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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ ΚΑΙ ΔΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

 

 

Την Παρασκευή 14-11-2014 συνεδρίασε η επιτροπή ενστάσεων, η οποία ορίστηκε με την με αριθμ. 

πρωτ. 2257/104/10.9.14 απόφαση ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποτελείται από τους : 

 

Α) ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Β) ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Γ) ΦΟΥΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

 

Η επιτροπή παρέλαβε 374 ενστάσεις και αφού τις εξέτασε αποφάσισε τα ακόλουθα: 

 

 

ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 

ΖΑΠΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ 

Η με αριθμ πρωτ. 70597/8-10-2014 ένσταση έγινε δεκτή. 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Η με αριθμ πρωτ. 71160/8-10-2014 απορρίπτεται. Η ενιστάμενη έχει προσκομίσει 2 βεβαιώσεις από 

τον ίδιο εργοδότη για το ίδιο χρονικό διάστημα. 

 

ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

Η με αριθμ πρωτ. 70437/8-10-2014 γίνεται δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την πιστοποίηση 

γνώσεων Η/Υ και απορρίπτεται ως προς τον υπολογισμό της διδασκαλίας στην τριτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Απορρίπτεται επίσης ως προς την Επιμόρφωση ΑΣΠΑΙΤΕ διότι 

ορίζεται σαφώς στην πρόσκληση ότι η συγκεκριμένη επιμόρφωση δεν μοριοδοτέιται επιπλέον. Η 

ανεργία είχε υπολογισθεί σωστά.  

 

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

Η με αριθμ πρωτ. 70895/8-10-14 γίνεται δεκτή εν μέρει. Ο φάκελος της ενιστάμενης μοριοδοτήθηκε 

εκ νέου και προέκυψαν 51.964 μόρια. 

 

ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70925/8-10-14 απορρίπτεται. Η διδακτική εμπειρία έχει μετρηθεί σωστά και η 

επιμόρφωση ΑΣΠΑΙΤΕ δεν αποτελεί επιπλέον επιμόρφωση όπως σαφώς αναγράφεται και στην 

πρόσκληση. 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ.71138/8-10-14 απορρίπτεται. Στο αρχικό φάκελο του ενιστάμενου δεν υπήρχαν τα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά. 
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ΙΕΚ ΑΙΓΙΟΥ 

 

ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70492/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Η κ. Κατεχάκη έχει μοριοδοτηθεί ορθά. 

Είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιείται  προκήρυξη άλλου προγράμματος που καμία σχέση δεν έχει 

με την παρούσα διαδικασία. 

 

 

 

 

ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ 

 

ΓΟΥΠΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70782/8-10-14 ένσταση γίνεται δεκτή. Στην ενιστάμενη προσμετρήθηκαν  τα 

μόρια ανεργίας σύμφωνα με την προσκομισθείσα βεβαίωση. 

 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ 70965/8-10-14 ένσταση γίνεται δεκτή. Στην ενιστάμενη προσμετρήθηκαν  τα 

μόρια ανεργίας σύμφωνα με την προσκομισθείσα βεβαίωση. 

 

ΜΠΟΜΠΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ 70730/6-10-14 ένσταση απορρίπτεται διότι από την προσκομισθείσα σχετική 

βεβαίωση δεν προκύπτει σαφώς ο αριθμός των ωρών που ο ενιστάμενος αιτείται.  

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΒΟΣ 

 Η με αριθμ. πρωτ 71020/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτήθηκε σωστά. 

 

ΣΟΥΛΤΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70565/8-10-14 γίνεται δεκτή. Στην ενιστάμενη προσμετρήθηκαν  τα μόρια 

ανεργίας σύμφωνα με την προσκομισθείσα βεβαίωση. 

 

 

ΙΕΚ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  

Η με αριθμ. πρωτ. 70114/6-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Η ενιστάμενη κατατάχθηκε σε ειδικότητα 

αντίστοιχη με το πτυχίο της. 

 

ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΖΩΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70115/6-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Η ενιστάμενη κατατάχθηκε σε ειδικότητα 

αντίστοιχη με το πτυχίο της. 

 

ΑΘΑΝΑΣΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70115/6-10-14 ένσταση  απορρίπτεται. Η κατάταξη στην ειδικότητα  γίνεται 

σύμφωνα με το βασικό πτυχίο το οποίο σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ εντάσσει την ενιστάμενη στην 

ειδικότητα ΠΕ2 Φιλόλογοι. Ο Δντης του ΙΕΚ ως μέλος της επιτροπής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να 

αξιολογήσει το φάκελο και να αλλάξει ότι δεν συνάδει με τα κριτήρια μοριοδότησης.  
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ΙΕΚ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

Η με αριθμ, πρωτ. 70572/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Η ενιστάμενη  κατατάχθηκε στους πίνακες 

της ειδικότητας της.  

 

ΜΗΛΙΩΝΗ ΣΤΕΛΛΑ-ΟΛΓΑ 

Η με αριθμ, πρωτ. 70873/8-10-14 ένσταση  έγινε δεκτή.  

 

 

ΚΟΥΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

Η με αριθμ, πρωτ. 70596/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Οι υποψήφιοι, στην ειδικότητα που 

επικαλείται η ενιστάμενη, έχουν τα αντίστοιχα προσόντα.   

 

ΣΙΔΕΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

Η με αριθμ, πρωτ. 70538/8-10-14 ένσταση δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την πολυτεκνία και 

απορρίπτεται ως προς την ανεργία η οποία είχε ήδη προσμετρηθεί. 

 

 

ΙΕΚ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70404/7-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την επιμόρφωση και 

απορρίπτεται ως προς τη διδασκαλία στα ΣΔΕ διότι έχει προσμετρηθεί και ο ενιστάμενος έχει λάβει 

στο αντίστοιχο πεδίο το μέγιστο της μοριοδότησης.  

 

 

ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

ΠΙΣΤΟΛΑ ΕΛΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70774/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Το πτυχίο ΑΕΙ κοινωνικής εργασίας 

εντάσσεται στην ειδικότητα ΠΕ30 σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ. 

 

ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70250/7-10-2014 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη εμφανίζεται στους 

πίνακες κατάταξης. Τα ΣΔΕ είναι τυπική εκπαίδευση ενηλίκων με πτυχίο ισότιμο με της Δ/μιας 

Εκπαίδευσης οπότε σωστά  τοποθετήθηκαν στο πεδίο 2.2.2. 

 

ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

Η με αρθμ. Πρωτ. 71196/9-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Η ενιστάμενη εντάχθηκε στην ειδικότητα 

των φιλολόγων. 

 

ΒΡΑΖΕΛΗ ΒΑΓΙΑ 

Η με αριθμ, πρωτ. 71193/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει καταθέσει φάκελο 

δικαιολογητικών και συνεπώς έχει τεθεί εκτός διαδικασίας.  

 

 

ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
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ΚΑΡΛΑΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70792/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. 

 

ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 69961/6-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Δεν υπάρχει στο φάκελο του ενιστάμενου 

βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ. 

 

 

 

IEK ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

 

ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ, πρωτ. 70233/7-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. 

 

ΜΑΤΖΑΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

Η με αριθμ, πρωτ. 70931/7-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στην ενιστάμενη καταμετρήθηκαν μήνες 

ανεργίας σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

 

 

ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ 

 

ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70896/8-10-2014 ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου αλλά τα μόρια που προέκυψαν δεν είναι αυτά που αναγράφονται στην 

αρχική αίτηση διότι η ενιστάμενη δεν τήρησε τη μοριοδότηση των κριτηρίων όπως αυτή 

αναγράφεται στην με αριθμ.  1/2207/ 103/28.08.14 πρόσκληση , συμπληρώνοντας αριθμό ωρών 

αντί για αριθμό ετών όπου χρειαζόταν. Επιπλέον οι πτυχιούχοι πληροφορικής δεν μοριοδοτούνται 

πρόσθετα για τη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

 

ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70916/8-10-2014 ένσταση γίνεται δεκτή . Ο φάκελος μοριοδοτήθηκε εκ νέου. Ως 

προς το σημείο της αναφοράς στα μόρια που ενιστάμενη συγκέντρωσε σε προηγούμενη διαδικασία , 

ενημερώνουμε ότι για κάθε έτος τα κριτήρια μοριοδότησης είναι διαφορετικά. 

 

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71162/8-10-2014 ένσταση γίνεται δεκτή. Ο φάκελος μοριοδοτήθηκε εκ νέου. 

 

ΚΑΤΕΡΤΣΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70294/7-10-2014 ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει . Ο φάκελος μοριοδοτήθηκε εκ 

νέου αλλά τα μόρια που προκύπτουν δεν είναι αυτά που αιτείται η ενιστάμενη. 

 

ΜΑΡΓΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ  

Η με αριθμ. πρωτ. 70903/8-10-2014 ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει . Ο φάκελος μοριοδοτήθηκε εκ 

νέου αλλά τα μόρια που προκύπτουν δεν είναι αυτά που αιτείται η ενιστάμενη. 

 

ΣΠΕΝΤΖΑ ΟΛΓΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71442/8-10-2014 ένσταση γίνεται δεκτή  . 
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ΣΚΟΡΙΛΑ ΣΟΦΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71154/8-10-2014 έγινε δεκτή. Ο φάκελος της ενιστάμενης μοριοδοτήθηκε εκ 

νέου και προέκυψαν 47.058 μόρια. 

 

ΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

ΛΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70641/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. 

 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70318/7-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Ο ενιστάμενος κατατάσσεται σε ειδικότητα 

αντίστοιχη με το πτυχίο του. 

 

 

ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ 

 

ΖΑΓΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  

Η με αριθμ, πρωτ. 70394/7-10-14 ένσταση απορρίπτεται διότι στον πίνακα των ειδικοτήτων στο 

ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων δεν υπάρχει η ειδικότητα ΠΕ-Διαιτολόγων ούτε 

αντίστοιχη στην οποία η ενιστάμενη θα μπορούσε να υπαχθεί συνεπώς παραμένει στην αρχική 

ειδικότητα «ΑΛΛΟ».  

 

ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Η με αριθμ, πρωτ. 70680/8-10-14 ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 44.16 μόρια. Απορρίπτεται ως προς την απαίτηση της 

ενιστάμενης να ελεγχθούν τα πτυχία όλων των συνυποψηφίων που βρίσκονται πάνω από την 

ενιστάμενη στην κατάταξη , ως απαράδεκτη.   

 

 

ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 

ΤΟΤΤΗ ΦΑΝΗ  

Η με αριθμ, πρωτ. 70934/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Η επιμόρφωση για την απόκτηση 

εξειδίκευσης δεν μετράει ως επιπλέον επιμόρφωση πράγμα που ρητώς αναφέρεται στην πρόσκληση. 

Στην ενιστάμενη έχουν προσμετρηθεί τα σεμινάρια, στα οποία αναφέρεται, στο πεδίο της 

επιμόρφωσης σχετικής με το αντικείμενο. 

 

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Η με αριθμ, πρωτ. 70654/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Ο ενιστάμενος τοποθετήθηκε στη σωστή 

ειδικότητα. 

 

ΜΠΟΝΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 Η με αριθμ, πρωτ. 71314/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται . Οι διδακτικές ώρες στο ΙΕΚ του ΟΑΕΔ 

προσμετρήθηκαν στην εργασιακή εμπειρία και σε σχέση με την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας η 

ενιστάμενη κατατάχθηκε  στο επίπεδο που ορίζει ο ΑΣΕΠ. 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

Η με αριθμ, πρωτ. 70939/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται . Το σεμινάριο που αιτείται η ενιστάμενη 

έχει προσμετρηθεί στο πεδίο 1.3.Α. 
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ΛΙΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

Η με αριθμ, πρωτ. 71143/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Ο ενιστάμενος τοποθετήθηκε στη σωστή 

ειδικότητα.  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΟΥ ΑΛΙΚΗ  

Η με αριθμ, πρωτ. 70438/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στην ενιστάμενη προσμετρήθηκαν τα μόρια 

της ανεργίας σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

 

ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71206/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Το Δεύτερο πτυχίο δεν μοριοδοτείται όπως 

σαφώς ορίζει η πρόσκληση και δεν υπάρχει πιστοποίηση γνώσεων Η/Υ σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ. 

 

ΓΕΩΡΓΑΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70860/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70487/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτηθηκε εκ νέου και προέκυψαν 36.12 μόρια. 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 Η με αριθμ. πρωτ. 70599/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτήθηκε σωστά.  

 

ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70425/8-10-14 ένσταση  γίνεται δεκτή ως προς την επιμόρφωση.  

 

 

 

ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70155/7-10-14 ένσταση απορρίπτεται ο φάκελος του ενιστάμενου μοριοδοτήθηκε 

σωστά. 

 

ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70908/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτήθηκε σωστά. 

 

ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70327/7-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο διδακτορικός τίτλος έχει προσμετρηθεί 

και ο φάκελος του ενιστάμενου μοριοδοτήθηκε σωστά. 

 

ΣΕΒΑΣΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70409/7-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Η ανεργία έχει προσμετρηθεί.  
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ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

Η με αριθμ. πρωτ. 70862/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη εμφανίζεται στους Πίνακες 

του ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ. 

 

ΜΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70779/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή ως προς την πιστοποίηση γνώσης Η/Υ . Από 

τον ενιστάμενο αφαιρέθηκαν τα μόρια που αντιστοιχούν στην ανεργία διότι δεν υπήρχε στο φάκελό 

του βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

 

ΙΕΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71661/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται, ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτήθηκε σωστά . 

 

ΑΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70443/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την ανεργία και 

απορρίπτεται ως προς την διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71431/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή, στην ενιστάμενη καταχωρήθηκε ανεργία 

σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

ΜΠΕΓΙΑΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70938/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. 

 

ΤΟΥΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70930/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 45.744 μόρια. 

 

 

ΙΕΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

 

ΚΩΦΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Η με αριθμ, πρωτ. 70955/8-10-14 ένσταση  απορρίπτεται. Η πρόσκληση ήταν η ίδια για όλους τους 

εκπαιδευτές και οι οδηγίες που δόθηκαν είτε μέσω της πρόσκλησης, είτε μέσω των συχνών 

ερωτήσεων και των ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ήταν οι ίδιες για όλους. 

 

ΓΚΙΡΓΚΙΝΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ  

 Η με αριθμ, πρωτ. 70948/8-10-14 ένσταση  απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

 

 

ΙΕΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

 

ΤΣΙΡΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71198/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Έγινε δεκτή ως προς το 

Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών και καταμετρήθηκε εκ νέου η εργασιακή εμπειρία. Αφαιρέθηκαν τα 
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μόρια της Γνώσης Η/Υ διότι η ενιστάμενη δεν κατέθεσε σχετικό αποδεικτικό , όπως είχε δηλώσει με 

Υπεύθυνη Δήλωση της. 

 

ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70915/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται ως ασαφής.  

 

 

 

ΙΕΚ ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΟΥ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70853/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος συμπεριλαμβάνεται στις 

λίστες κατάταξης του ΙΕΚ Βάρης. Ως προς την ανάθεση των μαθημάτων δεν είναι αρμόδια η 

επιτροπή ενστάσεων. 

 

ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71483/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν είχε προσκομίσει στο 

φάκελό της βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. 

 

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70412/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την ξένη γλώσσα 

και απορρίπτεται ως προς την τριτεκνία διότι του είχε ήδη προσμετρηθεί. 

 

ΣΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70585/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 22.50 μόρια. 

 

 

 

ΙΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

 

ΤΟΚΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70260/7-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Οι ώρες των ΣΔΕ μεταφέρονται στην 

τυπική Δ/θμια εκπαίδευση ως τυπική εκπαίδευση ενηλίκων και μετατρέπονται σε έτη. Ο φάκελος 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 29.70 μόρια. 

 

ΧΑΡΙΑΝΟΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70690/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Εξετάσθηκε ο φάκελος του ενιστάμενου εκ 

νέου και καταμερίστηκαν ορθώς οι ώρες και τα έτη στα αντίστοιχα κριτήρια και προέκυψαν 30.998 

μόρια.  

 

ΒΕΖΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70941/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Η ενιστάμενη τοποθετήθηκε σε ειδικότητα 

σύμφωνη με το πτυχίο της.  

 

ΤΖΑΦΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70911/8-10-14 ένσταση  έγινε δεκτή. Η ενιστάμενη τοποθετήθηκε σε ειδικότητα 

σύμφωνη με το πτυχίο της.  
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70917/8-10-14 ένσταση  έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την αλλαγή 

ειδικότητας. Η ενιστάμενη τοποθετήθηκε σε ειδικότητα σύμφωνη με το πτυχίο της. Απορρίπτεται ως 

προς το συνολικό αριθμό μορίων διότι είχε μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

 

 

IEK ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

ΑΛΙΜΠΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70534/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή . Προσμετρήθηκαν στην ενιστάμενη οι μήνες 

ανεργίας σύμφωνα με την προσκομισθείσα βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

ΜΠΡΙΤΣΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 

H με αριθμ. πρωτ. 71132/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 36.52 μόρια σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΕΠΠΑΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70311/7-10-14 ένσταση έγινε  δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την ανεργία και 

απορρίπτεται ως προς τη διδακτική εμπειρία στη Δ/θμια εκπαίδευση διότι είναι λιγότερη από έξι 

μήνες επίσης το πτυχίο του Πανεπιστημίου Αιγαίου δεν αποτελεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης. Ο 

φάκελος μοριοδοτήθηκε εκ νέου και ο ενιστάμενος συγκέντρωσε 26.00 μόρια σύμφωνα με τα 

κατατεθέντα δικαιολογητικά.   

 

ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ 

Η με αριθμ πρωτ. 70876/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Απορρίπτεται ως προς τη 

μοριοδότηση του δεύτερου πτυχίου, ως προς την επάρκεια στις γνώσεις υπολογιστών (δεν είναι 

σύμφωνο με ΑΣΕΠ)  και ως προς την εργασιακή εμπειρία σε άλλη ειδικότητα από τη δηλωθείσα. 

Στην πρόσκληση ορίζονται σαφώς τα κριτήρια που μοριοδοτούνται στην παρούσα διαδικασία όπως 

ορίζεται σαφώς και πόσα πτυχία μοριοδοτούνται για τον κάθε υποψήφιο. Η ενιστάμενη 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και ο αριθμός μορίων που προέκυψε σύμφωνα με τα κατατεθέντα 

δικαιολογητικά είναι 18.96. 

 

Η ένσταση της κ. ΚΑΡΙΝ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ κατατέθηκε 17/10 14 και θεωρείται 

εκπρόθεσμη και εκτός διαδικασίας διότι στην πρόσκληση ορίζεται σαφώς ο τόπος και ο χρόνος 

υποβολής των ενστάσεων. 

 

 

ΙΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

ΠΑΥΛΙΝΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Η με αριθμ. πρωτ.. 70604/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς τις ώρες της 

διδακτικής εμπειρίας στα ΙΕΚ, καταμετρήθηκαν και βρέθηκαν 1259 ώρες. Απορρίπτεται ως προς τη 

συνάφεια του μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών. 

 

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70632/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στον ενιστάμενο καταμετρήθηκε ανεργία 

σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 
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ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 

 

ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Η με αριθμ πρωτ. 70588/8-10-14 ένσταση γίνεται δεκτή. 

 

ΛΕΜΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Η με αριθμ πρωτ. 70296/7-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Στη συγκεκριμένη προκήρυξη δεν 

αναφέρεται πουθενά στρατιωτική θητεία ως εργασιακή εμπειρία. 

 

 

ΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ 
 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ . 

Η με αριθμ. πρωτ. 70622/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται διότι το πτυχίο του ενιστάμενου δεν ανήκει 

στον κλάδο ΠΕ1829-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. 

 

ΚΟΥΙΜΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71140/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Η επιμόρφωση της ενιστάμενης  

τοποθετήθηκε στο σωστό πεδίο. 

 

ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71153/8-10-14 ένσταση γίνεται δεκτή. Ο ενιστάμενος κατετάγη σε ειδικότητα 

αντίστοιχη με το πτυχίο του. 

 

ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70946/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή ως προς το πτυχίο και τους μήνες ανεργίας 

σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70484/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Προσμετρήθηκαν οι μήνες ανεργίας 

σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70919/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Τα μόριά της συμφωνούν με την αίτησή 

της και έχουν προσμετρηθεί σωστά. Συνολικός αριθμός μορίων 54.74 

 

ΜΠΑΛΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70231/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται . Απορρίπτεται  ως προς την ανεργία διότι 

είχε προσμετρηθεί  και απορρίπτεται για τις ώρες τις Δ/θμιας , οι οποίες δεν αρκούν για 

μοριοδότηση.  

 

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70183/7-10-14 ένσταση απορρίπτεται . Η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί σωστά. 

Επισημαίνουμε ότι κάθε χρόνο τα κριτήρια επιλογής είναι διαφορετικά και ορίζονται με Υπουργική 

Απόφαση. 

 

ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70288/7-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. 
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ΙΕΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑ ΑΝΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71024/8-10-14 ένσταση  απορρίπτεται. Ως προς τα σεμινάρια εφιστούμε την 

προσοχή ότι δεν λαμβάνονται υπόψη σεμινάρια που δεν αναγράφουν ώρες ή σεμινάρια διάρκειας 

μικρότερης των 25 ωρών. Ως προς το δεύτερο σκέλος απορρίπτεται ως ασαφής .  

 

ΖΩΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71194/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε σωστά. Στην αρχική αίτηση είχαν συμπληρωθεί ώρες αντί έτη στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση . 

 

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70180/7-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Η επιτροπή ενστάσεων εκδικάζει 

ενστάσεις επί της μοριοδότησης και όχι επί των κριτηρίων.  

 

 

ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1Ο  

 

ΔΙΑΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

Η με αριθμ πρωτ. 70611/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται διότι η ενιστάμενη συμπεριλαμβάνεται 

στους προσωρινούς  πίνακες κατάταξης.   

 

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

Η με αριθμ πρωτ. 71423/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται διότι ο ενιστάμενος συμπεριλαμβάνεται 

στους προσωρινούς  πίνακες κατάταξης.   

 

ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70480/08-10-2014 ένσταση γίνεται δεκτή. Έγινε επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής 

αίτησης του ενιστάμενου.  

 

ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71426/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71100/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Δεν υπάρχει αίτηση στο ηλεκτρονικό 

σύστημα. 

 

ΤΣΙΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70951/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται ως απαράδεκτη και ασαφής.  

 

ΣΠΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ  

Η με αριθμ. πρωτ. 71123/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

ΚΟΖΟΡΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71103/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Η ενιστάμενη κατατάχθηκε σε ειδικότητα 

αντίστοιχη με το πτυχίο της.  
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ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71034/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Η απόκλιση οφείλεται στη ανεργία. Στην 

ενιστάμενη προσμετρήθηκε ανεργία σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Ο φάκελος της ενιστάμενης μοριοδοτήθηκε εκ νέου 

και προέκυψαν 31.01 μόρια. 

 

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70898/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Ο φάκελος της κ. Μαργιολάκη 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 35.84 μόρια. 

 

ΣΩΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70628/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή ως προς την εργασιακή εμπειρία. 

 

ΚΛΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71120/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε σύμφωνα με 

τις βεβαιώσεις που υπέβαλε με το φάκελό της.  

 

ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΑΡΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70229/7-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. ΙΟ φάκελος μοριοδοτήθηκε εκ νέου 

και προέκυψαν 50.50 μόρια . Επισημαίνουμε ότι στην πρόσκληση αναφέρετε σαφώς πόσα πτυχία 

μοριοδοτούνται από κάθε κατηγορία.  

 

ΚΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70263/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Ο φάκελος του ενιστάμενου μοριοδοτήθηκε 

εκ νέου και προέκυψαν 52.00 μόρια. 

 

ΠΟΛΥΖΟΣ ΘΩΜΑΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70561/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Ο φάκελος του ενιστάμενου μοριοδοτήθηκε 

εκ νέου και προέκυψαν 48.00 μόρια. 

 

ΣΕΓΚΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70958/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος μοριοδοτηθηκε εκ νέου 

σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά και προέκυψαν 23.44 μόρια. 

 

ΓΡΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70780/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 36.46 μόρια. 

 

ΦΟΥΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70918/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Στο φάκελο της ενιστάμενης δεν υπάρχουν 

δικαιολογητικά που να πιστοποιούν γνώσεις χειρισμού Η/Υ. 
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ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

 

ΦΑΣΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Η με αριθμ πρωτ. 70739/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται διότι η ενιστάμενη συμπεριλαμβάνεται 

στους προσωρινούς  πίνακες κατάταξης.   

 

ΓΚΙΟΞΑΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 

Η με αριθμ πρωτ. 70489 /8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη κατατάσσεται στην 

ειδικότητα «ΑΛΛΟ» διότι με βάσει το πτυχίο της δεν μπορεί να καταταχθεί στις ειδικότητες που 

αιτείται. 

 

ΦΕΛΕΚΙΔΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ 

Η με αριθμ πρωτ. 70136 /8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Δεν υπήρχε στον φάκελο που κατέθεσε η 

ενιστάμενη βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ. 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

Η με αριθμ πρωτ. 69960 /6-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στον ενιστάμενο καταμετρήθηκε ανεργία 

σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

ΑΔΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Η με αριθμ πρωτ. 70490 /8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Δεν υπήρχε στον φάκελο που κατέθεσε ο 

ενιστάμενος βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ. 

 

ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Η με αριθμ πρωτ. 70223 /8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στην  ενιστάμενη καταμετρήθηκε ανεργία 

σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 

Η με αριθμ πρωτ. 71029 /8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στην  ενιστάμενη καταμετρήθηκε ανεργία 

σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

ΤΖΙΦΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

Η με αριθμ πρωτ. 70746 /8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Στον ενιστάμενο καταμετρήθηκε 

ανεργία σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. Η διδακτική εμπειρία έχει μετρηθεί σωστά. 

 

ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 

Η με αριθμ πρωτ. 70716 /8-10-14 ένσταση απορρίπτεται ο φάκελός της έχει μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

ΚΑΡΑΦΕΖΗ ΙΩΑΝΝΑ 

Η με αριθμ πρωτ. 70378 /7-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στην  ενιστάμενη καταμετρήθηκε ανεργία 

σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

ΚΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Η με αριθμ πρωτ. 70863/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Ο ενιστάμενος τοποθετήθηκε σε ειδικότητα 

σύμφωνη με το πτυχίο του. 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Η με αριθμ πρωτ. 70852/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στην  ενιστάμενη καταμετρήθηκε ανεργία 

σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 
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ΝΤΕΛΛΗΣ ΑΧΙΛΕΥΣ 

Η με αριθμ πρωτ. 69966/6-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στον  ενιστάμενο καταμετρήθηκε ανεργία 

σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 
 

 

ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ 

 

ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70288/7-10-14 ένσταση γίνεται δεκτή. 

 

 

ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΙΣΜΗΝΗ 

Η με αριθμ πρωτ. 71130/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Τα δικαιολογητικά που επικαλείται η 

ενιστάμενη δεν είχαν επισυναφθεί στο φάκελό της. 

 

ΠΑΠΑΓΙΟΥΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 

 Η με αριθμ πρωτ. 70962/8-10-14 ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την γνώση ξένης 

γλώσσας και Η/Υ . Ο φάκελος της ενιστάμενης μοριοδοτήθηκε εκ νέου δεν προκύπτει διδακτική 

εμπειρία στη Δ/θμια Εκπαίδευση , τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ προσμετρώνται στην εργασιακή εμπειρία και 

το σύνολο των μορίων που προκύπτει για την ενιστάμενη είναι 33.00. 

 

ΒΛΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

Η με αριθμ πρωτ. 70442/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται . Η γνώση νοηματικής είναι τσεκαρισμένη 

στην ηλεκτρονική αίτηση της ενιστάμενης. 

 

ΒΛΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Η με αριθμ πρωτ. 70961/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Ο φάκελος της ενιστάμενης μοριοδοτήθηκε 

εκ νέου και προέκυψαν 30.80 μόρια. 

 

ΛΑΜΠΟΥΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

Η με αριθμ πρωτ. 70613/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης μοριοδοτήθηκε 

εκ νέου. Θεωρούμε ότι η ενιστάμενη εκ παραδρομής είχε συμπληρώσει στοιχεία στη φόρμα των 

εμπειροτεχνών καθώς επίσης και ώρες στα πεδία που έπρεπε να συμπληρωθούν έτη. Ο συνολικός 

αριθμός των μορίων που προέκυψε μετά την ορθολογική κατανομή των προσόντων της στην 

ηλεκτρονική φόρμα είναι 50.12. 

 

ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 

Η με αριθμ πρωτ. 70949/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται . Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. Η εργασιακή εμπειρία που επικαλείται της έχει προσμετρηθεί στην διδακτική 

εμπειρία όπου έχει πάρει το μέγιστο των μορίων. 

 

ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

Η με αριθμ πρωτ. 70912/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. 

 

ΤΖΙΑΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Η με αριθμ πρωτ. 70892/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται . Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 49.28 μόρια. 
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ΡΟΔΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 

Η με αριθμ πρωτ. 70475/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 33.28 μόρια. 

 

ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ 

Η με αριθμ πρωτ. 70594/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος έχει ήδη συμπεριληφθεί στις 

λίστες των ΙΕΚ που επιθυμεί να διδάξει. Η εργασιακή του εμπειρία η οποία είναι σχετική με το 

αντικείμενο έχει μετρηθεί σωστά.   

 

ΚΟΥΡΝΙΩΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 

Η με αριθμ πρωτ. 71190/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στην ενιστάμενη καταχωρήθηκε εργασιακή 

εμπειρία σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.  

 

ΝΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Η με αριθμ πρωτ. 70927/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στον ενιστάμενο καταμετρήθηκαν τα μόρια 

που αντιστοιχούν στη γνώση Η/Υ. 

 

ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

Η με αριθμ πρωτ. 70268/7-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Δεν υπάρχουν τα δικαιολογητικά που 

επικαλείται ο ενιστάμενος.  

 

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Η με αριθμ πρωτ. 70471/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 

Η με αριθμ πρωτ. 70449/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις 

στο φάκελο της ενιστάμενης.  

 

ΚΟΜΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

Η με αριθμ πρωτ. 71213/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο μεταπτυχιακός τίτλος δεν έχει συνάφεια 

με το αντικείμενο και για την ΑΣΠΑΙΤΕ αναφέρεται στην πρόσκληση ρητώς ότι δεν προσμετράται. 

 

ΜΑΡΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Η με αριθμ πρωτ. 70985/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. 

 

ΚΟΚΚΟΒΑ ΕΛΕΝΗ 

Η με αριθμ πρωτ. 70759/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης μοριοδοτήθηκε 

σωστά. 

 

ΔΕΝΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Η με αριθμ πρωτ. 71012/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Όπως ορίζεται στην πρόσκληση, σαφώς, η 

ΑΣΠΑΙΤΕ δεν μοριοδοτείται ως επιπλέον επιμόρφωση. 

 

ΤΟΥΣΙΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ 

Η με αριθμ πρωτ. 70620/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Στο φάκελο της ενιστάμενης δεν υπάρχουν 

τα δικαιολογητικά που επικαλείται.  
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ΚΟΥΠΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝ 

Η με αριθμ πρωτ. 70230/7-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Τοποθετήθηκε σε ειδικότητα αντίστοιχη με 

το πτυχίο του. 

 

ΒΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

Η με αριθμ πρωτ. 70608/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Τοποθετήθηκε σε ειδικότητα αντίστοιχη με 

το πτυχίο του. 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70618/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που  δεν 

κατέθεσαν φάκελος δικαιολογητικών, όπως όριζε η πρόσκληση, έχουν τεθεί εκτός διαδικασίας. 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70953/8-10-14 ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την επιμόρφωση 

και απορρίπτεται ως προς την ανεργία διότι δεν υπήρχε στο φάκελος της ενιστάμενης βεβαίωση του 

ΟΑΕΔ. 

 

 

 

ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71125/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει καταθέσει φάκελο 

δικαιολογητικών σύμφωνα με τη διαδικασία που σαφώς ορίζεται στη με αριθμ. 1/2207/ 

103/28.08.14 πρόσκληση για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτές ΔΙΕΚ και ΔΙΕΚ ειδικής αγωγής. Ο 

φάκελος που είχε καταθέσει στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ με τη με αριθμ. RE413930133GR /5.8.14 συστημένη 

επιστολή αφορούσε διαδικασία επιλογής για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και καμία σχέση δεν είχε 

με την παρούσα διαδικασία. Επισημαίνουμε ότι όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτές δεν κατέθεσαν φάκελο 

δικαιολογητικών τέθηκαν εκτός διαδικασίας. 

 

ΜΕΛΑΧ ΜΙΡΙΑΜ 

Η με αριθμ. πρωτ. 770440/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή ως προς την επιμόρφωση και την ανεργία. 

 

ΜΕΡΟΒΑΧ ΤΑΤΘΙΛΔΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70964/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου διότι είχε αναγράψει αριθμό ωρών αντί ετών στα πεδία 222 και 2.2.3 και 

προέκυψαν συνολικά 50.16 μόρια. 

 

ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71144/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Η εργασιακή εμπειρία έχει προσμετρηθεί.  

 

ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ ΑΓΑΠΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70907/8-10-14 ένσταση δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την εργασιακή εμπειρία. 

Απορρίπτεται ως προς την εμπειρία στην Τριτοβάθμια διότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα 

δικαιολογητικά.  

 

ΚΑΠΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70902/8-10-14 ένσταση  απορρίπτεται . Η γνώση Η/Υ έχει προσμετρηθεί και για 

τη γνώση της αγγλικής δεν υπάρχει αντίστοιχο δικαιολογητικό. 
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ΣΑΜΑΚΟΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 69970/6-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. 

 

ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 69973/6-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. 

 

ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71014/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή 

 

ΝΤΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70967/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Η ανεργία έχει ήδη προσμετρηθεί.  

 

ΜΑΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71136/8-10-14 ένσταση  έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την προϋπηρεσία 

στην Δ/θμια  Εκπαίδευση. Απορρίπτεται ως προς την ανεργία διότι δεν υπάρχει σχετικό 

δικαιολογητικό.  

 

ΣΕΛΠΕΣΑΚΗ  ΟΛΓΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71119/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την μοριοδότηση 

της κ. Γκρέκα , ο φάκελος της οποίας μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 28.24 μόρια. 

Απορρίπτεται ως προς το σύνολο των μορίων της ενιστάμενης , ο φάκελος της οποίας είχε 

μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

ΓΚΕΡΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

Η με αριθμ. πρωτ. 70444/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στην ενιστάμενη προσμετρήθηκαν οι μήνες 

της ανεργίας σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71192/8-10-14 ένσταση  έγινε δεκτή. Ο φάκελος του ενιστάμενου μοριοδοτήθηκε 

εκ νέου και προέκυψαν 34.84 μόρια. 

 

MACCIONI CATERINA 

Η με αριθμ. πρωτ. 71208/8-10-14 ένσταση  έγινε δεκτή. Η ενιστάμενη κατατάχθηκε σε ειδικότητα 

σύμφωνα με το πτυχίο της. 

 

ΣΟΥΛΑΚΑΚΗ ΚΑΤΙΝΑ  

Η με αριθμ. πρωτ. 71214/8-10-14 ένσταση  γίνεται δεκτή. Αναγνωρίστηκε στην ενιστάμενη η 

προϋπηρεσία σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. Για την περίπτωση ΠΕ1805 

ενημερώνουμε ότι έχει αποσταλεί ειδοποίηση προς όλους τους Δ/ντες ΔΙΕΚ να μην λάβουν υπόψη 

τον συγκεκριμένο πίνακα και να μεταφερθούν όλοι όσοι είναι σε αυτόν στις  ειδικότητες που 

ανήκουν.  

 

ΤΟΥΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71212/8-10-14 ένσταση  έγινε δεκτή. Ο φάκελος του ενιστάμενου μοριοδοτήθηκε 

εκ νέου και προέκυψαν 60.01 μόρια. 

 

ΦΡΥΓΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70455/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την ανεργία και 

απορρίπτεται ως προς τις επιπλέον ώρες επιμόρφωσης διότι η φοίτηση σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα για την απόκτηση κάποιας εξειδίκευσης δεν αποτελούν επιπλέον επιμόρφωση. 
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ΣΑΛΙΑΡΑ ΘΕΟΦΑΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70760/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Ο φάκελος της ενιστάμενης μοριοδοτήθηκε 

εκ νέου και προέκυψαν 44.00 μόρια. 

 

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70688/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται . Οι εκπαιδευτές είχαν τη δυνατότητα να 

συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση ως: α) εκπαιδευτές με τυπικά προσόντα β) εμπειροτέχνες . 

Δεν υπάρχει δυνατότητα να μοριοδοτηθεί ηλεκτρονική αίτηση που περιέχει και τις δύο κατηγορίες. 

Εάν εκ παραδρομής έχουν συμπληρωθεί στοιχεία στα πεδία των εμπειροτεχνών, από τη στιγμή που 

έχει δηλωθεί πτυχίο, το σύστημα δεν τα λαμβάνει υπόψη. 

 

ΤΣΙΟΤΣΚΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70758/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή . Ο φάκελος της ενιστάμενης μοριοδοτήθηκε 

εκ νέου και προέκυψαν 31.90 μόρια. 

 

ΡΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 

Η με αριθμ. πρωτ. 71473/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος ζητά να του προσμετρηθεί 

μεταπτυχιακό το οποίο δεν υπάρχει στο φάκελό του .Ο φάκελος έχει μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70497/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών δεν είναι 

αναγνωρισμένος και η εργασιακή εμπειρία δεν προκύπτει μόνο από τα ένσημα, δεν υπάρχουν 

αντίστοιχες βεβαιώσεις που να πιστοποιούν εργασιακή εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο. 

 

ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71152/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Προσμετρήθηκε ανεργία σύμφωνα με τη 

βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

 

ΙΕΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

 

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70432/8-10-14 απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν έχει υποβάλει ηλεκτρονική 

αίτηση. Απ’ ότι φαίνεται από το ηλεκτρονικό ιστορικό ο ενιστάμενος έχει δημιουργήσει λογαριασμό 

χρήστη με τα προσωπικά του στοιχεία αλλά δεν προχώρησε σε εμπρόθεσμη οριστική υποβολή της 

αίτησης. 

 

 

ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

ΝΙΚΗ ΦΙΛΙΟΥ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70900/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται διότι η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί για 

τους μήνες ανεργίας για τους οποίους έχει καταθέσει βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα.  

 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70887/8-10-2014 ένσταση απορρίπτεται διότι η ενιστάμενη μοριοδοτείται μόνο 

για τον ανώτερο τίτλο από αυτούς που αναφέρονται στα πεδία α1,α2,α3. Όπως σαφώς ορίζεται στην 

με αριθμ. πρωτ. 1/2207/ 103/28.08.14 πρόσκληση και στην με αριθμ. πρωτ. 6617/27-6-2014 Υ.Α  

«…Από τα παραπάνω α1,α2,α3 προσμετράται ο ανώτερος τίτλος». 
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ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70728/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στην ενιστάμενη προσμετρήθηκε ανεργία 

σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

ΣΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70923/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται . Στην με αριθμ. πρωτ. 1/2207/103/28-8-14 

πρόσκληση ορίζεται σαφώς ότι δεν θα γίνονται δεκτά δικαιολογητικά επιμόρφωσης τα οποία δεν 

αναγράφουν ώρες. 

 

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70433/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται . Ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτήθηκε σωστά. Ο ενιστάμενος στην αρχική του αίτηση είχε συμπληρώσει το πεδίο 2.2.2 σε 

ώρες αντί έτη όπως όριζε το συγκεκριμένο κριτήριο με αποτέλεσμα να του καταμετρηθεί 

λανθασμένα το μέγιστο των μορίων.  

 

ΣΤΟΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70738/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στην ενιστάμενη καταμετρήθηκε εργασιακή 

εμπειρία σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. 

 

ΛΥΚΟΣΚΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70899/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς τις ώρες διδακτικής 

εμπειρίας στη Δ/θμια Εκπαίδευση και όχι στα ΙΕΚ. Απορρίπτεται για την  προϋπηρεσία στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όπου προσμετρώνται στον ενιστάμενο ώρες που σαφώς προκύπτουν από 

τις προσκομισθείσες βεβαιώσεις.   

 

ΤΣΙΚΡΙΚΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 

Η με αριθμ πρωτ. 70904/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται διότι η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει 

κανένα δικαιολογητικό που να αφορά τη διδασκαλία σε ΙΕΚ. 

 

ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

ΧΙΟΚΤΟΥΡΙΔΟΥ ΚΛΑΙΡΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70277/7-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Έγινε επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής 

αίτησης της ενιστάμενης.  

 

ΜΠΑΓΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70181/4-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στον ενιστάμενο προσμετρήθηκε ανεργία 

σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΕΛΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71197/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται η σύγκριση με προηγούμενα έτη είναι 

απαράδεκτη καθώς τα κριτήρια επιλογής αλλάζουν κάθε χρόνο και ορίζονται με Υπουργική 

Απόφαση.   
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ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

 

ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71145/7-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Το πτυχίο της ενιστάμενης είναι αντίστοιχο 

του πτυχίου Δημόσιου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου και την κατατάσσει στην 

Ειδικότητα ΤΕ0119. 

 

ΛΑΖΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 

Η με αρθμ. Πρωτ. 71157/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Διορθώθηκε η ειδικότητα της ενιστάμενης. 

 

ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70532/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Έγινε έλεγχος στα δικαιολογητικά 

της κ. Μπασαγιάννη και προέκυψαν 48.84 μόρια. 

 

Μετά το με αριθμ. πρωτ. 1077/15/10/2014 αίτημα του Δ/ντη ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ η επιτροπή 

ενστάσεων προέβη στις παρακάτω αλλαγές: 

 

ΚΑΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ. 

Ο φάκελός της μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 14.30 μόρια 

ΚΑΛΟΥΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ο φάκελός της μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 37.048 μόρια 

ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Ο φάκελός της μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 23.00μόρια 

ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ  

Ο φάκελός της μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 26.00 μόρια 

ΒΑΙΝΑΣ ΒΑΙΟΣ 

Έγινε αλλαγή ειδικότητας. 

 

 

ΙΕΚ  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 

ΕΥΚΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71201/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. 

 

ΙΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

 

ΑΖΙΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ  

Η με αριθμ. πρωτ. 70593/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται ως ασαφής . Είναι απαράδεκτο να 

συγκρίνονται αποτελέσματα παρελθόντων ετών όπου ίσχυαν άλλα κριτήρια.   

 

 

ΙΕΚ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΑΜΑΛΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70314/7-10-14 ένσταση απορρίπτεται διότι η ενιστάμενη εμφανίζεται κανονικά 

στους πίνακες του ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και έχει λάβει ακριβώς τη μοριοδότηση που αιτείται. 

 

ΚΟΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70525/8-10-14 ένσταση  απορρίπτεται . Ο ενιστάμενος δεν έχει καταθέσει φάκελο 

δικαιολογητικών και έχει τεθεί εκτός διαδικασίας. 

http://www.inedivim.gr/
mailto:diek@inedivim.gr


 

                                          . ΑΧΑΡΝΩΝ 417,  111 43 ΑΘΗΝΑ - Τηλέφωνο: 2131311541 - Fax: 2131314531 

                                                 Ιστοσελίδα: http://www.inedivim.gr e-mail:diek@inedivim.gr 

 

ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71018/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Στον ενιστάμενο αφαιρέθηκαν τα μόρια 

που αντιστοιχούν στην ανεργία διότι δεν υπήρχε βεβαίωση του ΟΑΕΔ στο φάκελό του καθώς επίσης 

και τα 5 έτη προϋπηρεσίας που του είχαν δοθεί γιατί δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 

 

ΜΠΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70232/7-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Δεν υπάρχουν στο φάκελο του 

ενιστάμενου τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να πιστοποιούν εργασιακή εμπειρία. 

 

ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71480/7-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την εργασιακή 

εμπειρία και απορρίπτεται ως προς τις ώρες διδασκαλίας στην μη τυπική εκπαίδευση. Ο φάκελος της 

ενιστάμενης μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 35.50  μόρια. 

 

ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

 

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  

Η με αριθμ. πρωτ. 70914/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή και ως προς την αλλαγή ειδικότητας και σε 

ότι αφορά τα δικαιολογητικά της ξένης γλώσσας και της γνώσης Η/Υ. 

 

ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 

ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ 

Η με αριθμ. Πρωτ. 70629/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στην ενιστάμενη προστέθηκαν οι μήνες 

ανεργίας σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70928/8-9-14  ένσταση απορρίπτεται ως προς τη συνάφεια του μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών του ενιστάμενου, με το βασικό πτυχίο. Ο κ. Μαστοράκος έχει μεταπτυχιακό από 

άλλο εκπαιδευτικό φορέα το οποίο είναι συναφές. Ο κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και η κ. 

ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ έχουν συναφές προς την ειδικότητα πτυχίο. 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70161/7-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στην ενιστάμενη προσμετρήθηκαν  3 μήνες 

ανεργίας σύμφωνα με την προσκομισθείσα  βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

ΝΤΑΡΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

Η με αριθμ. πρωτ. 71655/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Προσμετρήθηκαν στην ενιστάμενη 3 μήνες 

ανεργίας σύμφωνα με την προσκομισθείσα βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

ΙΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΑΜΠΑΚΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71159/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Οι φάκελοι των συνυποψηφίων της 

κ. Μπιλιώνη Μαρίας και κ. Ευσταθιάδου Άννας μοριοδοτήθηκαν εκ νέου και προέκυψαν 50.64 και 

49.36 μόρια αντίστοιχά. Ο φάκελος της ενιστάμενης μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 45.60 

μόρια. Επίσης θεωρείται άτοπο η ενιστάμενη να συγκρίνει την πρόσκληση των ΔΙΕΚ με εκείνη των 

ΣΔΕ διότι τα κριτήρια μοριοδότησης είναι εντελώς διαφορετικά.  
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ΜΟΥΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71432/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε σωστά. Η διαφορά των 2 μορίων προέρχεται από την ανεργία που εκ παραδρομής, 

θεωρούμε, συμπλήρωσε η ενιστάμενη στην αρχική αίτησή της καθώς δεν ήταν άνεργη.  

 

 

 

ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

ΧΑΙΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71416/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Το πτυχίο της ενιστάμενης είχε ληφθεί ως 

συναφές, η μονογονεικότητα δεν ισχύει διότι είναι άνω των 30 ετών και η διδασκαλία στη Δ/θμια 

Εκπαίδευση είναι λιγότερη από έξι μήνες και δεν μοριοδοτείται.   

 

 

ΙΕΚ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ  

Η με αριθμ. πρωτ, 71796/07-10-2014 ένσταση απορρίπτεται , η ενιστάμενη εμφανίζεται στους 

προσωρινούς πίνακες κατάταξης. 

 

ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70388/7-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την ειδικότητα. 

Απορρίπτεται ως προς την ανεργία, δεν υπάρχει βεβαίωση του ΟΑΕΔ στο φάκελο του ενιστάμενου. 

 

ΚΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70885/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτήθηκε σωστά. 

 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70932/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται . Ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτήθηκε σωστά.  

 

ΧΑΤΖΗΝΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70395/7-10-14 ένσταση έγινε δεκτή . Καταμετρήθηκε στον ενιστάμενο 

προϋπηρεσία σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και αφαιρέθηκε η ανεργία διότι δεν 

προκύπτει.  

 

 

 

ΙΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 

 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70242/7-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Πληροφορούμε τον ενιστάμενο ότι τα 

κριτήρια επιλογής εκπαιδευτών ορίζει το Υπουργείο Παιδείας και όχι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ , φορέας που 

έχει αναλάβει την διαχείριση και λειτουργεία των ΔΙΕΚ. Η Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την 

οποία ορίζονται τα κριτήρια μοριοδότησης έχει συμπεριληφθεί στην πρόσκληση.   
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ΙΕΚ ΚΙΛΚΙΣ 

 

ΦΕΡΕΓΓΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Η με αριθμ. πρωτ. 772170/14-10-14 ένσταση είναι εκπρόθεσμη. 

 

 

ΙΕΚ ΛΑΓΚΑΔΑ 

 

ΜΠΑΓΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

Η με αριθμ, πρωτ. 70181/4-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στον ενιστάμενο καταμετρήθηκαν μήνες 

ανεργίας σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ.  

 

 

 

ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ 

 

ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70366/7-10-14 γίνεται εν μέρει δεκτή. Στην ενιστάμενη αφαιρέθηκε η ανεργία 

διότι η κάρτα ανεργίας δεν συνιστά αποδεικτικό και λαμβάνεται υπόψη μόνο  η βεβαίωση του 

ΟΑΕΔ. Ο φάκελος της ενιστάμενης μοριοδοτήθηκε εκ νέου και ο αριθμός των μορίων που 

προέκυψε με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι 26.00.  

 

ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71146/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Για την κατάταξη στην ειδικότητα 

ΠΕ02.50 απαιτείται απόφαση ΠΥΣΔΕ ή απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ή απόφαση Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης. 

 

ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70901/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Ο φάκελος της ενιστάμενης μοριοδοτήθηκε 

εκ νέου και προέκυψαν 29.18 μόρια. Η διαφορά των 2 μορίων είναι από την ανεργία. 

 

ΔΟΞΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70612/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή . 

 

ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΩ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70627/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή . Στην ενιστάμενη καταχωρήθηκε ανεργία 

σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70624/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή . Στην ενιστάμενη καταχωρήθηκε ανεργία 

σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

ΓΥΦΤΟΝΙΚΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70626/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή . Στην ενιστάμενη καταχωρήθηκε ανεργία 

σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 
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ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70436/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Δεν ισχύει η μονογονεικότητα μετά το 23ο 

έτος ηλικίας. 

 

ΤΗΓΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71200/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στην ενιστάμενη καταχωρήθηκε ανεργία 

σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

ΤΣΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71203/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου στα πεδία που επικαλείται και προέκυψαν 56.16 μόρια. Σχετικά με το τι 

μοριοδοτείται  στο κάθε πεδίο αναφέρει αναλυτικά η πρόσκληση στο σημείο των κριτηρίων.  

 

ΜΠΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70971/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει καταθέσει φάκελο 

δικαιολογητικών και έχει τεθεί εκτός διαδικασίας. 

 

ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70245/7-10-14 ένσταση έγινε δεκτή.  

 

 

ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ 2Ο  

 

ΓΛΥΚΟΥ ΑΝΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71026/8-10-2014 ένσταση έγινε εν μέρει δεκτή. Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς 

την ανεργία σύμφωνα με το προσκομιζόμενο δικαιολογητικό και απορρίπτεται ως προς την ένταξη 

της ενιστάμενης στους εκπαιδευτές του 1ΟΥ ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ. Η ενιστάμενη είχε την ευκαιρία κατά 

την διαδικασία συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης να επιλέξει και το 1ο ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ με τον 

ίδιο τρόπο που επέλεξε το 2ο ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ . Σε περίπτωση που εκ παραδρομής δεν το δήλωσε 

στην ηλεκτρονική της αίτηση είχε τη δυνατότητα να καταθέσει μια υπεύθυνη δήλωση μαζί με την 

κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών στην οποία να το αιτείται. Τέτοια υπεύθυνη δήλωση 

της ενιστάμενης δεν υπάρχει οπότε και απορρίπτεται η ένστασή της ως προς αυτό το σκέλος. 

 

ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70723/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την ανεργία και 

απορρίπτεται ως προς τα υπόλοιπα διότι έχουν προσμετρήθει.  

 

ΙΕΚ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

 

ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Η με αρθμ. Πρωτ. 70867/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος είχε τη δυνατότητα με βάση  

τις  βήμα-βήμα οδηγίες της ηλεκτρονικής αίτησης να επιλέξει τα ΙΕΚ που επιθυμούσε να διδάξει. 

 

 

ΙΕΚ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

 

ΚΟΛΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Η με αρθμ. Πρωτ. 70445/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. 
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ΙΕΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

Η επιτροπή ενστάσεων έπειτα από το με αριθμ. πρωτ. 75873/3-11-2014 αίτημα του Δ/ντη του ΙΕΚ 

Μεσολογγίου  μοριοδότησε εκ νέου το φάκελο  της κ. ΚΑΛΑΚΗ ΓΕΝΟΒΕΦΑΣ και σύμφωνα με 

τα κατατεθέντα δικαιολογητικά προέκυψαν συνολικά 12.00 μόρια. 

 

ΜΠΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70285/7-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Η ενιστάμενη τοποθετήθηκε σε ειδικότητα 

σύμφωνη με το πτυχίο της . 

 

ΙΕΚ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70662/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Για την ανεργία η ενιστάμενη δεν έχει 

καταθέσει στο φάκελό της βεβαίωση του ΟΑΕΔ. Ως προς τη διδασκαλία στη Δ/θμια οι ώρες της 

ενιστάμενης είναι λιγότερο από μισό έτος. Η επιμόρφωση ΑΣΠΑΙΤΕ δεν προσμετράται ως επιπλέον 

επιμόρφωση όπως ρητά αναφέρεται στην πρόσκληση που η ενιστάμενη επικαλείται. 

 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70864/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται . Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. Οι ώρες που επικαλείται η ενιστάμενη έχουν καταμετρηθεί στην Δ/θμια 

Εκπαίδευση. 

 

ΧΑΛΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70864/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. 

 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71481/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στην Ενιστάμενη καταχωρήθηκε ανεργία 

σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ.  

 

 

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑ ΙΩΑΝΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ.70450/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Επαναμοριοδοτήθηκε και 

προσμετρήθηκαν 28.60 μόρια. Επισημαίνουμε ότι δεν υπολογίζονται ημερίδες και συνέδρια ως 

επιμόρφωση και ότι η επιμόρφωση της ΑΣΠΑΙΤΕ δεν μοριοδοτείται  όπως αναφέρεται και στη 

σχετική πρόσκληση. 

 

ΜΠΟΥΜΠΑ ΕΛΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71155/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται . Η ενιστάμενη έχει προσκομίσει 

βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για τη Δ/θμια Εκπαίδευση και όχι για τα ΙΕΚ.   

 

ΤΟΥΖΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

H με αριθμ. πρωτ. 70592/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος μοριοδοτήθηκε εκ νέου και 

προέκυψαν συνολικά 58.49 μόρια σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.   
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ΓΑΛΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70427/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται ως προς  το συνολικό αριθμό μορίων. Έγινε 

εκ νέου μοριοδότηση και προέκυψαν 8.00 μόρια. Αφαιρέθηκαν τα μόρια της ανεργίας καθώς δεν 

είχε προσκομισθεί βεβαίωση του ΟΑΕΔ.  

 

 

ΙΕΚ ΝΑΞΟΥ   

 

ΠΑΡΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70451/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή . 

 

ΙΕΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70897/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στην 

ειδικότητα με βάση το πτυχίο τους. Εάν κάποιος υποψήφιος εκπαιδευτής επιθυμούσε να διδάξει ως 

εμπειροτέχνης έπρεπε να συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση του αντίστοιχα.  

 

 

ΙΕΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

 

ΜΕΡΜΗΓΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ  

Η με αριθμ. πρωτ, 70616/07-10-2014 ένσταση απορρίπτεται , η ενιστάμενη εμφανίζεται στους 

προσωρινούς πίνακες κατάταξης. 

 

ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71487/8-10-2014 ένσταση έγινε δεκτή. Έγινε επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής 

αίτησης του ενιστάμενου. 

 

ΧΑΤΖΗΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70244/7-10-2014 ένσταση απορρίπτεται. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που δεν 

κατέθεσαν φάκελο δικαιολογητικών έχουν τεθεί εκτός διαδικασίας.  

 

ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΜΑΙΡΗ 

 Η με αριθμ. πρωτ. 70246/8-10-2014 ένσταση έγινε δεκτή. Στην ενιστάμενη καταμετρήθηκε 

εργασιακή εμπειρία σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. 

 

ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70910/8-10-2014 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 55.00 μόρια. 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70452/8-10-2014 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 45.72 μόρια. 

 

ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70265/7-10-2014 ένσταση έγινε δεκτή. Ο ενιστάμενος κατατάχθηκε σε ειδικότητα 

αντίστοιχη με το πτυχίο του. 
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ΠΙΤΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
Η με αριθμ. πρωτ. 70646/8-10-2014 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 48.50 μόρια. 

 

ΜΑΝΔΑΜΑΔΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
Η με αριθμ. πρωτ. 70606/8-10-2014 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 29.80 μόρια. 

 

ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70492/8-10-2014 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Στον ενιστάμενο προσμετρήθηκε 

ανεργία σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

ΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70610/8-10-2014 ένσταση έγινε δεκτή. Στον ενιστάμενο προσμετρήθηκε 

εργασιακή εμπειρία σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.  

 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   

Η με αριθμ. πρωτ. 70564/8-10-2014 ένσταση έγινε δεκτή. Ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 28.80 μόρια. 

 

ΑΣΛΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71191/8-10-2014 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 49.50 μόρια. 

 

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71211/8-10-2014 ένσταση έγινε δεκτή. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 40.76 μόρια. 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70935/8-10-2014 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά 

 

ΠΑΡΔΑΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71142/8-10-2014 ένσταση έγινε δεκτή ως προς την ανεργία και απορρίπτεται ως 

προς τα υπόλοιπα σκέλη της ως απαράδεκτη και ασαφής.  

 

ΜΑΝΙΤΣΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71105/8-10-2014 ένσταση απορρίπτεται. Παρακαλείται η ενιστάμενη να διαβάσει 

την πρόσκληση στο σημείο των κριτηρίων ώστε να γίνει σαφές ότι τα πεδία που επικαλείται στην 

ένστασή της μοριοδοτούνται σε έτη και όχι σε ώρες. 

 

ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71122/8-10-2014 ένσταση απορρίπτεται. Το σύνολο των μορίων της ενιστάμενης 

είναι σωστό. 
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ΙΕΚ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 

 

ΚΟΦΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70392/7-10-14 ένσταση έγινε δεκτή και η ενιστάμενη κατατάσσεται  στην 

ειδικότητα «ΑΛΛΟ» λόγω έλλειψης της ειδικότητας ΠΕ-Διαιτολόγων από τον πίνακα ειδικοτήτων 

του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων.    

 

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70755/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ενημερώνουμε την ενιστάμενη ότι σε 

περίπτωση που γίνουν από την Επιτροπή αξιολόγησης αλλαγές στα προσωπικά στοιχεία της 

ηλεκτρονικής φόρμας η ημερομηνία που αποτυπώνεται στην αίτηση είναι αυτή της αλλαγής 

στοιχείων και όχι της πρώτης υποβολής. Συνεπώς καμία περίπτωση παραποίησης εγγράφου δεν 

υφίσταται. Σχετικά με την μοριοδότηση της ενιστάμενης ως γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σωστά 

δεν μοριοδοτήθηκε διότι  όταν έγινε η αξιολόγηση ( 25-09-14, ημερομηνία που αποτυπώθηκε στην 

ηλεκτρονική της αίτηση) δεν δικαιούνταν πλέον τα μόρια της μονογονεϊκής οικογένειας. 

 

ΜΠΑΚΛΩΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70373/7-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Ο φάκελος της ενιστάμενης μοριοδοτήθηκε 

εκ νέου και προέκυψαν 36.03 μόρια.  

 

 

ΙΕΚ ΝΙΚΑΙΑΣ 

 

ΘΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70120/6-10-14 ένσταση  έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την εργασιακή 

εμπειρία. Καταμετρήθηκαν εκ νέου οι ώρες στην μη τυπική εκπαίδευση και το σύνολό τους είναι 30 

σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. 

 

ΚΑΖΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Η με αριθμ πρωτ. 70929/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται . Ο φάκελος του ενιστάμενου έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά . Οι ώρες διδακτικής εμπειρίας δεν είναι σε Δημόσια ΙΕΚ ώστε να 

συμπεριληφθούν στο πεδίο 2.1.Έχουν συμπεριληφθεί στο πεδίο 2.2.1 μετά από  αναγωγή  σε έτη 

σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που αναγράφεται στην πρόσκληση. 

 

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70247/7-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στην ενιστάμενη προσμετρήθηκε ανεργία 

σύμφωνα με το προσκομισθείσα βεβαίωση του ΟΑΕΔ.  

 

ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70603/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή.  

 

 

 ΙΕΚ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70933/8-10-2014 ένσταση απορρίπτεται. Τα μόρια έχουν καταμετρηθεί σωστά. 

 

ΜΑΡΜΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70666/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη εμφανίζεται στους πίνακες 

κατάταξης.  
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ΜΠΑΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ.69822/3-10-14 ένσταση απορρίπτεται . Η ενιστάμενη εμφανίζεται στους πίνακες 

κατάταξης .  

 

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Η με αριθμ. πρωτ 70635/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται ως απαράδεκτη και ασαφής. Επίσης είναι 

απαράδεκτο να επισυνάπτονται πίνακες που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη διαδικασία ως 

αποδεικτικά.  

 

ΠΑΡΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    

Η με αριθμ. πρωτ. 70365/7-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος εμφανίζεται στους πίνακες 

κατάταξης. 

 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70812/8-10-2014 ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει  

δικαιολογητικά που να πιστοποιούν εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο. 

 

ΦΩΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ.70446/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Η γνώση Η/Υ έχει καταμετρηθεί. 

 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Η με αριθμ. πρωτ. 71447/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Η ειδικότητα στην οποία υπάγεται ο 

ενιστάμενος με βάση το πτυχίο του υπήρχε μέσα στην επιλογή των ειδικοτήτων στην ηλεκτρονική 

φόρμα και η λάθος επιλογή είναι καθαρά δική του υπαιτιότητα.  

 

ΜΑΓΕΙΡΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70273/7-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Ο φάκελος του ενιστάμενου μοριοδοτήθηκε 

εκ νέου και προέκυψαν 31.52 μόρια. 

 

 

ΙΕΚ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ  

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70338/7-10-14 ένσταση απορρίπτεται . Στην ενιστάμενη έχει προσμετρηθεί 

ανεργία σύμφωνη με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

 

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ 

 

ΚΟΝΤΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ.70936/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Η φοίτηση για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Τίτλου σπουδών δεν έχει ολοκληρωθεί. 

 

 

ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ 

 

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.  

Η με αριθμ. πρωτ. 70577/08-10-2014 ένσταση έγινε  δεκτή διότι το πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και Οργανισμών του Ε.Α.Π ανήκει στον κλάδο ΠΕ09 Οικονομολόγων. 
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ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 700568/8-10-2014 ένσταση έγινε δέκτη εν μέρει. Διορθώθηκαν τα πεδία που 

ενιστάμενη με υπαιτιότητά της συμπλήρωσε λάθος και έγινε δεκτή η αλλαγή στους μήνες ανεργίας. 

Το σύνολο των ωρών επιμόρφωσης δεν είναι αυτό που αιτείται η ενιστάμενη καθώς , όπως ρητά 

αναφέρεται στην πρόσκληση, δεν γίνονται δεκτές βεβαιώσεις επιμόρφωσης κάτω των 25 ωρών 

καθώς και βεβαιώσεις οι οποίες δεν αναγράφουν σύνολο ωρών. 

 

ΣΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ  

Η με αριθμ. πρωτ. 70483/8-10-2014 ένσταση απορρίπτεται. Το μεταπτυχιακό είναι μη συναφές.  

 

ΖΑΠΠΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70522/8-10-2014 ένσταση απορρίπτεται διότι η ενιστάμενη δεν είχε καταθέσει τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά που στοιχειοθετούν την εργασιακή της εμπειρία και τα οποία ρητώς 

αναφέρονται στην  πρόσκληση. Δεν υπάρχει στο φάκελό της η Υπεύθυνη Δήλωση που ισχυρίζεται 

ότι κατέθεσε στο ΙΕΚ για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών της εργασιακής της εμπειρίας. 

 

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70644/8-10-2014 ένσταση απορρίπτεται διότι δεν υπάρχουν δικαιολογητικά που 

να πιστοποιούν γνώσεις Η/Υ και η διδακτική εμπειρία στα ιδιωτικά ΙΕΚ προσμετρήθηκε στην 

εργασιακή εμπειρία όπου ο ενιστάμενος πήρε το ανώτερο της μοριοδότησης. 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΟΥΓΚΑΛΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71035/8-10-2014 ένσταση έγινε δεκτή.  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ 

  Η με αριθμ. πρωτ. 70973/8-10-2014 ένσταση απορρίπτεται διότι ο ενιστάμενος δεν έχει καταθέσει 

δικαιολογητικά που να πιστοποιούν εργασιακή εμπειρία και ανεργία. Στον ενιστάμενο 

προσμετρήθηκαν 168 ώρες διδακτικής εμπειρίας στα ΙΕΚ σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που 

κατέθεσε στο φάκελό του.  

 

ΚΑΜΙΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70583/8-10-2014 ένσταση απορρίπτεται . Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και ο συνολικός αριθμός των μορίων της είναι 35.92 σύμφωνα με τα 

δικαιολογητικά του φακέλου της . Το αποδεικτικό για την ανεργία είναι η βεβαίωση ανεργίας του 

ΟΑΕΔ η οποία δεν υπάρχει στο φάκελο της ενιστάμενης. Η μοριοδότηση  προηγούμενων ετών δεν 

είναι σχετική διότι σε κάθε πρόσκληση τα κριτήρια μοριοδότησης αλλάζουν. 

 

ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70248/7-10-2014 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη συμπεριλαμβάνεται στους 

πίνακες του ΙΕΚ Αιγίου. 

 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70945/8-10-2014 ένσταση έγινε  δεκτή. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και έλαβε 59.52 μόρια. 
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ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ –ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71189/7-10-2014 ένσταση απορρίπτεται διότι τα δικαιολογητικά που επικαλείται 

η ενιστάμενη δεν είχαν προσκομισθεί στον αρχικό φάκελο και ούτε υπάρχει Υπεύθυνη Δήλωση ότι 

θα προσκομισθούν.  

 

ΣΑΜΠΑΤ ΖΑΧΕΡ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70937/8-10-2014 ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν έχει προσκομίσει 

βεβαίωση του ΟΑΕΔ αλλά μόνο κάρτα ανεργίας η οποία δεν θεωρείται αποδεικτικό ανεργίας. 

 

ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70920/8-10-2014 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη συμπεριλαμβάνεται στους 

πίνακες κατάταξης των ΙΕΚ που έχει επιλέξει. 

 

ΝΤΕΛΕΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

 Η με αριθμ. πρωτ. 70448/8-10-2014 ένσταση έγινε  δεκτή εν μέρει. Υπολογίστηκαν οι ώρες στο 

πεδίο που ζητάει η ενιστάμενη σε 250 συνολικά. 

 

Με τα με αριθμ πρωτ. 2518/Φ9/7-10-2014 και 2557/Φ9/17-10-14 έγγραφα του Δ/ντη ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ 

ζητήθηκε από την Επιτροπή ενστάσεων να προβεί σε διορθώσεις στη μοριοδότηση συγκεκριμένων 

υποψηφίων που εκ παραδρομής δεν είχαν μοριοδοτηθεί σωστά στην αξιολόγηση. Η επιτροπή 

ενστάσεων προέβη σε ενδελεχή έλεγχο των φακέλων των υποψηφίων και κατέληξε στις παρακάτω 

αλλαγές: 

ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, μοριοδοτήθηκε εκ νέου ο φάκελος του και προέκυψαν 

σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά 45.00 μόρια. Στον ενιστάμενο αφαιρέθηκε η 

πολυτεκνία διότι δεν βρέθηκε στο φάκελό του αντίστοιχο αποδεικτικό. Οι βεβαιώσεις που αφορούν 

στο πρόγραμμα παλιννοστούντων μαθητών έχουν ποσμετρηθεί στο πεδίο 2.4.  

ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, μοριοδοτήθηκε εκ νέου ο φάκελος της και προέκυψαν σύμφωνα με τα 

κατατεθέντα δικαιολογητικά 39.48 μόρια 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, μοριοδοτήθηκε εκ νέου ο φάκελος της και προέκυψαν σύμφωνα με 

τα κατατεθέντα δικαιολογητικά 52.02 μόρια 

ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, μοριοδοτήθηκε εκ νέου ο φάκελος του και προέκυψαν σύμφωνα με 

τα κατατεθέντα δικαιολογητικά 18.44 μόρια και  κατατάχθηκε σε ειδικότητα σύμφωνη με το πτυχίο 

του. 

ΜΑΝΤΖΙΚΑ  ΜΑΡΙΑ μοριοδοτήθηκε εκ νέου ο φάκελος της και προέκυψαν σύμφωνα με τα 

κατατεθέντα δικαιολογητικά 35.80 μόρια και  κατατάχθηκε σε ειδικότητα σύμφωνη με το πτυχίο 

του. 

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, κατατάχθηκε σε ειδικότητα σύμφωνη με το πτυχίο του. 

ΤΣΙΤΣΩΝΗ ΤΙΤΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ, κατατάχθηκε σε ειδικότητα σύμφωνη με το πτυχίο της. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, κατατάχθηκε σε ειδικότητα σύμφωνη με το πτυχίο του. 

ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μοριοδοτήθηκε εκ νέου ο φάκελος της και προέκυψαν σύμφωνα με τα 

κατατεθέντα δικαιολογητικά 71.12 μόρια. 

ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ μοριοδοτήθηκε εκ νέου ο φάκελος της και προέκυψαν σύμφωνα με τα 

κατατεθέντα δικαιολογητικά 41.00 μόρια 
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ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Η με αρθμ. Πρωτ. 70950/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται . Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. Επιπλέον η ενιστάμενη είχε συμπληρώσει σε ώρες το πεδίο 2.2.2 ενώ η 

πρόσκληση όριζε σαφώς ότι το πεδίο συμπληρώνεται σε έτη. 

 

ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ ΛΑΟΥΡΑ 

Η με αρθμ. Πρωτ. 70679/8-10-14 ένσταση  έγινε δεκτή. Οι φάκελοι του κ. Μπαλασόβ Σέργιου και 

της κ. Ζειμπέκη Μαρίας μοριοδοτήθηκαν εκ νέου και προέκυψαν 52.00 και 50.03 μόρια αντίστοιχα. 

Μοριοδοτήθηκε εκ νέου και ο φάκελος της ενιστάμενης και προέκυψαν 57.926 μόρια  

 

ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70677/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Οι φάκελοι του κ. μπαλασόβ Σέργιου και της 

κ. Ζειμπέκη Μαρίας μοριοδοτήθηκαν εκ νέου και προέκυψαν 52.00 και 50.03 μόρια αντίστοιχα. 

Μοριοδοτήθηκε εκ νέου και ο φάκελος της ενιστάμενης και προέκυψαν 54.956 μόρια . 

 

ΧΑΡΑΜΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 

Η με αρθμ. Πρωτ. 70726/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη έχει ήδη προστεθεί στους 

πίνακες των ΙΕΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ. 

 

ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Η με αρθμ. Πρωτ. 70430/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται . Η επιμόρφωση της ΑΣΠΑΙΤΕ δεν 

μοριοδοτείται  όπως αναφέρεται και στη σχετική πρόσκληση. 

 

ΛΕΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η με αρθμ. Πρωτ. 70486/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος συμπεριλαμβάνεται στους 

πίνακες κατάταξης.  

 

 

 

ΙΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

 

ΑΘΗΝΑ ΚΑΜΠΙΩΤΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70453/8-10-14 έγινε δεκτή. Στην ενιστάμενη μετρήθηκε προϋπηρεσία σύμφωνη 

με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.  

 

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70493/8-10-14 έγινε εν μέρει δεκτή. Δεκτή ως προς την ανεργίας και 

απορρίπτεται για την επιπλέον μοριοδοτηση της γνώσης Η/Υ διότι η ενιστάμενη ανήκει στην  

ειδικότητα Πληροφορικής.   

 

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ 71036/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται . Η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 

Η με αριθμ.πρωτ. 70415/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Η Επιμόρφωση ΑΣΠΑΙΤΕ  ορίζεται σαφώς 

στην πρόσκληση ότι  δεν μοριοδοτείται επιπλέον. 
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ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70178/7-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν είχε προσκομίσει 

βεβαίωση με το φάκελο των δικαιολογητικών του. 

 

ΜΕΓΑ ΜΑΡΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70631/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται . Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε σωστά. 

 

ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 Η με αριθμ. πρωτ. 70630/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 35.46 μόρια. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70589/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Η διδακτική εμπειρία στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ  

προσμετράται στην εργασιακή εμπειρία. 

 

ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70529/08-10-2014 ένσταση απορρίπτεται, η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71209/08-10-2014 ένσταση απορρίπτεται, ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

Μετά το με αριθμ. πρωτ. 887/7-10-14 έγγραφο του Δ/ντη ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ έγιναν οι 

παρακάτω διορθώσεις: 

 

 

ΤΟΥΡΟΥΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

Ο φάκελος της μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 32.50 μόρια. 

 

ΙΕΚ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

 

ΤΖΗΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Η με αρθμ. Πρωτ. 71133/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή.  

 

 

ΙΕΚ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 

ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Η με αρθμ. Πρωτ. 71315/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

Η με αρθμ. Πρωτ. 70913/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται ως απαράδεκτη σύμφωνα με την 

πρόσκληση διότι η ενιστάμενη ζητά να επαναμοριοδοτηθούν συνολικά όλοι όσοι προηγούνται στην 

κατάταξη. 
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ΔΡΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Η με αρθμ. Πρωτ. 70814/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς τη μοριοδότηση του 

φακέλου της κ. Ζαχαριουδάκη, ο φάκελος της οποίας μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 

συνολικά 38.96 μόρια. Απορρίπτεται ως προς το σύνολο των μορίων της ενιστάμενης διότι είχε 

μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

 

ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ 

 

ΣΠΑΘΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 69959/6-10-14 ένσταση έγινε δεκτή.  

 

ΣΚΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71207/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται . Ο φάκελος που κατέθεσε ο ενιστάμενος 

ως εμπειροτέχνης έχει μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 Η με αριθμ. πρωτ. 71210/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71199/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος που κατέθεσε η ενιστάμενη ως 

εμπειροτέχνης έχει μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

ΠΑΣΣΙΑ ΜΑΡΙΑ 

 Η με αριθμ. πρωτ. 70447/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς το επίπεδο 

γλωσσομάθειας. Απορρίπτεται ως προς τις ώρες σε ΤΕΙ και Δ/θμια διότι ο αριθμός των ωρών είναι 

μικρός και δεν αρκεί για τη μοριοδότηση.   

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71202/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Ο φάκελος της ενιστάμενης μοριοδοτήθηκε 

εκ νέου και προέκυψαν 15.20 μόρια. 

 

ΚΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71414/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται ως απαράδεκτη και ασαφής. 

 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71205/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την ανεργία και τις 

ώρες στα ΙΕΚ . Απορρίπτεται για τη διδακτική εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση και στην 

εργασιακή εμπειρία διότι είχε μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

ΔΑΡΔΑΚΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71204/8-10-14 ένσταση  έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την ανεργία και τις 

γνώσεις Η/Υ. απορρίπτεται για τις ώρες στα ΣΔΕ διότι αυτές προσμετρήθηκαν στην Δ/μια 

εκπαίδευση. 
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ΙΕΚ ΣΠΑΡΤΗΣ 

 

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71161/7-10-14 ένσταση απορρίπτεται διότι η Υπεύθυνη Δήλωση από  συγγενικό 

πρόσωπο δεν υποκαθιστά τα δικαιολογητικά εργασιακής εμπειρίας που ζητούνται στην με αριθμ. 

πρωτ. 1/2207/103/28-8-14 πρόσκληση. 

 

ΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ 

 

ΜΠΕΧΤΣΗ ΕΥΤΕΡΠΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70482/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή ως προς την ανεργία και τη γνώση Η/Υ. 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70943/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Ο ενιστάμενος τοποθετήθηκε σε ειδικότητα 

αντίστοιχη με το πτυχίο του. 

 

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΙΣΙΔΩΡΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70367/7-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στην ενιστάμενη προσμετρήθηκε ανεργία 

σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

ΓΡΑΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70647/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή στον ενιστάμενο προσμετρήθηκαν μήνες 

ανεργίας σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

 

ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 

 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70954/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Ο ενιστάμενος κατατάχθηκε σε ειδικότητα 

αντίστοιχη του πτυχίου του. 

 

 

ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 710621/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται . Ο ενιστάμενος έχει μοριοδοτηθεί σωστά 

για τη διδασκαλία στη τυπική εκπαίδευση.  

 

ΣΙΝΑΤΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70944/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή ως προς τον Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

 

ΤΣΙΟΜΛΕΚΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70609/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στον ενιστάμενο καταχωρήθηκαν 2 μήνες 

ανεργίας σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

ΝΑΣΙΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ  

Η με αριθμ. πρωτ. 71147/8-10-14 ένσταση έγινε  δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς τις ώρες 

διδασκαλίας στα ΙΕΚ και απορρίπτεται ως προς τις ώρες διδασκαλίας στα προγράμματα δια βίου 

διότι έχει μοριοδοτηθεί σωστά. 
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ΚΑΡΑΤΖΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71150/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την ανεργία και 

απορρίπτεται για την εργασιακή εμπειρία διότι έχει μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

ΠΑΤΛΗ ΦΕΡΟΝΙΚΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71195/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΖΩΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70875/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή . Στην ενιστάμενη καταχωρήθηκε ανεργία 

σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ οπότε προέκυψαν 32.00 μόρια. 

 

ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70906/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Μοριοδοτήθηκε ο φάκελος εκ νέου 

και προέκυψαν 47.00 μόρια. 

 

ΕΥΡΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70921/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Αντιβαίνει στους όρους της πρόσκλησης.  

 

ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70922/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την ανεργία στα 

υπόλοιπα έχει μοριοδοτηθεί ορθά. Σύνολο μορίων 46.20. 

 

ΚΟΝΤΟΜΑΘΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71032/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στην ενιστάμενη καταμετρήθηκε ανεργία 

σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

ΤΖΙΑΦΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71126/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί σωστά 

σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. Στον αρχικό φάκελο δεν υπήρχαν ένσημα για την 

εργασιακή εμπειρία. 

 

 

 

ΑΓΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71140/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψαν 43.10μόρια. 

 

ΑΓΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71149/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στον ενιστάμενο προσμετρήθηκε ανεργία 

σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

ΣΙΦΝΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71158/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. 

 

ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70536/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Για την ειδικότητα ΠΕ02.50 απαιτείται 

απόφαση ΠΥΣΔΕ ή απόφαση Περιφερειακού συμβουλίου ή Απόφαση Δ/θμιας Εκπαίδευσης. 
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ΚΕΤΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70441/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στην ενιστάμενη προσμετρήθηκε ανεργία 

σύμφωνα με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70623/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται . Ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτήθηκε σωστά. 

 

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71134/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται . Ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτήθηκε σωστά. 

 

ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71137/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Ο φάκελος μοριοδοτήθηκε εκ νέου όπως 

αιτήθηκε ο ενιστάμενος και ο αριθμός των μορίων που προέκυψαν είναι 66.27. 

 

ΚΕΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70456/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την ανεργία και 

απορρίπτεται ως προς την εργασιακή εμπειρία.  

 

ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70433/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτήθηκε σωστά. Επιπλέον επιμένουμε ότι όλοι οι υποψήφιοι είχαν την ίδια πηγή ενημέρωσης 

και τις ίδιες οδηγίες. 

 

ΑΡΓΥΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70645/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται . Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτηθηκε εκ νέου και προέκυψαν 45.80 μόρια. 

 

 

 

ΙΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

ΝΤΑΣΚΑ ΜΑΡΙΝΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70614/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. Για την ένταξη στην ειδικότητα ΠΕ02.50 απαιτείται απόφαση ΠΥΣΔΕ ή 

απόφαση περιφερειακού συμβουλίου ή απόφαση της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης. 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70960/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτών 

ορίζονται με Υπουργική Απόφαση και ισχύουν για όλους. Ο φάκελος του ενιστάμενου έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά.  

 

 

ΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

 

ΜΟΡΦΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

Η με αριθμ, πρωτ. 70942/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή και η ενιστάμενη κατατάχθηκε σε ειδικότητα 

αντίστοιχη με το πτυχίο της. 
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ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ ΑΝΝΑ  

Η με αριθμ, πρωτ. 70741/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στην ενιστάμενη προσμετρήθηκε ανεργία 

σύμφωνη με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 

 

 

ΙΕΚ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 

 

ΣΕΙΡΛΗ ΜΑΡΙΝΑ  

Η με αρθμ. Πρωτ. 70323/7-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Η ενιστάμενη επέλεξε ΙΕΚ υποβολής 

φακέλου και δεν επέλεξε ΙΕΚ στο οποίο επιθυμεί να διδάξει. Διορθώθηκε η αίτησή της και 

εμφανίζεται κανονικά στους πίνακες κατάταξης. 

 

ΜΠΗΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  

Η με αρθμ. Πρωτ. 70905/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και τα μόρια που προέκυψαν είναι 48.00. 

 

ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

Η με αρθμ. Πρωτ. 70893/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς την γνώση Η/Υ και 

απορρίπτεται για την ανεργία διότι δεν είχε προσκομίσει βεβαίωση του ΟΑΕΔ στο φάκελό του. 

 

ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 Η με αρθμ. Πρωτ. 70400/7-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος του ενιστάμενου 

μοριοδοτήθηκε σωστά. 

 

 

ΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

 

ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70439/8-10-2014 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και καταμετρήθηκαν 47.00 μόρια. Στην ενιστάμενη αφαιρέθηκαν τα μόρια 

της ανεργίας διότι δεν βρέθηκε βεβαίωση του ΟΑΕΔ στα δικαιολογητικά της. 

 

IEK ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΣΕΙΡΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71419/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς τις ώρες διδακτικής 

εμπειρίας σε προγράμματα της μη τυπικής εκπαίδευσης. Απορρίπτεται ως προς τις 1785 ημέρες 

προϋπηρεσίας διότι αυτές αφορούν προϋπηρεσία άσχετη με το αντικείμενο. 

 

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  

Η με αριθμ. πρωτ. 71016/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς τα έτη 

προϋπηρεσίας. Απορρίπτεται ως προς τις ώρες διδασκαλίας σε εργαστήριο ελευθέρων σπουδών διότι 

αυτές καταμετρήθηκαν στην εργασιακή εμπειρία και ως προς τη βεβαίωση για τις γνώσεις Η/Υ διότι 

δεν είναι σύμφωνη με τον ΑΣΕΠ. 

 

ΖΩΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71476/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ενιστάμενης έχει 

μοριοδοτηθεί σωστά. 
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ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70477/7-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Ο ενιστάμενος μοριοδοτήθηκε για τα έτη 

εργασιακής εμπειρίας ως ελεύθερος επαγγελματίας σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητά του.  

 

 

ΚΟΥΜΠΟΥΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 Η με αριθμ. πρωτ. 70952/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Δεκτή ως προς τις ώρες στη μη 

τυπική εκπαίδευση και απορρίπτεται ως προς την προϋπηρεσία. 

 

ΘΥΜΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71478/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ως προς ην κ. Γκαρνέτα Ελισάβετ η 

ένσταση απορρίπτεται διότι ο Νόμος που επικαλείται ο ενιστάμενος ορίζει σαφώς ποιοι εντάσσονται 

στον κλάδο ΠΕ 61.  Και ως προς την προϋπηρεσία ο ενιστάμενος έχει μοριοδοτηθεί σωστά επιπλέον 

έχει μοριοδοτηθεί και για τα κοινωνικά κριτήρια. 

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71240/8-10-14 ένσταση έγινε εν μέρει δεκτή. Ο φάκελος της ενιστάμενης 

μοριοδοτήθηκε εκ νέου και προέκυψα 27.00. Στην ενιστάμενη προσμετρήθηκε ανεργία σύμφωνα με 

τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. Όπως ορίζει σαφώς η πρόσκληση επιμόρφωση από εκπαιδευτικές ενότητες 

ή μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (ΕΑΠ, Πανεπιστήμια, Διδασκαλεία..) και τα οποία είναι 

προαπαιτούμενα για εξειδίκευση δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 71241/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή. Στον ενιστάμενο προσμετρήθηκε 

προϋπηρεσία σύμφωνη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 

ΙΕΚ ΧΙΟΥ 

 

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70172/8-10-14 ένσταση έγινε δεκτή εν μέρει. Αφαιρέθηκε από την κ. ΜΠΟΗ 

ΜΑΡΙΑ το μεταπτυχιακό και μοριοδοτήθηκε εκ νέου ο φάκελος του ενιστάμενου και στην κατάταξη 

παραμένει στη δεύτερη θέση. Επίσης θεωρείται άτοπο να συγκρίνονται διαδικασίες άλλων 

προγραμμάτων  με τα οποία η παρούσα διαδικασία ουδεμία σχέση έχει. 
 
 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΤΑΣΟΣ 

Η με αριθμ. πρωτ. 70151/8-10-14 ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν έχει υποβάλει 

ηλεκτρονική αίτηση. 

 

 

 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

ΦΟΥΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
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