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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 
 Στην Αθήνα σήµερα Πέµπτη 12 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: 
 
 
 
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΕΡΑΣΜΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28425/20-5-2014): (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάµενη δεν είναι δηµόσιος υπάλληλος.  
 
ΣΑΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28165/20-5-2014): (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) προκύπτουν 125 ώρες επιµόρφωσης στα Σ∆Ε και 350 
ώρες επιµόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων, β) δεν υπάρχει αντίστοιχη βεβαίωση στο 
φάκελο. 
  
ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (αριθµ. πρωτ. 28162/20-5-2014) (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή. Προκύπτει άριστη γνώση της ιταλικής γλώσσας.  
 
ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28184/20-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) προκύπτουν 713 ώρες διδακτικής εµπειρίας στα Σ∆Ε, β) η 
επιµέλεια κειµένων δεν συνιστά επιµόρφωση στο διδακτικό αντικείµενο.  
 
ΨΗΝΑΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (αριθµ. πρωτ. 28168/20-5-2014) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) προκύπτουν επιπλέον 25 ώρες επιµόρφωσης στην 
εκπαίδευση ενηλίκων, β) έγινε επανακαταµέτρηση στην επιµόρφωση και στη διδακτική 
εµπειρία για την κυρία Τσίγκου και προέκυψαν: επιµόρφωση στα Σ∆Ε 16 ώρες, επιµόρφωση 
στην εκπαίδευση ενηλίκων 404 ώρες, επιµόρφωση στο διδακτικό αντικείµενο 33 ώρες, 
διδακτική εµπειρία στα Σ∆Ε 816 ώρες, διδακτική εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων 516 
ώρες.  
 
ΤΣΑΜΑΝ∆ΟΥΡΑ ΡΟ∆ΑΝΘΗ (αριθµ. πρωτ. 28731/21-5-2014) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η εκτυπωµένη ηλεκτρονική αίτηση είναι 
ανυπόγραφη.  
 
ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΝΙΚΗ (αριθµ. πρωτ. 28160/20-5-2014) (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή: προκύπτουν 1157 ώρες διδακτικής εµπειρίας σε δοµές δια 
βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.  



ΜΗΣΤΡΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (αριθµ. πρωτ. 28161/20-5-2014) (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: το µεταπτυχιακό και το διδακτορικό είναι µη συναφή µε 
την εκπαίδευση ενηλίκων ή τη δια βίου εκπαίδευση ή τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση.  
 
ΚΝΙΘΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αριθµ. πρωτ. 27905/19-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) προκύπτει διδακτική εµπειρία στην τυπική εκπαίδευση 
άνω των 1000 ώρών, β) µεταπτυχιακό και διδακτορικό µη συναφή µε την εκπαίδευση 
ενηλίκων ή τη δια βίου εκπαίδευση ή τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση.  
 
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αριθµ. πρωτ. 28182/20-5-2014) (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει. Προκύπτουν 7 µήνες ανεργίας.  
 
ΛΥΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28163/20-5-2014) (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται: µεταπτυχιακό και διδακτορικό µη συναφή µε την 
εκπαίδευση ενηλίκων ή τη δια βίου εκπαίδευση ή τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση.  
 
ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΑΚΗ ΑΝΤΙΟΠΗ (αριθµ. πρωτ. 28167/20-5-2014) (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ). Η ένσταση απορρίπτεται: δεν υπάρχει βεβαίωση στο φάκελο, παρά 
µόνο µια σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς 
του δήµου Ρεθύµνης. 
 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (αριθµ. πρωτ. 28738/21-5-2014) (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προκύπτουν 300 ώρες επιµόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων.  
 
ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (αριθµ. πρωτ. 28724/21-5-2014) (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προκύπτει γνώση χειρισµού Η/Υ βάσει βεβαίωσης 
Γραµµατείας Σχολής.  
 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (αριθµ. πρωτ. 28156/20-5-2014) (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή. Προκύπτει γνώση χειρισµού Η/Υ βάσει βεβαίωσης Γραµµατείας 
Σχολής.  
 
ΠΕΤΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (αριθµ. πρωτ. 28981/22-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) προκύπτουν 300 ώρες επιµόρφωσης στην εκπαίδευση 
ενηλίκων, β) διδακτική εµπειρία σε δοµές δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης 564 ώρες, γ) 
διδακτική εµπειρία στην τυπική εκπαίδευση 558 ώρες  
 
ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (αριθµ. πρωτ. 28942/22-5-2014) (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) προκύπτουν άνω των 1000 ωρών διδακτικής εµπειρίας σε 
δοµές δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, β) οι δηµόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο 
τέλος του πίνακα βάσει Υπουργικής Απόφασης.  
 
ΓΟΥΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (αριθµ. πρωτ. 28730/21-5-2014) (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται. Από την βεβαίωση που υπάρχει στο φάκελο 
δικαιολογητικών δεν προκύπτει ότι έχει ολοκληρώσει το επιµορφωτικό πρόγραµµα. 
 
ΜΑΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28154/20-5-2014) (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάµενη δεν είναι γονέας τριών τέκνων. 
 
ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28729/21-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προσµετρώνται επιπλέον 450 ώρες επιµόρφωσης στην 
εκπαίδευση ενηλίκων.  



 
ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ ΑΓΑΠΗ (αριθµ. πρωτ. 29486/26-5-2014) (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προκύπτουν συνολικά 150 ώρες επιµόρφωσης στα 
Σ∆Ε.  
 
ΟΡΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗ ΝΙΚΗ (αριθµ. πρωτ. 28930/22-5-2014) (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η ένσταση 
γίνεται δεκτή εν µέρει: α) ορθώς έχουν προσµετρηθεί οι ώρες επιµόρφωσης στην 
εκπαίδευση ενηλίκων από την επιτροπή αντιπαραβολής δικαιολογητικών, β) προκύπτουν 3 
ώρες επιµόρφωσης στο διδακτικό αντικείµενο. 
 
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (αριθµ. πρωτ. 28748/21-5-2014) (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) προκύπτουν άνω των 1000 ωρών διδακτικής εµπειρίας 
στην τυπική εκπαίδευση, β) δεν έχει ολοκληρώσει το επιµορφωτικό πρόγραµµα σύµφωνα µε 
τη βεβαίωση που προσκοµίζει στο φάκελο δικαιολογητικών. 
 
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28932/22-5-2014) (ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ). Η ένσταση απορρίπτεται: α) δεν υπάρχει στο φάκελο δικαιολογητικών 
µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, β) δεν προκύπτει βάσει δικαιολογητικών επιµόρφωση στο 
διδακτικό αντικείµενο των Φυσικών Επιστηµών. 
 
ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (αριθµ. πρωτ. 28701/21-5-2014) (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η εν λόγω διδακτική εµπειρία εµπίπτει στην τυπική 
εκπαίδευση, στην οποία η ενιστάµενη έχει διδακτική εµπειρία άνω των 1000 ωρών. 
 
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αριθµ. πρωτ. 28734/21-5-2014) (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) προκύπτουν επιπλέον 25 ώρες επιµόρφωσης στην 
εκπαίδευση ενηλίκων, β) δεν προκύπτει επιµόρφωση στο διδακτικό αντικείµενο.  
 
∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28736/21-5-2014) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προκύπτουν 5 µήνες ανεργίας βάσει βεβαίωσης 
ΟΑΕ∆.  
 
ΒΕΡΝΑΡ∆ΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (αριθµ. πρωτ. 28159/20-5-2014) (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή: βάσει δικαιολογητικών προκύπτει γνώση ξένης γλώσσας επίπεδο C1.  
 
ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28744/21-5-2014) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή. Προκύπτουν επιπλέον 16 ώρες επιµόρφωσης στα Σ∆Ε.  
ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (αριθµ. πρωτ. 28727/21-5-2014) (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή: προκύπτουν επιπλέον 250 ώρες επιµόρφωσης στο διδακτικό 
αντικείµενο.  
 
ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ (αριθµ. πρωτ. 28737/21-5-2014) (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάµενη µοριοδοτήθηκε και προκύπτουν 42,71 µόρια.  
 
ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΝΝΑ (αριθµ. πρωτ. 28747/21-5-2014) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή. Το µεταπτυχιακό είναι συναφές µε την εκπαίδευση ενηλίκων.  
 
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28925/22-5-2014) (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) η κυρία Βενιανάκη Ελένη έχει προσκοµίσει βεβαίωση 
ΟΑΕ∆, β) οι κυρίες Σταυρακάκη Ευαγγελία και Σειραδάκη Εµµανουέλα δεν έχουν 
προσκοµίσει στο φάκελο δικαιολογητικών πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕ∆ και συνεπώς δεν 
µοριοδοτούνται στο πεδίο της ανεργίας.  



 
ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28935/22-5-2014) (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) για την ενιστάµενη βάσει δικαιολογητικών προκύπτει 
πολυτεκνία, β) έγινε επανακαµέτρηση και προκύπτουν: επιµόρφωση στα Σ∆Ε 141 ώρες και 
επιµόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων 260 ώρες, γ) η κυρία Σειραδάκη Εµµανουέλα δεν 
έχει προσκοµίσει στο φάκελο δικαιολογητικών πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕ∆ και συνεπώς δεν 
µοριοδοτείται στο πεδίο της ανεργίας   
 
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (αριθµ. πρωτ. 28732/21-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) δεν προκύπτει βάσει δικαιολογητικών δεύτερο πτυχίο, β) 
έγινε επανακαταµέτρηση και προκύπτουν 165 ώρες επιµόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων.  
 
ΠΕΡΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (αριθµ. πρωτ. 28929/22-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει. Για την κυρία Ξηρουχάκη Χρυσούλα προκύπτουν 195 ώρες 
επιµόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων, 25 ώρες επιµόρφωση στο διδακτικό αντικείµενο και 
2 µήνες ανεργίας βάσει βεβαίωσης ΟΑΕ∆. Για την κυρία Κουµπενάκη Στυλιανή προκύπτουν 
165 ώρες επιµόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων και 51 ώρες επιµόρφωσης στο διδακτικό 
αντικείµενο.  
 
ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (αριθµ. πρωτ. 28158/20-5-2014) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) Για την ενιστάµενη έγινε επαναµοριοδότηση και 
προκύπτουν 100 ώρες επιµόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων, β) για την κυρία 
Κουµπενάκη Στυλιανή προκύπτουν 51 ώρες επιµόρφωσης στο διδακτικό αντικείµενο, γ) για 
την κυρία Περράκη Χρυσούλα προκύπτουν 355 ώρες επιµόρφωσης στην εκπαίδευση 
ενηλίκων και 415 ώρες επιµόρφωσης στο διδακτικό αντικείµενο, δ) για τον κύριο Τσόφλιο 
Ιωάννη προκύπτουν 69 ώρες επιµόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων, ε) για την κυρία 
Φραγκούλη Αθηνά προκύπτουν 43 ώρες επιµόρφωσης στο διδακτικό αντικείµενο.  
 
ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ (αριθµ. πρωτ. 28931/22-5-2014) (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Η 
ένσταση γίνεται δεκτή εν µέρει: α) η γνώση Η/Υ είναι προαπαιτούµενο για την Πληροφορική 
και δεν µοριοδοτείται, β) προκύπτουν 654 ώρες διδακτικής εµπειρίας σε δοµές δια βίου 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και 609 ώρες διδακτικής εµπειρίας στην τυπική εκπαίδευση, γ) 
για τον κύριο Μαρεντάκη Ιωάννη προκύπτουν 316 ώρες διδακτικής εµπειρίας στα Σ∆Ε και 
194 ώρες διδακτικής εµπειρίας σε δοµές δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.  
 
Η επιτροπή ενστάσεων 
 
Φουλίδου Ειρήνη 
 
Καπνιάρης Στρατής 
 
Κορµπάκης Κωνσταντίνος                                         


