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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ 
ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΚΔΒΜ ΑΠ7 και ΑΠ8 ) 
 
 

   Στην Αθήνα σήμερα  18/07/2014  .συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων 
σύμφωνα με την υπ’αριθμ.:2022/97/13.06.2014  απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 
αποτελούμενη από τους  κ.κ.: 
Κυριλή Κωνσταντίνο  
Κοτσολάκου Ελένη 
Σκούμπη Παναγιώτα  
 
   Η επιτροπή αφού μελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία 
και συζήτησε διεξοδικά για αυτές, αποφάσισε τα εξής: 

 
1.  ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΘΟΣ  (ΑΠ.: 36009/1/7/2014) 

 Η ένσταση απορρίπτεται επειδή η επιμόρφωση που αναφέρεται δεν είναι   
συναφής με τα αναγραφόμενα στην πρόσκληση.  
 

2. ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΑΠ.:36010/1/7/2014) 
 Η ένσταση απορρίπτεται επειδή η επαγγελματική εμπειρία δεν αφορά διοίκηση 
και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενώ η επιμόρφωση  δεν 
ανταποκρίνεται στους όρους της προκήρυξης.          
 

3. ΑΝΕΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΑΠ.:35099/25/06/2014) 
Η ένσταση απορρίπτεται επειδή το Μεταπτυχιακό δεν είναι συναφές με τους όρους 
της προκήρυξης (απαιτείται η εξειδίκευση πάνω στους όρους που αναφέρονται 
στην πρόσκληση). 
 

4. ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-(ΑΠ.:34814/24/06/2014)  
Η ένσταση απορρίπτεται επειδή η επιμόρφωση δεν έχει συνάφεια με την 
προκηρυσόμενη  θέση ενώ, όσον αφορά την ανεργία, στην αρχική αίτηση δεν 
προσκομίστηκε βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 
 

5. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ- (ΑΠ.:35125/25/06/2014)  
Διορθώθηκε το πεδίο “Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης” ενώ όσον αφορά τη 
μοριοδότηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η ένσταση δεν γίνεται δεκτή 
λόγω μη συνάφειας με την προκηρυσσόμενη θέση. 
 

6. ΑΡΑΒΟΣΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-  (ΑΠ.:34920-25/06/2014) 
 Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. 
α) Δεν προκύπτει συνάφεια για την προϋπηρεσία στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.   
β) στο  ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ & ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε. – Δεν προκύπτει το διάστημα απασχόλησης από 
τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα. 



γ) αναγνωρίσθηκαν 26 μήνες προϋπηρεσίας στο ΙΔΕΚΕ. 
 
 

7. ΝΕΡΑNΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – (ΑΠ.:34923-25/06/2014) 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. 
 α) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μη συναφής. 
 β) Αναγνωρίσθηκε προϋπηρεσία 13 μηνών. 
 

8. ΚΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ- (ΑΠ.:35143-25/06/2014) 
 Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Αναγνωρίσθηκαν 25  μήνες  προϋπηρεσίας από 
τον Ησίοδο (Πρόγραμμα Εκπαίδευσης αγροτών) και όσον αφορά την κα. ΜΑΡΙΔΗ  
ΕΛΠΙΔΑ αφαιρέθηκαν (18 μήνες) προϋπηρεσίας στα  VOUCHER . 
 

9. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ -(ΑΠ.:36019/01-07-2014) 
Η ένσταση απορρίπτεται, δεν υπάρχει ηλεκτρονική αίτηση υπογεγραμμένη. 
  

10. ΠΑΠΠΑ ΕΥΤΥΧΙΑ  -(ΑΠ.:35199/25-06-2014)    
Η ένσταση απορρίπτεται. α)Το μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα δεν έχουν 
συνάφεια σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και β) η διδακτική εμπειρία δεν 
προσμετράτε σαν επαγγελματική εμπειρία. 
 

11.  ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΠΑΡΘΕΝΑ- (ΑΠ.:35272/26-06-2014) 
      Η ένσταση απορρίπτεται, η προϋπηρεσία δεν είναι συναφής με τους 
      όρους της προκήρυξης 
 

12. ΣΑΚΛΑΜΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-(ΑΠ.:35277/26-06-2014) 
Η ένσταση απορρίπτεται επειδή η προϋπηρεσία δεν ανταποκρίνεται στους όρους 
της προκήρυξης. 
 

13. ΒΑΜΒΑΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΑΠ: 36011/01-07-2014)  
Η ένσταση απορρίπτεται:  
α) Η σύμβαση για την απασχόληση στο Πρόγραμμα ¨Σχολές Γονέων ¨ δεν 
συνοδεύεται με τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής και δεν έχει   
προσκομισθεί η βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. 
β) Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών δεν είναι συναφής με το  αντικείμενο της 
προκηρυσόμενης θέσης. 
 

14. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΠ.:35415/27-06-2014) 
Η ένσταση απορρίπτεται:  
α) Στους όρους της προκήρυξης δεν προβλέπεται ως κοινωνικό κριτήριο η 
αναπηρία. 
  β) Η διδακτική εμπειρία δεν προσμετράτε σαν επαγγελματική. 
  γ) Η Επιμόρφωση δεν συνάδει με τους όρους της προκήρυξης. 
 

15. ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ(ΑΠ.:35416/27-06-2014) 
Η ένσταση απορρίπτεται, η βεβαίωση της ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ δεν αποδεικνύει ότι οι 
θεματικές ενότητες που αναφέρονται υπάγονται στο πεδίο της Πληροφορικής. 
 

16. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΑΠ.:35417/27-06-2014) 
Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τον Η/Υ και την πολυτεκνία. 
 



 
 
 
 
 

17. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ(ΑΠ.:34948/25-06-2014) 
Η ένσταση απορρίπτεται επειδή δεν υπάρχει τυπωμένη και υπογεγραμμένη η 
ηλεκτρονική αίτηση στο φάκελο δικαιολογητικών όπως προβλέπει η προκήρυξη. 
 

18. ΖΙΑΡΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - (ΑΠ.:35418/27-06-2014) 
Η ένσταση απορρίπτεται:  
α)  Η από 15/1/2014 Σύμβαση δεν συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά 
πληρωμής. 
β) Απουσιάζει βεβαίωση του εργοδότη όσον αφορά την προϋπηρεσία στα ΚΕΕ 
Ευβοίας και Αιγάλεω. 
 

19. ΓΟΥΠΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ-(ΑΠ.:35420/27-06-2014) 
Η ένσταση γίνεται δεκτή τηρούνται οι προϋποθέσεις και μοριοδοτήθηκε. 
(Υπάρχει πιστοποίηση γνώσης Η/Υ). 
 

20. ΑΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-(ΑΠ.:354224/26-06-2014) 
Η ένσταση απορρίπτεται, δεν υπάρχει συνάφεια της επαγγελματικής εμπειρίας με 
τα οριζόμενα στην προκήρυξη. 
 

21. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ-(ΑΠ.:35433/27-06-2014) 
Η ένσταση γίνεται δεκτή  
 α) Αναγνωρίζεται η επιμόρφωση  στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και η 
επιμόρφωση ¨Ευρωπαϊκή Ατζέντα¨ για την κατάρτιση και Εκπαίδευση  Ενηλίκων. 
(116 ΩΡΕΣ). 
β)Προσμετρήθηκε η επιμόρφωση στην Συμβουλευτική Ψυχομετρία και   Διαχείριση 
Κρίσεων με ειδίκευση στη Σχολική Συμβουλευτική –Επαγγελματικό 
προσανατολισμό και στη Διοίκηση Οργανισμών –Σχολικών Μονάδων.(410 ΩΡΕΣ). 
γ) Η επιμόρφωση στην Ειδική Επιμόρφωση Εκπαιδευτών (20 ώρες) δεν είναι 
συναφής με τους όρους της προκήρυξης  
 

22. ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- (ΑΠ.: 35596/27-06-2014)  
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. 
Η επιμόρφωση δεν συνάδει με τους όρους της προκήρυξης . 
Αναγνωρίστηκαν 35 μήνες προϋπηρεσίας.   
 

23. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-(ΑΠ.: 35595/27-06-2014)  
Η ένσταση απορρίπτεται. Από την βεβαίωση προϋπηρεσίας δεν διαφαίνεται 
επαγγελματική εμπειρία σε σχεδιασμό και οργάνωση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων ,συντονισμό υλοποίησης εκπαιδευτικής διαδικασίας ,αλλά ως 
εκπαιδεύτρια. 
Η επιμόρφωση δεν συνάδει με τους όρους της προκήρυξης .  
 

24. ΠΑΠΑΞΑΝΗ ΔΑΦΝΗ- ( ΑΠ.: 35425/27-06-2014 )  
Η ένσταση απορρίπτεται. Η επαγγελματική εμπειρία δεν αναγνωρίζεται δεν 
υπάρχει συνάφεια με τα οριζόμενα στην προκήρυξη. 
 



 
 
 
 
 

25. ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  -ΑΠ: ( 35424/27-06-2014)  
Η ένσταση απορρίπτεται:  
α) Η διδακτική εμπειρία δεν αναγνωρίζεται . 
β) Η επιμόρφωση δεν συνάδει με τους όρους της προκήρυξης 
 Στον επανέλεγχο των δικαιολογητικών της κ. ΚΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑΣ, η κατάταξή της 
παραμένει ως έχει, ενώ, στην κ. ΚΟΦΙΤΣΑ ΔΑΦΝΗ οι μήνες ανεργίας  παραμένουν 
ως έχουν. Όσον αφορά στη δυνατότητα πρόσβασης στους φακέλους των δύο 
συνυποψήφιων κ. ΚΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑΣ και κ.ΚΟΦΙΤΣΑ ΔΑΦΝΗΣ, η Επιτροπή 
Ενστάσεων έχει διαβιβάσει το αίτημα στο αρμόδιο Τμήμα.  
 

26. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-( ΑΠ: 35423/27-06-2014)  
Η ένσταση απορρίπτεται επειδή η επιμόρφωση δεν συνάδει με τους όρους της 
προκήρυξης( παρ.1.2)  
 

27. ΓΙΑΡΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- (ΑΠ.: 35421/27-06-2014)  
Η ένσταση δεν μπορεί να εξετασθεί αφού δεν υπάρχει εκτυπωμένη ηλεκτρονική 
αίτηση με υπογραφή. 
 

28. ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ-(ΑΠ.:34974/25-06-2014 ) 
Η ένσταση απορρίπτεται επειδή: α) Οι Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στα έργα: 
«ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ» και «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»  δεν συνοδεύονται από βεβαιώσεις 
ασφαλιστικού φορέα,  επίσης η Σύμβαση για το έργο «ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ» δεν 
συνοδεύεται από Παραστατικά Πληρωμής. 
β) Οι βεβαιώσεις που αφορούν την προϋπηρεσία στα ΚΕΣΠΕΝ και στο ΚΕΘΕΑ δεν 
συμπίπτουν με τους όρους της προκήρυξης.  
 

29. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-(ΑΠ 35565/27-06-2014) 
Η ένσταση απορρίπτεται επειδή τα φωτοαντίγραφα δεν είναι επικυρωμένα ούτε 
συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση Γνησιότητας.  Όσον αφορά στη δυνατότητα 
πρόσβασης στο φάκελο σας η Επιτροπή Ενστάσεων έχει διαβιβάσει το αίτημα σας 
στο αρμόδιο Τμήμα.  
 

30. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-(ΑΠ 35951/25-06-2014) 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκε το πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
 

31. ΤΣΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ -(ΑΠ 35083/25-06-2014) 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. Οι μήνες ανεργίας από 19  έγιναν  23. 
 

32. ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- (Α.Π. 35431/27-6-2014) 
Η ένσταση απορρίπτεται:   
α) Ο Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών είναι εκτός των θεματικών πεδίων που 
αναφέρονται στην προκήρυξη. 
β) Η επιμόρφωση για να αναγνωρισθεί απαιτείται βεβαίωση του φορέα κι όχι  
Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου και  
γ) η διδακτική εμπειρία δεν αναγνωρίζεται. 
 



 
 
 
 

33. ΛΑΖΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ -(Α.Π. 35436/27-6--2014) 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρη . 
α)Προσμετρήθηκε η επιμόρφωση στην Συμβουλευτική Ψυχομετρία και   
Διαχείριση Κρίσεων με ειδίκευση στη Σχολική Συμβουλευτική –Επαγγελματικό 
προσανατολισμό και στη Διοίκηση Οργανισμών –Σχολικών Μονάδων. (410 ΩΡΕΣ). 
 β) Η κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων «Ευρωπαϊκή Ατζέντα »  ως έχει 
 γ) οι υπόλοιπες επιμορφώσεις δεν ανταποκρίνονται στους όρους της προκήρυξης. 
  

34. ΒΑΒΑΤΖΑΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ-(Α.Π. 35419/27-6--2014) 
Η ένσταση έγινε δεκτή εν μέρη  
Τηρούνται οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης για θέση Υπευθύνου 
Εκπαίδευσης 
α) Πτυχίο ναι ,  
β) Η/Υ σύμφωνα  με ΑΣΕΠ 
 γ) Η επιμόρφωση 100 ώρες  
δ) το μεταπτυχιακό δίπλωμα  θέλει επίσημη μετάφραση από ΔΟΑΤΑΠ δεν 
αναγνωρίζεται  
ε) Η διδακτική εμπειρία δεν αναγνωρίζεται 
 στ) Επαγγελματική εμπειρία δεν συνάδει με τους όρους της προκήρυξης. 
ζ)Η συνυποψήφια σας  έχει  δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για θέση υπεύθυνου 
Εκπαίδευσης.  
 

35.  ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ -(Α.Π. 37698/7-7-2014) 
Η ένσταση απορρίπτεται επειδή η επαγγελματική εμπειρία δεν ικανοποιεί τους 
όρους της προκήρυξης. 
 

36. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- (Α.Π. 35393/27-6--2014) 
Η ένσταση απορρίπτεται:  
α) Δεν έχει επισυναφθεί το πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης 
β) Το Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ δεν είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα  στην 
προκήρυξη. 
 

37.   ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ-(Α.Π. 35230/26-6--2014) 
Η ένσταση απορρίπτεται:  
Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών, σύμφωνα με την προκήρυξη, πρέπει να είναι 
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων ή Διασφάλιση 
Ποιότητας στην Εκπαίδευση 
Η επιμόρφωση που μοριοδοτείται αναφέρεται στην παρ. 1.2 της πρόσκλησης. 
Όσον αφορά το μεταπτυχιακό τίτλο της κας Βαμβακά Χαραλαμπίας έγινε δεκτό 
σύμφωνα με την υπ. αριθμ.: 2060/98/24-06-2014 απόφαση του Δ.Σ του  ΙΝΕΔΙΒΙΜ  
Για τα υπόλοιπα ερωτήματα τα οποία έχετε θέσει η ένσταση σας έχει διαβιβαστεί 
στο αρμόδιο   Τμήμα.. 
 
 

38.   ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ-(Α.Π: 36398/2-7-2014) 
Η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι 30/6/204. Ως εκ τούτου, η ένστασή σας 
απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη. 



 
 
 

39. .ΜΠΟΥΜΠΟΥΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ -(Α.Π: 35434/27-6-2014) 
 Η ένσταση απορρίπτεται: 
 α) Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών δεν είναι συναφής. 
 β) Οι 1200 ώρες αναφέρονται σε Επιμόρφωση που είναι εκτός της Πρόσκλησης. 
γ) Οι Βεβαιώσεις Επιμόρφωσης στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αφενός 
είναι εκτός των ζητουμένων στην πρόσκληση και αφετέρου δεν αναγράφουν 
αριθμό ωρών. 
δ) Στην αρχική αίτηση στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά δεν υπήρχε η 
Βεβαίωση από το ΕΑΠ για το Πρόγραμμα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών», διαρκείας 
37 ωρών. 
 

40. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ --(Α.Π.: 35372/26-6-2014) 
Η ένσταση απορρίπτεται,  δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις. 
Το  Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν είναι επικυρωμένο. 
  

41. ΒΗΣΣΑΡΙΑ ΚΟΣΜΑ--(Α.Π.: 35487/27-6-2014) 
Η ένσταση έγινε δεκτή εν μέρη. 
α) Προσμετρήθηκαν  13 μήνες απασχόλησης στο Πρόγραμμα «Οδυσσέας»  
β) Προσμετρήθηκαν  23 μήνες απασχόλησης στο Πρόγραμμα «Σχολές Γονέων» 
γ) Δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία ως υπεύθυνη Αγωγής Υγείας διότι η 
βεβαίωση έχει εκδοθεί προγενέστερα (11/12/2008) από το χρονικό διάστημα που 
αναφέρει η σύμβαση η οποία και δεν προσκομίσθηκε . 
 
42. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ- ---(Α.Π.: 35542/27-6-2014) 
Η ένσταση απορρίπτεται. 
 Στην αρχική αίτηση δεν υπάρχουν οι Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας που αναφέρονται, 
ούτε η Σύμβαση για το Πρόγραμμα «Οδυσσέας» με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 
 
43. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ-(Α.Π.: 37696/7-7-2014) 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι στην αρχική αίτηση δεν υπήρχε εκτυπωμένη 
ηλεκτρονική αίτηση υπογεγραμμένη.  
 
44.  ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ---(Α.Π. 35485/27-6-2014) 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι η επαγγελματική εμπειρία δεν πληροί τους όρους 
της πρόσκλησης. 
 
 45. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΡΙΦΥΛΛΗ---(Α.Π. 35428/27-6-2014) 
Η ένσταση απορρίπτεται:  
α) Το Μεταπτυχιακό δεν είναι συναφές με τους όρους της προκήρυξης. 
 β) Να αφαιρεθούν τα μόρια της ανεργίας. 
 γ)Η Επαγγελματική Εμπειρία στο ΚΔΒΜ του Δήμου Προσοτσάνης δεν συνοδεύεται 
από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα. 
δ) Δεν προκύπτει συνάφεια της Επαγγελματικής Εμπειρίας στην Επιτροπή Ερευνών 
με τα οριζόμενα της Πρόσκλησης. 
ε) Δεν προκύπτει συνάφεια της Επιμόρφωσης με τους όρους της Προκήρυξης 
στ) Βεβαίωση η οποία υποβάλλεται μεταγενέστερα δεν λαμβάνεται υπόψη. 



ζ) Όσον αφορά τον Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της κ. ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ,  
αυτός είναι συναφής με τα οριζόμενα στην προκήρυξη διότι είναι στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων. 
  
  46..  ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - --(Α.Π. 35427/20-5-2014) 
 Η ένσταση απορρίπτεται  διότι : 
α) Η  Επιμόρφωση και η Επαγγελματική Εμπειρία είναι μη συναφής με τους όρους 
της πρόσκλησης. 
β) Το Μεταπτυχιακό της κας. BΕΡΒΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ είναι στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων και είναι συναφές. 
γ) Το Μεταπτυχιακό της κας.ΜΑΣΤΟΡΑ ΜΑΡΙΑΣ είναι συναφές και αφορά 
Εκπαίδευση Ενηλίκων (Ε.Α.Π.)  
Η ένσταση γίνεται δεκτή για το Μεταπτυχιακό της κας. ΠΑΡΙΣΗ ΦΑΝΗΣ. Απαιτείται 
επίσημη μετάφραση από (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) 
  
 47. .ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ---(Α.Π. 34917/25-6-2014) 
Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. 
α) Για την κα ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ     
     Η Βεβαίωση Επαγγελματικής Εμπειρίας δεν προσμετράτε διότι δεν είναι  
     συναφής με τους όρους της πρόσκλησης. Έγινε διόρθωση. 
β)  Στην ένσταση αναφέρεται να εξετασθεί η μοριοδότηση της κας 
     Σπυροπούλου Μαρία- Ειρήνης χωρίς να υπάρχει υποψήφια με αυτό το 
     όνομα.  
 
48.  ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-(Α.Π. 37697/7-7-2014) 
Η ένσταση απορρίπτεται.  
Η Επαγγελματική Εμπειρία και η Επιμόρφωση δεν συνάδουν  με τους όρους της 
πρόσκλησης 
  
49.  ΣΚΑΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-(Α.Π. 35429/27-6-2014) 
 Η ένσταση απορρίπτεται. Τα αρχικά δικαιολογητικά δεν συνοδεύονται από 
Υ.Δ περί γνησιότητάς τους. 
 
50. ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -(Α.Π. 37129/4-7-2014) 
Η ένσταση απορρίπτεται. 
 Η Επιμόρφωση δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης. 
Η Επαγγελματική Εμπειρία δεν συνοδεύεται από Βεβαίωση Ασφαλιστικού  
 Φορέα. 
 
Η επιτροπή ενστάσεων : 
 
Κυριλής  Κωνσταντίνος  
 
Κοτσολάκου Ελένη 
 
Σκούμπη Παναγιώτα  
 
 
 


