδευσης, β) µεταπτυχιακό και διδακτορικό µη συναφή.  
 
ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (αριθµ. πρωτ. 27881/19-5-2014) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται ως ανυπόγραφη. 
 
ΤΖΙΜΠΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αριθµ. πρωτ. 27883/19-5-2014) (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή. Το µεταπτυχιακό είναι µη συναφές βάσει προκήρυξης.  
 
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αριθµ. πρωτ. 27906/19-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται: α) δεν είναι γονέας τριών τέκνων, β) το µεταπτυχιακό 
είναι µη συναφές βάσει προκήρυξης. 
 
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (αριθµ. πρωτ. 27993/19-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση απορρίπτεται διότι το µεταπτυχιακό είναι µη συναφές βάσει προκήρυξης. 
 
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΑΚΟΣ ΜΗΝΑΣ (αριθµ. πρωτ. 28010/19-5-2014) (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή. Προκύπτουν 352 ώρες επιµόρφωσης στο διδακτικό αντικείµενο.  
 
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (αριθµ. πρωτ. 28057/19-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση απορρίπτεται: δεν υπάρχει βεβαίωση στο φάκελο. 
 
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (αριθµ. πρωτ. 28710/21-5-2014) (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση απορρίπτεται διότι το µεταπτυχιακό είναι µη συναφές βάσει 
προκήρυξης. 
 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΓΕΩΡΓΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28711/21-5-2014) (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) προκύπτει γνώση Η/Υ, β) 
µεταπτυχιακό µη συναφές βάσει προκήρυξης.  
 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28014/19-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ο φάκελος δικαιολογητικών µοριοδοτήθηκε και προέκυψαν 18,44 
µόρια.  
 
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ (αριθµ. πρωτ. 28934/22-5-2014) (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). 
Η ένσταση απορρίπτεται ως ασαφής. 
 
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αριθµ. πρωτ. 28926/22-5-2014) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ωρες διδακτικής εµπειρίας σε Σ∆Ε: 418.  
 
ΠΕΣΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (αριθµ. πρωτ. 28928/22-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση 
γίνεται δεκτή. Γνώση ξένης γλώσσας επίπεδο Β2. 
 
ΒΕΡΜΙΣΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (αριθµ. πρωτ. 27803/16-5-2014) (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση απορρίπτεται: α) δεν υπάρχει επίσηµη µετάφραση στο 
πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, β) µεταπτυχιακό και διδακτορικό δεν είναι συναφή βάσει 
προκήρυξης. 
 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (αριθµ. πρωτ. 27805/16-5-2014) 
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η ένσταση απορρίπτεται. ∆εν είναι γονέας τριών τέκνων. 



 
ΤΖΕΛΕΠΗ ΑΡΕΤΗ (αριθµ. πρωτ. 28740/21-5-2014) (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η 
ένσταση απορρίπτεται. Ανεργία µικρότερη των 15 ηµερών. 
 
ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ ΗΛΙΑΝΑ (αριθµ. πρωτ. 28153/20-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση απορρίπτεται διότι το µεταπτυχιακό είναι µη συναφές βάσει προκήρυξης. 
 
ΒΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28166/20-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή: το µεταπτυχιακό είναι συναφές.  
 
ΦΑΣΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (αριθµ. πρωτ. 28174/20-5-2014) (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή. Προκύπτει γνώση γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο C1.  
 
ΝΤΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (αριθµ. πρωτ. 28717/21-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) επιµόρφωση στο διδακτικό αντικείµενο 25 ώρες, β) δεν 
προκύπτει διδακτική εµπειρία σε δοµές δια βίου εκπαίδευσης.  
 
ΒΕΛΗ ΑΡΕΤΗ (αριθµ. πρωτ. 28151/20-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση 
απορρίπτεται. Ο φάκελος δικαιολογητικών ορθώς µοριοδοτήθηκε από την επιτροπή 
αντιπαραβολής δικαιολογητικών. 
 
ΦΟΙΒΗ ΡΟΥΜΠΑ (αριθµ. πρωτ. 28896/21-5-2014) (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η ένσταση 
γίνεται δεκτή: α) προκύπτει γνώση Η/Υ, β) είναι µέλος µονογονεϊκής οικογένειας.  
 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28177/20-5-2014) (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ). Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει επίσηµη µετάφραση στο 
πιστοποιητικό ξένης γλώσσας. 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙ∆ΟΥ ΘΕΑΝΩ (αριθµ. πρωτ. 28172/20-5-2014) (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ). Η ένσταση απορρίπτεται διότι το µεταπτυχιακό είναι µη συναφές βάσει 
προκήρυξης. 
 
ΜΙΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (αριθµ. πρωτ. 28171/20-5-2014) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) η επιµόρφωση στο διδακτικό αντικείµενο ορθώς 
προσµετρήθηκε από την επιτροπή, β) προκύπτει άνω των 1000 ωρών διδακτική εµπειρία σε 
δοµές δια βίου εκπαίδευσης. 
 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (αριθµ. πρωτ. 28722/21-5-2014) (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) η διδακτική εµπειρία στις δοµές δια βίου εκπαίδευσης και 
κατάρτισης έχει προσµετρηθεί ορθά, β) προκύπτουν επιπλέον 20 ώρες επιµόρφωσης στην 
εκπαίδευση ενηλίκων και επιπλέον 91 ώρες επιµόρφωσης στο διδακτικό αντικείµενο.  
 
ΣΤΑΥΡΙ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28723/21-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή: προκύπτει από το φάκελο δικαιολογητικών άριστη γνώση ξένης 
γλώσσας.  
 
 
 
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αριθµ. πρωτ. 29178/23-5-2014) (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται. Ελέγχθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και η 
ηλεκτρονική αίτηση ήταν ανυπόγραφη. 
 



ΠΑΜΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28781/21-5-2014) (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή: υπήρχε στο φάκελο δικαιολογητικών ο βασικός τίτλος 
σπουδών, η ενιστάµενη µοριοδοτήθηκε και προσµετρώνται 21,11 µόρια 
 
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (αριθµ. πρωτ. 28583/20-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). 
Η ένσταση απορρίπτεται. Ελέγχθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και ο βασικός τίτλος 
σπουδών δεν ήταν επικυρωµένος, ενώ δεν υπήρχε υπεύθυνη δήλωση ότι τα δικαιολογητικά 
είναι ακριβή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων. 
 
ΒΕΡΜΙΣΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (αριθµ. πρωτ. 28257/20-5-2014) (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Τα ερωτήµατα που θίγονται στην ένσταση δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητα 
της επιτροπής ενστάσεων. 
 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (αριθµ. πρωτ. 28533/20-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση απορρίπτεται. Ελέγχθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και δεν υπάρχει βεβαίωση 
διδακτικής εµπειρίας στα Σ∆Ε που να αναγράφει µήνες προϋπηρεσίας για να γίνει η αναγωγή 
σε ώρες. 
 
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28291/20-5-2014) (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) προκύπτουν 545 ώρες διδακτικής 
εµπειρίας στην τυπική εκπαίδευση και 100 ώρες επιµόρφωσης στο διδακτικό αντικείµενο, β) 
από το φάκελο δικαιολογητικών του κυρίου Νικολάου Μοσχονά προκύπτει άριστη γνώση 
ξένης γλώσσας, γ) στο φάκελο δικαιολογητικών της κυρίας Σπυριδούλας Κουλούρη υπάρχει 
πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕ∆, δ) οι ώρες διδακτικής εµπειρίας στην τυπική εκπαίδευση του 
κυρίου Φιωτάκη Κωνσταντίνου είναι 408.  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (αριθµ. πρωτ. 28514/20-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή: για την κυρία Μανιατάκου Ηλιάνα δεν προµετράται επιπλέον 
µοριοδότηση ως µέλος µονογονεϊκής οικογένειας.  
 
ΑΛΗΦΡΑΓΚΗ ΣΟΦΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28191/20-5-2014) (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η ένσταση 
γίνεται δεκτή: προκύπτουν 510 ώρες επιµόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων.  
 
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αριθµ. πρωτ. 28188/20-5-2014) (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) η γνώση χειρισµού Η/Υ είναι προαπαιτούµενο για τη 
διδασκαλία της Πληροφορικής, β) προκύπτουν 357 ώρες διδακτικής εµπειρίας σε δοµές δια 
βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.  
 
ΚΟΡΟΛΗ ΜΑΡΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28187/20-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση 
γίνεται δεκτή εν µέρει: α) επιµόρφωση στα Σ∆Ε 65 ώρες, β) επιµόρφωση στην εκπαίδευση 
ενηλίκων 457 ώρες, γ) επιµόρφωση στο διδακτικό αντικείµενο 80 ώρες.  
 
ΣΙΕΜΠΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (αριθµ. πρωτ. 28571/20-5-2014) (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) προκύπτουν βάσει βεβαίωσης ΟΑΕ∆ 12 µήνες 
ανεργίας, β) δεν υπήρχε στο φάκελο δικαιολογητικών βεβαίωση προϋπηρεσίας από την 
Εθνική Λυρική Σκηνή.  
 
ΜΟΥΓΓΟΛΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ (αριθµ. πρωτ. 28566/20-5-2014) (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) δεν υπάρχει επίσηµη µετάφραση στο πιστοποιητικό ξένης 
γλώσσας, β) προκύπτουν άνω των 1000 ωρών διδακτική εµπειρία στην τυπική εκπαίδευση, 
γ) προκύπτουν 275 ώρες επιµόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων και 47 ώρες επιµόρφωσης 
στο διδακτικό αντικείµενο.  



 
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ (αριθµ. πρωτ. 28548/20-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση απορρίπτεται διότι το µεταπτυχιακό είναι µη συναφές βάσει προκήρυξης. 
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (αριθµ. πρωτ. 28310/20-5-2014) (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προκύπτουν 37 ώρες επιµόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων  
 
∆ΕΓΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε∆ΟΥΑΡ∆ΟΣ (αριθµ. πρωτ. 28424/20-5-2014) (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) δεν προκύπτει επιµόρφωση στο 
διδακτικό αντικείµενο, β) προκύπτουν επιπλέον 30 ώρες διδακτική εµπειρία στην τυπική 
εκπαίδευση.  
 
ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΑΝΩ (αριθµ. πρωτ. 28178/20-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση 
απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει επίσηµη µετάφραση στο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας. 
 
ΖΥΓΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (αριθµ. πρωτ. 28181/20-5-2014) (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή: α) το µεταπτυχιακό είναι συναφές, β) προκύπτουν συνολικά 956 
ώρες διδακτική εµπειρία στην τυπική εκπαίδευση. 
 
ΚΟΝΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ (αριθµ. πρωτ. 28192/20-5-2014) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή: προκύπτει από το φάκελο δικαιολογητικών πολύ καλή γνώση ξένης 
γλώσσας.  
 
ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (αριθµ. πρωτ. 28700/21-5-2014) (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ). Η ένσταση απορρίπτεται: προκύπτουν από το φάκελο δικαιολογητικών 
350 ώρες επιµόρφωσης στο διδακτικό αντικείµενο.  
 
ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (αριθµ. πρωτ. 28479/20-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι η ενιστάµενη δεν έχει προσκοµίσει στο φάκελο 
δικαιολογητικών πιστοποιητικό που να αποδεικνύει γνώση Η/Υ. 
 
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (αριθµ. πρωτ. 28567/20-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση απορρίπτεται. ∆εν είναι γονέας τριών τέκνων. 
 
ΜΑΧΑΙΡΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (αριθµ. πρωτ. 28573/20-5-2014) (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η 
ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υπάρχει επίσηµη µετάφραση στο πιστοποιητικό ξένης 
γλώσσας. 
 
ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (αριθµ. πρωτ. 28561/20-5-2014) (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η 
ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις στο φάκελο 
δικαιολογητικών. 
 
ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (αριθµ. πρωτ. 28574/20-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση απορρίπτεται διότι η ενιστάµενη δεν έχει προσκοµίσει στο φάκελο δικαιολογητικών 
πιστοποιητικό που να αποδεικνύει γνώση Η/Υ. 
 
ΕΥΤΑΞΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (αριθµ. πρωτ. 28198/20-5-2014) (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η ένσταση 
απορρίπτεται διότι το µεταπτυχιακό είναι µη συναφές βάσει προκήρυξης. 
 
ΚΑΛΦΑΟΥΓΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ (αριθµ. πρωτ. 28169/20-5-2014) (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση γίνεται δεκτή: προκύπτουν 400 ώρες επιµόρφωσης στο διδακτικό 
αντικείµενο. 



 
ΣΤΙΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (αριθµ. πρωτ. 28186/20-5-2014) (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή: προκύπτουν άνω των 1000 ωρών διδακτική εµπειρία 
στην τυπική εκπαίδευση.  
 
ΠΑΥΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (αριθµ. πρωτ. 28515/20-5-2014) (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ). Η ένσταση απορρίπτεται ως ανυπόγραφη. 
 
ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28194/20-5-2014) (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η 
ένσταση απορρίπτεται διότι οι εν λόγω επιµορφώσεις δεν εµπίπτουν στα πεδία που 
µοριοδοτούνται βάσει προκήρυξης. 
 
ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (αριθµ. πρωτ. 27908/19-5-2014) (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή: ο ενιστάµενος µοριοδοτήθηκε και 
προκύπτουν 24 µόρια. 
 
ΦΙΩΤΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (αριθµ. πρωτ. 28718/21-5-2014) (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή: η ενιστάµενη µοριοδοτήθηκε και προκύπτουν 
21,17 µόρια.  
 
ΤΣΕΑ ΕΥΤΥΧΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28170/20-5-2014) (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ). 
Η ένσταση γίνεται δεκτή: η ενιστάµενη µοριοδοτήθηκε και προκύπτουν 13,6 µόρια.  
 
ΠΑΠΙ∆Α ΜΑΡΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28476/20-5-2014) (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή: η ενιστάµενη µοριοδοτήθηκε και προκύπτουν 36,78 
µόρια.  
 
ΤΣΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28299/20-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση 
απορρίπτεται: προκύπτουν άνω των 1000 ωρών διδακτικής εµπειρίας στην τυπική 
εκπαίδευση και 37 ώρες διδακτικής εµπειρίας σε δοµές δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.  
 
ΤΡΙΚΚΑΛΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (αριθµ. πρωτ. 29028/22-5-2014) (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ). Η ενιστάµενη ορθώς έχει περιληφθεί στον πίνακα απορριφθέντων, διότι 
δεν έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση. 
 
ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αριθµ. πρωτ. 28614/20-5-2014) 
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η ένσταση απορρίπτεται: ορθώς µοριοδοτήθηκαν οι φάκελοι των 
συνυποψήφιων του για τους οποίους ενίσταται από την επιτροπή αντιπαραβολής 
δικαιολογητικών. 
 
 
 
Η επιτροπή ενστάσεων 
 
 
Φουλίδου Ειρήνη 
 
Καπνιάρης Στρατής 
 
Κορµπάκης Κωνσταντίνος 
 
 



                                          


