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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 συνεδρίασε η επιτροπή που ορίστηκε με την 
2479/112/25.11.2014 Απόφαση του ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΑΔΑ: Ω74146ΨΖΣΠ-ΨΣΞ) για την 
εξέταση των ενστάσεων που υπεβλήθησαν κατά των προσωρινών πινάκων της υπ΄αριθμ. 
660/6/41612/16.07.2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 
Εκπαιδευτών με σύμβαση έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων "Κέντρα Δια 
Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας" 
ΑΠ7 και ΑΠ 8.  
 
Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των :  
 

1. Ανδριανάκου Αθανασία (Αρ. Πρωτ. 81029/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα 
Πελοποννήσου/ Νομός Αρκαδίας): Η ένσταση απορρίπτεται. Το επιμορφωτικό 
πρόγραμμα το οποία παρακολούθησε δεν εμπίπτει στις κατηγορίες που 
μοριοδοτούνται βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ήτοι στην 
Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στο. Διδακτικό Αντικείμενο. Τα μόρια της τριτεκνίας έχουν 
αφαιρεθεί καθώς η ενιστάμενη δεν έχει πλέον την ιδιότητα του τέκνου τρίτεκνης 
οικογένειας διότι έχει περάσει το 23ο έτος της ηλικίας της, βάσει του Άρθρου 3 του Ν. 
3454/2006.   

2. Δαβλάντης Ιωάννης (Αρ. Πρωτ. 82003/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα 
Πελοποννήσου/ Νομός Αρκαδίας): Η ένσταση απορρίπτεται. Η επιτροπή της 
Διοικητικής Επαλήθευσης ορθώς δεν μοριοδότησε το πεδίο Γνώσης Ξένης Γλώσσας, 
καθώς ο ενιστάμενος δεν έχει στο φάκελο των δικαιολογητικών την απαιτούμενη από 
την Πρόσκληση Επίσημη Μετάφραση του τίτλου. Βάσει της Πρόσκλησης σελ.14 και 
σελ.44 η απόδειξη της ξένης γλώσσας θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη 
μετάφραση, όπως άλλωστε προβλέπεται από το Άρθρο 29 ΠΔ 50/2001. 
Δικαιολογητικά που δεν είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό φάκελο δεν μπορούν να 
γίνουν δεκτά και να μοριοδοτηθούν   

3. Κούζη Νίκη ( Αρ.ΠΡωτ. 80546/28-11-2014 – Περιφερειακή Ενότητα Πελοποννήσου): 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η διδακτική εμπειρία του υποψηφίου εμπίπτει στα 
απαιτούμενα από τη Πρόσκληση και τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο 
φάκελο των δικαιολογητικών που κατέθεσε εμπρόθεσμα. Το σύνολο των ωρών της 
διδακτικής εμπειρίας ανέρχεται σε 475 ώρες.  

4. Τζανετάκου Αναστασία (Αρ. Πρωτ. 80545/28-11-2014 – Περιφερειακή Ενότητα 
Πελοποννήσου/ Νομός Λακωνίας): Η ένσταση απορρίπτεται. Οι βεβαιώσεις 
προϋπηρεσίας που η ενιστάμενη έχει καταθέσει στο φάκελο των δικαιολογητικών 
έχουν μοριοδοτηθεί ορθά. Η ενιστάμενη στο φάκελο της ένστασης έχει συμπεριλάβει 
την υπ΄αριθμ 14409/30-06-2011 βεβαίωση προϋπηρεσίας η οποία δεν 
περιλαμβάνεται στο φάκελο των δικαιολογητικών καθώς δύο φορές τις ιδίες 
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας  και συγκεκριμένα τις με αριθμ. 603.8/524/37560 και 
603.8/37609 . Τα μόρια για τη μονογονεϊκή οικογένεια έχουν αφαιρεθεί καθώς βάσει 
της παρ. 6 Άρθρου 29 του Ν. 3838/2010 γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο 
γονέας εκείνος ο οποίος, ασκεί τη γονική μέριμνα ανήλικων τέκνων και όχι την γονική 
επιμέλεια.  

5. Κουτσοβασίλης Αναστάσιος (Αρ. Πρωτ. 81103/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα 
Πελοποννήσου/ Νομός Κορινθίας): Η ένσταση απορρίπτεται. Η διδακτική εμπειρία 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εντάσσεται στη Τυπική Εκπαίδευση, η οποία βάσει της 
Πρόσκλησης δεν μοριοδοτείται.   

6. Μουκίδου Σοφία (Αρ. Πρωτ. 81271/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα 
Πελοποννήσου/ Νομός Μεσσηνίας): Η ένσταση απορρίπτεται. Βάσει της Πρόσκλησης 



 2

σελ.14 και σελ.44 η απόδειξη της ξένης γλώσσας θα πρέπει να συνοδεύεται από 
επίσημη μετάφραση, όπως άλλωστε προβλέπεται από το Άρθρο 29 ΠΔ 50/2001. Το 
Π.Δ. 146/2007 το οποίο η ενιστάμενη αναφέρει αφορά την τροποποίηση του Άρθρου 
28 του Π.Δ. 50/2001 και όχι του Άρθρου 29.   

7. Θωμοπούλου Βασιλική (Αρ. Πρωτ. 81275/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα 
Πελοποννήσου/ Νομός Μεσσηνίας): Η ένσταση απορρίπτεται. Βάσει της Πρόσκλησης 
για την μοριοδότηση της Διδακτικής εμπειρία θα πρέπει να αποδεικνύεται με 
σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες.  Σε κάθε περίπτωση το έργο των 
Συμβούλων Ψυχολόγων στα ΣΔΕ δεν αποτελεί διδακτικό έργο άλλα συμβουλευτικό.  

8. Καρδάσης Κωνσταντίνος (Αρ. Πρωτ. 81165/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα 
Πελοποννήσου/ Νομός Μεσσηνίας): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ο ενιστάμενος 
μοριοδοτήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Πρόσκληση και τα δικαιολογητικά που 
περιλαμβάνονται στο φάκελο των δικαιολογητικών που κατέθεσε εμπρόθεσμα.  

9. Τσουκαλάς Δημήτριος (Αρ. Πρωτ. 81126/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα 
Πελοποννήσου/ Νομός Μεσσηνίας): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρη. Οι 
επιμορφώσεις του ενιστάμενου «Εκπαίδευση Εδάφους» ( α )  και «Επιτελούς 
Εκπαίδευσης» (β) δεν είναι στο διδακτικό αντικείμενο (Πληροφορική) ή στην 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η επιμόρφωση του ενιστάμενου από τη Σχολή 
Προγραμματιστών Η/Υ (γ) μοριοδοτείται καθώς είναι στο διδακτικό αντικείμενο 
(Πληροφορική). Βάσει της Πρόσκλησης σελ.14 και σελ.44 η απόδειξη της ξένης 
γλώσσας θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση, όπως άλλωστε 
προβλέπεται από το Άρθρο 29 ΠΔ 50/2001. Το Π.Δ. 146/2007 το οποίο ο ενιστάμενος 
αναφέρει αφορά την τροποποίηση του Άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 και όχι του 
Άρθρου 29. 

10. Μασουρίδη Ειρήνη (Αρ. Πρωτ. 81211/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα 
Πελοποννήσου/ Νομός Μεσσηνίας): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η διδακτική εμπειρία 
του υποψηφίου εμπίπτει στα απαιτούμενα από τη Πρόσκληση και μοριοδοτήθηκε 
σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φάκελο των 
δικαιολογητικών που κατέθεσε εμπρόθεσμα. Το σύνολο των ωρών της διδακτικής 
εμπειρίας ανέρχεται σε 338 ώρες.  

11. Τούντα Δήμητρα (Αρ. Πρωτ. 81671/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα 
Πελοποννήσου/ Νομός Αργολίδας): Η ένσταση απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη. Η 
αποστολή της ένστασης πραγματοποιήθηκε στις 02/12/2014, όπως φαίνεται από τη 
σφραγίδα του ταχυδρομείου. Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής ήταν η 
1/12/2014.    

12. Κλειάσιου Γαρυφαλλία (Αρ. Πρωτ. 81097/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα 
Πελοποννήσου/ Νομός Αργολίδας): Η ένσταση απορρίπτεται. Οι συνυποψήφιοι της 
ενιστάμενης, όντως εργάζονταν ως εκπαιδευτές στο πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ, αλλά η 
πληρωμή τους πραγματοποιήθηκε με ΑΕΔ. Στην περίπτωση αυτή αποτελεί 
αποκλειστική αρμοδιότητα του ΟΑΕΔ να κρίνει αν διατηρούν την ιδιότητα του 
ανέργου  και την ισχύ της Βεβαίωσης Ανεργίας τους.   

13. Δημητρίου Γεώργιος (Αρ. Πρωτ. 81193/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα 
Πελοποννήσου/ Νομός Αρκαδίας): Η ένσταση απορρίπτεται. Η διδακτική εμπειρία σε 
ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ ανήκει στην τυπική εκπαίδευση βάσει της σχετικής νομοθεσίας. 
Αναφορικά με τον ισχυρισμό του ενιστάμενου για την αναγνώριση από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
τηs προαναφερθείσας εμπειρίας ως μη τυπική εκπαίδευση, δεν αποτελεί 
αρμοδιότητα της συγκεκριμένης Επιτροπής Ενστάσεων να εξετάσει.  

14.  Μαρούδας Ιωάννης (Αρ. Πρωτ. 81254/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής 
Ελλάδας/ Νομός Ηλείας): Η ένσταση απορρίπτεται. Το πιστοποιητικό γνώσης ξένης 
γλώσσας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα αναγνωρισμένων πιστοποιητικών (σύμφωνα 
με ΑΣΕΠ) όπως αυτά παρουσιάζονται στο σχετικό παράρτημα της Πρόσκλησης.  
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15.  Σαρίδη Χρίστινα (Αρ. Πρωτ. 81680/03-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής 
Ελλάδας/ Νομός Ηλείας): Η ένσταση απορρίπτεται. Το πιστοποιητικό γνώσης ξένης 
γλώσσας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα αναγνωρισμένων πιστοποιητικών (σύμφωνα 
με ΑΣΕΠ) όπως αυτά παρουσιάζονται στο σχετικό παράρτημα της Πρόσκλησης. 

16.  Λαζαρίνης Φώτιος (Αρ. Πρωτ. 81010/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής 
Ελλάδας/ Νομός Αιτωλοακαρνανίας): Η ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος στο 
φάκελο των δικαιολογητικών του έχει καταθέσει 1. Πιστοποιητικό Πτυχιούχου του 
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις 
Θετικές Επιστήμες από το University of Glasgow με την αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ, 
3. Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Μεταπτυχιακού προγράμματος στο University of 
Glasgow με τίτλο Προχωρημένα Συστήματα Πληροφοριών με την επίσημη 
μετάφραση, χωρίς αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ 4. Διδακτορικό δίπλωμα από το 
Πανεπιστήμιο του Teesside με την αναγνώριση του Διδακτορικού Διπλώματος από το 
ΔΟΑΤΑΠ. Ο ενιστάμενος  και σύμφωνα με τον Πίνακα μοριοδότησης κατηγορία 1.1 
έχει μοριοδοτηθεί  για το πτυχίο του και για τον ανώτερο τίτλο, ήτοι το Διδακτορικό 
του. To Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με τίτλο Θετικές Επιστήμες από το University of 
Glasgow, το οποίο συνοδεύεται με την επίσημη μετάφραση και με την αντίστοιχη 
αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ δεν εμπίπτει στις ειδικότητες απόδειξης γνώσης Η/Υ 
βάσει ΑΣΕΠ. Το δε πιστοποιητικό παρακολούθησης του μεταπτυχιακού 
προγράμματος από το University of Glasgow με τίτλο Προχωρημένα Συστήματα 
Πληροφοριών συνοδεύεται με την επίσημη μετάφραση, αλλά ο ενιστάμενος δεν έχει 
καταθέσει Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.  

17.  Μπάνια Ιωάννα (Αρ. Πρωτ. 81080/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής 
Ελλάδας/ Νομός Αχαϊας): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ο ενιστάμενος μοριοδοτήθηκε 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Πρόσκληση και τα δικαιολογητικά που 
περιλαμβάνονται στο φάκελο των δικαιολογητικών που κατέθεσε εμπρόθεσμα.  

18.  Τσιρογιάννης Κων/νος (Αρ. Πρωτ. 81012/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα 
Δυτικής Ελλάδας/ Νομός Αιτωλοακαρνανίας): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η διδακτική 
εμπειρία του ενιστάμενου εμπίπτει στα απαιτούμενα από τη Πρόσκληση και 
μοριοδοτήθηκε σύμφωνα τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φάκελο των 
δικαιολογητικών που κατέθεσε εμπρόθεσμα. Το σύνολο των ωρών της διδακτικής 
εμπειρίας ανέρχεται σε 826 ώρες  

19.  Ραυτοπούλου Αγγελική (Αρ. Πρωτ. 810309/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα 
Δυτικής Ελλάδας/ Νομός Αχαΐας): Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη στο 
φάκελο των δικαιολογητικών της δεν είχε υποβάλει τη σχετική βεβαίωση. 
Συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατά τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων, δεν 
μπορούν να μοριοδοτηθούν. Η αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ της ενιστάμενης 
αναγνωρίζει το πτυχίο της ως ισότιμο και αντίστοιχο των απονεμόμενων από τα 
Τμήματα Ιστορίας – Αρχαιολογίας (κατεύθυνση Ιστορίας) των Φιλοσοφικών Σχολών 
των Ελληνικών ΑΕΙ. Η ειδικότητα της Ιταλικής Γλώσσας  σύμφωνα με τη Πρόσκληση 
Παράρτημα Α δεν περιλαμβάνει το συγκεκριμένο τίτλο πτυχίου. Λόγω της επάρκειας 
της Ιταλικής Γλώσσας η ενιστάμενη εντάσσεται στο πίνακα κατάταξης ως 
εμπειροτέχνης και όχι ως πτυχιούχος, καθώς δεν είναι κάτοχος πτυχίου των 
ειδικοτήτων που απαιτούνται. Για τη γνώση ξένης γλώσσας η ενιστάμενη δεν έχει 
καταθέσει πιστοποιητικό γνώση ξένης γλώσσας περάν της Ιταλικής για την οποία 
όμως μοριοδοτείται στην κατηγορία 1.1 του Πίνακα Μοριοδότησης ως 
εμπειροτέχνης. Βάσει του Πίνακα μοριοδότησης κατηγορία 3.1 δεν μοριοδοτείται για 
το ίδιο τυπικό προσόν.  

20.   Λουκοπούλου Χριστίνα (Αρ. Πρωτ. 81149/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα 
Δυτικής Ελλάδας/ Νομός Αχαΐας) Η ένσταση απορρίπτεται. Τα μόρια της 
μονογονεϊκότητας έχουν αφαιρεθεί καθώς η ενιστάμενη δεν έχει την ιδιότητα του 
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τέκνου μονογονεϊκης οικογένειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  παρ. 6 Άρθρου 29 
του Ν. 3838/2010 όπου αναφέρεται ότι τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα 
τα οποία μέχρι την ενηλικίωση τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους και το δικαίωμα 
αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας 
του. 

21.  Σούκου Ανθή (Αρ. Πρωτ. 81124/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής 
Ελλάδας/ Νομός Αιτωλοακαρνανίας): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη 
μοριοδοτήθηκε σύμφωνα με την Πρόσκληση τα δικαιολογητικά που 
περιλαμβάνονται στο φάκελο των δικαιολογητικών που κατέθεσε εμπρόθεσμα. Το 
σύνολο των ωρών της επιμόρφωσης ανέρχεται σε 187 ώρες. 

22.  Κατσαϊτης Δημήτρης (Αρ. Πρωτ. 81677/03-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα 
Δυτικής Ελλάδας/ Νομός Αχαΐας): Η ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος στο 
φάκελο των δικαιολογητικών του δεν είχε υποβάλει τη σχετική βεβαίωση. 
Συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατά τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων, δεν 
μπορούν να μοριοδοτηθούν.   

23.  Λιουρδή Μαρία (Αρ. Πρωτ. 81678/03-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής 
Ελλάδας/ Νομός Αχαΐας): Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί 
για τη διδακτική εμπειρία βάσει βεβαιώσεων που περιλαμβάνονται στο φάκελο των 
δικαιολογητικών που κατέθεσε εμπρόθεσμα. Ο ενιστάμενος στο φάκελο των 
δικαιολογητικών του δεν είχε υποβάλει τη σχετική βεβαίωση. Συμπληρωματικά 
δικαιολογητικά κατά τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων, δεν μπορούν να 
μοριοδοτηθούν 

24.  Τσίρκα Σοφία (Αρ. Πρωτ. 81117/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα Αττικής/ 
Τομέας Ανατολικής Αττικής): Η ένσταση απορρίπτεται. Η Επιμόρφωση στην Ειδική 
Αγωγή δεν αποτελεί επιμόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στο διδακτικό 
αντικείμενο της Ελληνικής Γλώσσας. Αποτελεί επιμόρφωση στις μαθησιακές 
δυσκολίες.  

25.  Χατζημιχαήλ Αννίκα (Αρ. Πρωτ. 81673/03-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα 
Αττικής/ Τομέας Ανατολικής Αττικής): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Η 
Επιμόρφωση στην «Ειδική Διδακτική Ιταλικής Γλώσσας» και στη «Διδακτική της 
Ιταλικής ως ξένης γλώσσας» μοριοδοτήθηκε ως σχετική με το Διδακτικό Αντικείμενο 
της ενιστάμενης. Η επιμόρφωση στη ρητορική στην εκπαίδευση δεν αποτελεί 
επιμόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στο διδακτικό αντικείμενο.  

26.  Παντελέων Άννα (Αρ. Πρωτ. 80742/01-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα Αττικής/ 
Τομέας Ανατολικής Αττικής): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Πρόσκληση και τα δικαιολογητικά που 
περιλαμβάνονται στο φάκελο των δικαιολογητικών που κατέθεσε εμπρόθεσμα.  

27.  Μοσχόβου Μαρία (Αρ. Πρωτ. 81122/01-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα Αττικής/ 
Τομέας Ανατολικής Αττικής): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Η ενιστάμενη 
μοριοδοτήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Πρόσκληση και τα δικαιολογητικά που 
περιλαμβάνονται στο φάκελο των δικαιολογητικών που κατέθεσε εμπρόθεσμα για τη 
διδακτική εμπειρία. Η διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση δεν μοριοδοτείται. 
Σε ό,τι αφορά την επιμόρφωση μοριοδοτήθηκε ορθά. Οι ημερίδες, τα συνέδρια , οι 
βεβαιώσεις επιμόρφωσης που δεν αναγράφουν ώρες ή δεν αποτελούν επιμόρφωση 
στην εκπαίδευση ενηλίκων ή στο διδακτικό αντικείμενο δεν μοριοδοτούνται βάσει της 
Πρόσκλησης  

28.  Χαραλαμπίδης Γρηγόριος (Αρ. Πρωτ. 81051/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα 
Αττικής/ Τομέας Ανατολικής Αττικής): Η ένσταση απορρίπτεται. Η διδακτική εμπειρία 
μοριοδοτήθηκε ορθά. Η διδακτική εμπειρία στη τυπική εκπαίδευση δεν μοριοδοτείται 
(Αττικό Κολλέγιο). Η γνώση της ξένης γλώσσας δεν μοριοδοτείται διότι το σχετικό 
πιστοποιητικό δε συνοδεύεται από την επίσημη μετάφραση όπως απαιτείται από τη 



 5

Πρόσκληση σελ.14 και σελ.44 και  όπως άλλωστε προβλέπεται από το Άρθρο 29 ΠΔ 
50/2001. Η Επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή δεν αποτελεί επιμόρφωση στην 
Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στο διδακτικό αντικείμενο της Πληροφορικής. Αποτελεί 
επιμόρφωση στις μαθησιακές δυσκολίες.  

29. Φωτιάδης Μιχαήλ (Αρ. Πρωτ. 81337/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα Αττικής/ 
Νότιου Τομέα Αθηνών): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ο ενιστάμενος μοριοδοτήθηκε στο 
πεδίο του Μεταπτυχιακού σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Πρόσκληση και τα 
δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φάκελο των δικαιολογητικών που κατέθεσε 
εμπρόθεσμα.  

30. Αναδιώτη Δήμητρα (Αρ. Πρωτ. 81038/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα Αττικής/ 
Νότιου Τομέα Αθηνών): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε στο 
πεδίο της επιμόρφωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Πρόσκληση και τα 
δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φάκελο των δικαιολογητικών που κατέθεσε 
εμπρόθεσμα.  

31. Γράψα Ιωάννα (Αρ. Πρωτ. 80719/01-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα Αττικής/ 
Νότιου Τομέα Αθηνών): Η ένσταση απορρίπτεται. Σε ο,τι αφορά το πεδίο της 
επιμόρφωσης βάσει της Πρόσκλησης δεν μοριοδοτούνται ημερίδες και  συνέδρια. Η 
βεβαίωση το Επιμορφωτικού Πρόγραμματος (Διημερίδα, Βιωματικά Εργαστήρια κτλ) 
«Μουσειακή Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη» δεν αποτελεί επιμορφωτικό σεμινάριο.  
Η γνώση της ξένης γλώσσας δεν μοριοδοτείται διότι το σχετικό πιστοποιητικό δε 
συνοδεύεται από την επίσημη μετάφραση όπως απαιτείται από τη Πρόσκληση σελ.14 
και σελ.44 και  όπως άλλωστε προβλέπεται από το Άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 

32. Σακλαμάκη Παρασκευή (Αρ. Πρωτ. 80660/01-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα 
Αττικής/ Νότιου Τομέα Αθηνών): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη 
μοριοδοτήθηκε στο πεδίο του Μεταπτυχιακού σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
Πρόσκληση και τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φάκελο των 
δικαιολογητικών που κατέθεσε εμπρόθεσμα.  

33. Γάκου Ιωάννα - Ευδοκία (Αρ. Πρωτ. 81305/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα 
Αττικής/ Νότιου Τομέα Αθηνών): Η ένσταση απορρίπτεται. Βάσει της Πρόσκλησης 
σελ. 14 οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής πρέπει να είναι 
επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. 

34. Τρικκας Χρήστος Φώτιος (Αρ. Πρωτ. 81274/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα 
Αττικής/ Νότιου Τομέα Αθηνών): Η ένσταση απορρίπτεται. Βάσει της Πρόσκλησης 
σελ.14 και σελ.44 η απόδειξη της ξένης γλώσσας θα πρέπει να συνοδεύεται από 
επίσημη μετάφραση, όπως άλλωστε προβλέπεται από το Άρθρο 29 ΠΔ 50/2001. 
Συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατά τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων, δεν 
μπορούν να μοριοδοτηθούν.  

35. Παπαδόπουλος Αναστάσιος (Αρ. Πρωτ. 81145/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα 
Αττικής/ Νότιου Τομέα Αθηνών): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ο ενιστάμενος 
μοριοδοτήθηκε στο πεδίο του Μεταπτυχιακού σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
Πρόσκληση και τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φάκελο των 
δικαιολογητικών που κατέθεσε εμπρόθεσμα. 

36. Λεκάκου Ανδριάνα (Αρ. Πρωτ. 80927/01-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα Αττικής/ 
Νότιου Τομέα Αθηνών): Η ένσταση απορρίπτεται. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά 
κατά τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων, δεν μπορούν να μοριοδοτηθούν.  

37. Λελιγκου Δήμητρα (Αρ. Πρωτ. 81114/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα Αττικής/ 
Νότιου Τομέα Αθηνών): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε στο 
πεδίο γνώσης Η/Υ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Πρόσκληση και τα δικαιολογητικά 
που περιλαμβάνονται στο φάκελο των δικαιολογητικών που κατέθεσε εμπρόθεσμα. 
Σε ό,τι αφορά την ανεργία της συνυποψήφιας της, αφαιρέθηκαν τα μόρια της 
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ανεργίας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 2272/105/19.9.14 Απόφαση του Δ.Σ. του 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

38. Αστρακά Κυριακή (Αρ. Πρωτ. 81273/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα Αττικής/ 
Νότιου Τομέα Αθηνών): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε στο 
πεδίο του Μεταπτυχιακού σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Πρόσκληση και τα 
δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φάκελο των δικαιολογητικών που κατέθεσε 
εμπρόθεσμα.  

39. Δουλή Μαριγώ (Αρ. Πρωτ. 81042/02-12-2014 – Περιφερειακή Ενότητα Αττικής/ 
Νότιου Τομέα Αθηνών): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Η ενιστάμενη 
μοριοδοτήθηκε στο πεδίο της γνώσης Η/Υ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Πρόσκληση 
και τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φάκελο των δικαιολογητικών που 
κατέθεσε εμπρόθεσμα. Σε ό,τι αφορά τη διδακτική εμπειρία μοριοδοτήθηκε ορθά, 
καθώς δεν έλαβε μόρια για τη διδακτική εμπειρία στο ΤΕΙ διότι τα ΑΕΙ – ΤΕΙ ανήκουν 
στην Τυπική Εκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά στην επιμόρφωση μοριοδοτήθηκε ορθά βάσει 
των βεβαιώσεων που περιλαμβάνονται στο φάκελο των δικαιολογητικών  

40. Τζάνου Χριστιάννα (Αρ. Πρωτ. 81303/2-12-2014, Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής 
Ελλάδας Νομός Αχαΐας): Η ένσταση απορρίπτεται. Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 
που επικαλείται η ενιστάμενη δεν συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση σύμφωνα με 
τα απαιτούμενα στην Πρόσκληση σελ. 14.  

41. Βάτσιου Παναγιώτα (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81034/2-12-2014 Περιφερειακή 
Ενότητα Δυτικής Ελλάδας Νομός Αιτωλοακαρνανίας): Η ένσταση απορρίπτεται.  Η 
διδακτική εμπειρία σε ΕΠΑ.Σ ανήκει στην τυπική εκπαίδευση βάσει της σχετικής 
νομοθεσίας.  Για το δεύτερο σκέλος της ένστασης τα μόρια της τριτεκνίας δεν έχουν 
υπολογισθεί, διότι η ενιστάμενη δεν έχει υποβάλει στο φάκελο των δικαιολογητικών 
σχετικό  πιστοποιητικό και επιπλέον βάσει του Άρθρου 3 του Ν. 3454/2006 δεν έχει 
πλέον την ιδιότητα του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας καθώς έχει περάσει το 23ο έτος 
της ηλικίας της.  

42. Κουκούλης Κώστας (Αρ. Πρωτ. 81313/2-12-2014, Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής 
Ελλάδας Νομός Αιτωλοακαρνανίας) : Η ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος έχει 
μοριοδοτηθεί για το Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση Ενηλικών σύμφωνα με τον 
πίνακα των προσωρινών αποτελεσμάτων και τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. 

43. Ιουλία Λαδογιάννη (Αρ. Πρωτ. 81142/2-12-2014, Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών) : Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη στο φάκελο των 
δικαιολογητικών δεν είχε προσκομίσει την απαιτούμενη από την Πρόσκληση 
Αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ.  

44. Χαράλαμπος Χριστοδούλου (Αρ. Πρωτ. 81675/3-12-2014, Περιφερειακή Ενότητα 
Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών) : Η ένσταση απορρίπτεται. Ο τίτλος του πτυχίου 
του ενιστάμενου (Διοίκηση Επιχειρήσεων) δεν εντάσσεται στα σχετικά πτυχία της 
ειδικότητας λογιστικής βάσει της Πρόσκλησης.  

45. Κοσμά Αφροδίτη (Αρ. Πρωτ. 80797/01-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών): Η ένσταση απορρίπτεται ως ατεκμηρίωτη σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη Πρόσκληση σελ. 15. Ζητά την επανεξέταση του φακέλου συνολικά, 
χωρίς να προσδιορίζει το λόγο. Η ενιστάμενη βρίσκεται στο πίνακα των απορριπτέων 
καθώς δεν έχει καταθέσει τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση δικαιολογητικά για 
την ειδικότητα της Αγγλικής Γλώσσας ήτοι Τίτλοι Σπουδών όπως ορίζονται στη σελ 17 
της Πρόσκλησης ή αντιστοιχία τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ (όχι μόνο ισοτιμία) ή 
επάρκεια αγγλικής γλώσσας από το ΥΠΑΙΘ(βλ. σελ. 17 Πρόσκλησης). Η αναγνώριση 
του ΔΟΑΤΑΠ πιστοποιεί την άριστη γνώση ξένης γλώσσας, αλλά όχι την επάρκεια 
διδασκαλίας, όπως απαιτείται από τα οριζόμενα από την Πρόσκληση.  

46. Χριστοφή Στέλλα (Αρ. Πρωτ. 80906/01-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών): Η ένσταση απορρίπτεται Η ενιστάμενη στο φάκελο των 
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δικαιολογητικών δεν είχε υποβάλει εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην Πρόσκληση σελ. 13 

47. Παπαδοπούλου Μαρία Λουίζα (Αρ. Πρωτ. 81307/02-12-2012, Περιφερειακή 
Ενότητα Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη 
μοριοδοτήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Πρόσκληση και τα δικαιολογητικά που 
περιλαμβάνονται στο φάκελο των δικαιολογητικών που κατέθεσε εμπρόθεσμα.  

48. Δεσύπρη Ειρήνη (Αρ. Πρωτ. 80839/01-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, 
Νότιος Τομέας Αττικής): Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει υποβάλλει 
ηλεκτρονική αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση και επιπλέον δεν έχει 
αποστείλει την ένστασή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.  

49. Δεληγιάννη Ασπασία (Αρ. Πρωτ. 81307/02-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Νομός Καβαλας): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η 
ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε για τη γνώση Η/Υ και για την ανεργία σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη Πρόσκληση και τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φάκελο 
των δικαιολογητικών που κατέθεσε εμπρόθεσμα.  

50. Μπάιου Αικατερίνη (Αρ. Πρωτ. 81276/02-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Νομός Καβαλας): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η 
ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα και για τη γνώση ξένης 
γλώσσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Πρόσκληση και τα δικαιολογητικά που 
περιλαμβάνονται στο φάκελο των δικαιολογητικών που κατέθεσε εμπρόθεσμα.  

51. Μπόσκου Ιορδανα – Βαρβάρα (Αρ. Πρωτ. 82576/05-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα 
Κεντρική Μακεδονία, Νομού Πέλλας): Η ένσταση απορρίπτεται. Η αποστολή της 
ένστασης πραγματοποιήθηκε εκπρόθεσμα (03-12-2014) και παράλληλα δεν 
προκύπτει με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες όπως απαιτείται από την 
Πρόσκληση. 

52. Ψαρούλη Σοφία (Αρ. Πρωτ. 81041/02-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής 
Ελλάδας, Νομού Αχαΐας):  Η ένσταση απορρίπτεται. Η διδακτική εμπειρία με 
Υπεύθυνη Δήλωση δεν μοριοδοτείται.  

53. Μπερδούσης Ιωάννης (Αρ. Πρωτ. 81188/02-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα 
Πελοποννήσου, Νομού Αρκαδίας):  Η ένσταση απορρίπτεται. Η επιμόρφωση στην 
ΑΣΠΑΙΤΕ δεν μοριοδοτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση σελ. 13.  

54. Καζάνα Ευαγγελία (Αρ. Πρωτ. 81019/02-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, 
Νότιο Τομέα Αθηνών):  Η ένσταση απορρίπτεται. Η διδακτική εμπειρία στη 
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων εντάσσεται στη Τυπική Εκπαίδευση και συνεπώς δεν 
μοριοδοτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Πρόσκληση.  

55. Γκίνης Θεόφιλος (Αρ. Πρωτ. 81609/03-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής 
Μακεδονίας, Νόμος Θεσσαλονίκης) : Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Ο 
ενιστάμενος εντάσσεται στους πίνακες κατάταξης ως εμπειροτέχνης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην Πρόσκληση. Μοριοδοτήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
Πρόσκληση και τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φάκελο των 
δικαιολογητικών που κατέθεσε εμπρόθεσμα.  

56. Μαχαιρίδης Παναγιώτης (Αρ. Πρωτ. 80863/01-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νόμος Καβάλας) : Η ένσταση απορρίπτεται. Ο 
ενιστάμενος στο φάκελο των δικαιολογητικών δεν είχε υποβάλει το Μεταπτυχιακό 
του Δίπλωμα. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατά τη διαδικασία εξέτασης των 
ενστάσεων, δεν μπορούν να μοριοδοτηθούν 

57. Δρενου Δέσποινα (Αρ. Πρωτ. 80740/01-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, Νόμος Καβάλας): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη 
μοριοδοτήθηκε για την ανεργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Πρόσκληση και τα 
δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φάκελο των δικαιολογητικών που κατέθεσε 
εμπρόθεσμα.  
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58. Μπρούσα Μαριάνθη (Αρ. Πρωτ. 81157/02-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νόμος Καβάλας): Η ένσταση απορρίπτεται. Ως 
προς τη διδακτική εμπειρία, στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας δεν διευκρινίζεται με 
σαφήνεια ο αριθμός των ωρών τη διδακτικής εμπειρία σε ενήλικες. Αναφέρονται μεν 
οι ώρες αλλά αθροιστικά σε ενήλικες και σε παιδιά. Ως προς την Επιμόρφωση στην 
Ειδική Αγωγή δεν αποτελεί επιμόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στο διδακτικό 
αντικείμενο. Αποτελεί επιμόρφωση στις μαθησιακές δυσκολίες.  

59. Σούρβα Γεωργία (Αρ. Πρωτ. 81226/02-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, Νόμος Καβάλας): Η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς τη 
διδακτική εμπειρία, η ενιστάμενη δεν έχει καταθέσει βεβαίωση προϋπηρεσίας που να 
αναφέρεται με σαφήνεια οι ώρες απασχόλησης και το αντικείμενο της απασχόλησής 
της. Ως προς την επιμόρφωση, η ενιστάμενη έχει υποβάλει μία βεβαίωση 
παρακολουθούσης επιμορφωτικού σεμιναρίου 5 ωρών και  μία βεβαίωση 
παρακολούθησης επιμορφωτικού σεμιναρίου 10 ωρών. Βάσει της Πρόσκλησης σελ. 
11 επιμορφωτικά σεμινάρια διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών δεν μοριοδοτούνται.  

60. Σαρηγιάννιδης Αντώνης (Αρ. Πρωτ. 81226/02-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα 
Κεντρικής Μακεδονίας, Νόμος Θεσσαλονίκης): Η ένσταση απορρίπτεται Η επιτροπή 
της Διοικητικής Επαλήθευσης ορθώς δεν μοριοδότησε το πεδίο Γνώσης Ξένης 
Γλώσσας, καθώς ο ενιστάμενος δεν έχει στο φάκελο των δικαιολογητικών την 
απαιτούμενη από την Πρόσκληση Επίσημη Μετάφραση του τίτλου. Βάσει της 
Πρόσκλησης σελ.14 και σελ.44 η απόδειξη της ξένης γλώσσας θα πρέπει να 
συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση, όπως άλλωστε προβλέπεται από το Άρθρο 29 
ΠΔ 50/2001. Δικαιολογητικά που δεν είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό φάκελο δεν 
μπορούν να γίνουν δεκτά και να μοριοδοτηθούν   

61. Λιάζος Νικολαος (Αρ. Πρωτ. 81335/02-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής 
Μακεδονίας, Νόμος Θεσσαλονίκης): Η ένσταση απορρίπτεται Η επιτροπή της 
διοικητικής επαλήθευσης και η επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τους φακέλους 
δικαιολογητικών των υποψηφίων βάσει τα οριζόμενα στη Πρόσκληση με αριθμ. Πρωτ. 
660/6/41612/16-07-2014 και όχι με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση με αριθμ.Πρωτ. 
602/19/3926/24.12.2012. Η ειδικότητα της Τούρκικης Γλώσσας  σύμφωνα με τη 
Πρόσκληση Παράρτημα Α δεν περιλαμβάνει τους τίτλους της τυπικής εκπαίδευσης 
του ενιστάμενου. Λόγω της επάρκειας της Τούρκικής Γλώσσας ο ενιστάμενος 
εντάσσεται στο πίνακα κατάταξης ως εμπειροτέχνης και όχι ως πτυχιούχος, καθώς δεν 
είναι κάτοχος πτυχίου των ειδικοτήτων που απαιτούνται. Ως προς τη γνώση ξένης 
γλώσσας ο ενιστάμενος δεν έχει καταθέσει Επίσημη Μετάφραση του τίτλου 
GRUNDSTUFE. Βάσει της Πρόσκλησης σελ.14 και σελ.44 η απόδειξη της ξένης 
γλώσσας θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση, όπως άλλωστε 
προβλέπεται από το Άρθρο 29 ΠΔ 50/2001. Ως προς τη Διδακτική εμπειρία στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εντάσσεται στην Τυπική εκπαίδευση, η οποία βάσει της 
Πρόσκλησης δεν μοριοδοτείται.  

62. Μπατσίλα Χριστίνα (Αρ. Πρωτ. 81653/03-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής 
Μακεδονίας, Νόμος Θεσσαλονίκης): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη 
μοριοδοτήθηκε για την ανεργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Πρόσκληση και τα 
δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φάκελο των δικαιολογητικών που κατέθεσε 
εμπρόθεσμα.  

63. Ξουπουλίδης Παναγιώτης (Αρ. Πρωτ. 81726/01-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα 
Κεντρικής Μακεδονίας, Νόμος Θεσσαλονίκης): Η ένσταση απορρίπτεται Η επιτροπή 
της Διοικητικής Επαλήθευσης ορθώς δεν μοριοδότησε το πεδίο Γνώσης Ξένης 
Γλώσσας, καθώς ο ενιστάμενος δεν έχει στο φάκελο των δικαιολογητικών την 
απαιτούμενη από την Πρόσκληση Επίσημη Μετάφραση του τίτλου. Βάσει της 
Πρόσκλησης σελ.14 και σελ.44 η απόδειξη της ξένης γλώσσας θα πρέπει να 
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συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση, όπως άλλωστε προβλέπεται από το Άρθρο 29 
ΠΔ 50/2001 

64. Τζιτζης Μιχαηλ (Αρ. Πρωτ. 81137/02-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής 
Μακεδονίας, Νόμος Θεσσαλονίκης): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ο ενιστάμενος 
μοριοδοτήθηκε για τη γνώση Η/Υ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση και τα 
δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φάκελο των δικαιολογητικών που κατέθεσε 
εμπρόθεσμα . Ως προς τη διδακτική εμπειρία οι ώρες ανέρχονται σε 1093. Η διδακτική 
εμπειρία σε φορείς που δεν παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων δεν 
μοριοδοτείται (πχ Βιομηχανία κατεργασίας σιδήρου)  

65. Ζώτος Χρήστος (Αρ. Πρωτ. 81322/02-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής 
Μακεδονίας, Νόμος Θεσσαλονίκης): Η ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος έχει 
μοριοδοτηθεί για τη διδακτική εμπειρία που αναφέρει στην ένστασή του και που 
αποδεικνύεται με Βεβαίωση του Εργοδότη. Η διδακτική εμπειρία με Υπεύθυνη 
Δήλωση δεν μοριοδοτείται.   

66. Μωυσίδου Ελισαβετ (Αρ. Πρωτ. 81004/02-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νόμος Καβάλας): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν 
μέρει. Η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε για τη διδακτική εμπειρία σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην Πρόσκληση και τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φάκελο 
των δικαιολογητικών που κατέθεσε εμπρόθεσμα. Ως προς την επιμόρφωση 
μοριοδοτήθηκε με σύνολο 150 ώρες επιμόρφωσης. Οι ώρες επιμόρφωσης που 
αφορούν την Ειδική Αγωγή, Μαθησιακές Δυσκολίες και Προβλήματα συμπεριφοράς 
και μάθησης ειδικών ομάδων μαθητών δεν εντάσσονται στο πεδίο της Εκπαίδευσης 
Ενηλικών ή του διδακτικού αντικειμένου της ενιστάμενης.  

67. Κυριανάκης Γεώργιος (Αρ. Πρωτ. 81235/02-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα 
Κεντρικής Μακεδονίας, Νόμος Θεσσαλονίκης): Η ένσταση απορρίπτεται. Ο 
ενιστάμενος στο φάκελο των δικαιολογητικών του δεν είχε υποβάλει το 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα και το πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας. 
Συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατά τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων, δεν 
μπορούν να μοριοδοτηθούν. 

68. Παπαδοπούλου Ευρώπη (Αρ. Πρωτ. 81244/02-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα 
Κεντρικής Μακεδονίας, Νόμος Θεσσαλονίκης): Η ένσταση απορρίπτεται. Η 
ενιστάμενη στο φάκελο των δικαιολογητικών της δεν είχε υποβάλει Βεβαίωση 
ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, αλλά την κάρτα ανεργίας και βάσει της Πρόσκλησης δεν 
μοριοδοτείται.  Συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατά τη διαδικασία εξέτασης των 
ενστάσεων, δεν μπορούν να μοριοδοτηθούν. Ως προς το πιστοποιητικό γνώσης ξένης 
γλώσσας, το υποβαλλόμενο πιστοποιητικό δεν αποτελεί. Το πιστοποιητικό γνώσης 
ξένης γλώσσας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα αναγνωρισμένων πιστοποιητικών 
(σύμφωνα με ΑΣΕΠ) όπως αυτά παρουσιάζονται στο σχετικό παράρτημα της 
Πρόσκλησης 

69. Πεχλιβανίδης Χρηστος (Αρ. Πρωτ. 81261/02-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα 
Κεντρικής Μακεδονίας, Νόμος Θεσσαλονίκης):): Η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς τη 
διδακτική εμπειρία ο ενιστάμενος μοριοδοτήθηκε ορθά. Η διδακτική εμπειρία στη 
τυπική εκπαίδευση δεν μοριοδοτείται (π.χ. ΑΕΙ – ΤΕΙ , ΣΣΑΣ, Κολλέγια Μεταλυκειακής 
Εκπαίδευσης) καθώς και η διδακτική εμπειρία από προγράμματα που απευθύνονται 
σε παιδιά. Ως προς την επιμόρφωση μοριοδοτήθηκε βάσει των βεβαιώσεων από 
φορείς εκπαίδευσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Πρόσκληση (δεν 
μοριοδοτείται επιμόρφωση μικρότερης των 15 ωρών, ημερίδες, συνέδρια κτλ). Ως 
προς τις βεβαιώσεις ανεργίας, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΟΑΕΔ να 
βεβαιώνει την ιδιότητα του ανέργου και του χρόνου ανεργίας. Οι επιτροπές 
Διοικητικής Επαλήθευσης και Επιτροπές Ενστάσεων δεν μπορούν να αμφισβητήσουν 
οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, όπως οι βεβαιώσεις ανεργίας ή οι ανακλήσεις 
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βεβαιώσεων ανεργίας  το οποίο φέρει όλα τα στοιχεία νομιμότητας (σφραγίδα, 
υπογραφή, ημερομηνία, αρ. πρωτ.)  

70. Κούτσου Όλγας (Αρ. Πρωτ. 81618/03-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής 
Μακεδονίας, Νόμος Θεσσαλονίκης): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη 
μοριοδοτήθηκε για το Μεταπτυχιακό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση και 
τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φάκελο των δικαιολογητικών που 
κατέθεσε εμπρόθεσμα . Ως προς τη διδακτική εμπειρία οι ώρες ανέρχονται σε 1742. Η 
διδακτική εμπειρία από προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά δεν 
μοριοδοτούνται.  

71. Τζινίκου Ανουσώ (Αρ. Πρωτ. 81261/02-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής 
Μακεδονίας, Νόμος Θεσσαλονίκης):): Η ένσταση απορρίπτεται. Βάσει των 
οριζόμενων στη συγκεκριμένη Πρόσκληση, η διδακτική εμπειρία στη τυπική 
εκπαίδευση δεν μοριοδοτείται. Η διδακτική εμπειρία στα ΑΕΙ – ΤΕΙ εντάσσεται στην 
τυπική εκπαίδευση.  

72. Χριστοδουλοπούλου Κωνσταντίνα (Αρ. Πρωτ. 81239/02-12-2012, Περιφερειακή 
Ενότητα Κεντρικής Μακεδονίας, Νόμος Θεσσαλονίκης):): Η ένσταση απορρίπτεται. 
Βάσει των οριζόμενων στη Πρόσκληση Παράρτημα Α, στην ειδικότητα του 
Περιβάλλοντος εντάσσονται και οι πτυχιούχοι Δασολογίας  

73. Κούτσου Όλγας (Αρ. Πρωτ. 81618/03-12-2012, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής 
Μακεδονίας, Νόμος Θεσσαλονίκης): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Η ενιστάμενη 
μοριοδοτήθηκε για τη διδακτική εμπειρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση 
και τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φάκελο των δικαιολογητικών που 
κατέθεσε εμπρόθεσμα . Ως προς την επιμόρφωση συμπληρωματικά δικαιολογητικά 
κατά τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων, δεν μπορούν να μοριοδοτηθούν. 

74. ΛΑΜΠΡΙΝΑ ΠΑΠΠΑ (Αρ. Πρωτ. 80724/01.12.2014-Νομός Θεσπρωτία): Η ένσταση 
γίνεται δεκτή. Στην αρχική αίτηση είχαν δηλωθεί 103 ώρες διδακτική εμπειρία, η 
επιτροπή διοικητικής επαλήθευσης αναγνώρισε τους 0 ενώ η σχετική με την  
απαιτούμενη από την πρόσκληση εμπειρία είναι 75 ώρες.  

75. ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (Αρ. Πρωτ 81633/03.12.2014- Νομός Λαρίσης):  Η ένσταση δεν 
γίνεται δεκτή. Ο ενιστάμενος στον φάκελο των δικαιολογητικών του έχει προσκομίσει 
βεβαιώσεις για 425 ώρες διδακτικής εμπειρίας οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί ορθά 
από την επιτροπή διοικητικής επαλήθευσης. Οι υπόλοιπες βεβαιώσεις διδακτικής 
εμπειρίας που δεν υπήρχαν στον αρχικό φάκελο και έχουν κατατεθεί με το φάκελο 
της ένσταση δεν γίνονται δεκτές.   

76. ΡΑΦΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αρ. Πρωτ 81441/03.12.2014-Νομός Λαρίσης): Η ένσταση 
απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.  

77. ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ (Αρ. Πρωτ 81127/02.12.2014-Νομός Τρίκαλων) : Η ένσταση 
γίνεται δεκτή.    

78. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΤΡΟΥ (Αρ. Πρωτ 81218/02.12.2014- Νομός Καρδίτσας): Η ένσταση δε 
γίνεται δεκτή. Το πτυχίο του ενιστάμενου είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όχι 
ΑΕΙ/ΤΕΙ όπως ορίζει η πρόσκληση. 

79. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ (Αρ. Πρωτ 80456/27-11-2014– Βόρειος Τομέας Αθηνών): Η 
ένσταση δεν γίνεται δεκτή.  Στο φάκελο των δικαιολογητικών δεν έχει κατατεθεί το 
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

80. ΤΣΑΜΑΣΦΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αρ. Πρωτ 81106/02-12-2014 – Βόρειος Τομέας 
Αθηνών) : Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.  Στο φάκελο των δικαιολογητικών δεν έχει 
κατατεθεί το πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

81. ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (Αρ. Πρωτ 81325/02-12-2014 – Βόρειος Τομέας 
Αθηνών) : Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.  Στο φάκελο των δικαιολογητικών δεν έχει 
κατατεθεί πράξη ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για την 
αντιστοιχία και ισοτιμία τους.  
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82. ΝΙΚΟΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (Αρ. Πρωτ 81118/02-12-2014 –Βόρειος Τομέας Αθηνών): Η 
ένσταση δεν γίνεται δεκτή.  Στο φάκελο των δικαιολογητικών δεν έχει κατατεθεί 
υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης. 

83. ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ (Αρ. Πρωτ 81186/02-12-2014 - Μαγνησίας): Η ένσταση 
δεν γίνεται δεκτή.  Στο φάκελο των δικαιολογητικών δεν έχει κατατεθεί πράξη ή 
πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και 
ισοτιμία τους.  

84. ΜΑΜΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (Αρ. Πρωτ 81009/02-12-2014–Ελληνικής Γλώσσας - 
Αιτωλοακαρνανίας): Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Στο φάκελο των δικαιολογητικών 
δεν έχει κατατεθεί συναφές πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης . 

85. Ντρουγκας Γεώργιος (Αρ. Πρωτ. 81610/03.12.2014-Νομός Δράμας): Η ένσταση 
γίνεται δεκτή. Ο ενιστάμενος μοριοδοτήθηκε για τη διδακτική εμπειρία σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην Πρόσκληση και τα δικαιολογητικά που υπέβαλε στο φάκελο των 
δικαιολογητικών που κατέθεσε εμπρόθεσμα. 

86. Περγαλη Χριστίνα (Αρ. Πρωτ. 80717/01.12.2014-Νομός Δράμας): Η ένσταση δε 
γίνεται δεκτή. Βάσει της Πρόσκλησης μοριοδοτείται η διδακτική εμπειρία σε φορείς 
που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Από τη βεβαίωση προϋπηρεσίας 
της ενιστάμενης δεν προκύπτει διδακτική εμπειρία.  

87. Τερζόπουλος Γεώργιος (Αρ. Πρωτ. 81201/02.12.2014-Νομός Δράμας): Η ένσταση 
γίνεται δεκτή. Ο ενιστάμενος μοριοδοτήθηκε για τη διδακτική εμπειρία, την 
επιμόρφωση και τη γνώση ξένης γλώσσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση 
και τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φάκελο των δικαιολογητικών που 
κατέθεσε εμπρόθεσμα. Ως προς τη συμπληρωματική βεβαίωση προϋπηρεσίας από το 
ΕΠΑΛ Δράμας, δεν μοριοδοτείται καθώς δεν είχε υποβληθεί στον αρχικό φάκελο 
δικαιολογητικών και επιπροσθέτως αφορά διδακτικής εμπειρίας στη τυπική 
εκπαίδευση  

88. Κλέτσας Αλέξανδρος (Αρ. Πρωτ. 81249/02.12.2014-Νομός Δράμας): Η ένσταση δε 
γίνεται δεκτή. Τα μόρια της ανεργίας έχουν αφαιρεθεί από την Επιτροπή Διοικητικής 
Επαλήθευσης. Ως προς τη μοριοδότηση της γνώσης Η/Υ, βάσει της Πρόσκλησης στην 
ειδικότητα της Πληροφορικής οι υποψήφιοι δεν μοριοδοτούνται για τη γνώση Η/Υ. 

89.  Καρατάση Φωτεινή (Αρ. Πρωτ. 80983/02.12.2014-Νομός Σερρες): Η ένσταση γίνεται 
δεκτή εν μέρει. Ως προς τη συνυποψήφια της Τσαλίκογλου Ελευθερία αφαιρέθηκαν 
τα μόρια του Μεταπτυχιακού. Ως προς τον συνυποψήφιο της Χίντζιο Ιωάννη, στο 
φάκελο των δικαιολογητικών έχει υποβάλει το Μεταπτυχιακό του Δίπλωμα. Ως προς 
τη εμπειρία της ενιστάμενης βάσει της Πρόσκλησης μοριοδοτείται μόνο η διδακτική 
εμπειρία σε φορείς κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και η διδακτική 
εμπειρία στη τυπική εκπαίδευση δεν μοριοδοτείται    

90. Βαραγγούλη Μαρία (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 80661/1/12/2014- Ειδικότητα 
Παιδαγωγικής– Περιφερειακός Τομέας Άρτας ): Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
Σύμφωνα με την πρόσκληση,  για την ειδικότητα της Παιδαγωγικής απαιτείται πτυχίο 
Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Εκπαίδευσης. 

91. Ψωμάς Θεόδωρος: (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81067/2/12/2014- Ειδικότητα 
Ιταλικής Γλώσσας– Περιφερειακός Τομέας Άρτας : Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
Σύμφωνα με την πρόσκληση, για την εμπειροτεχνία απαιτείται η Επάρκεια Ιταλικής 
Γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δεν υπάρχει σχετικό 
δικαιολογητικό στο φάκελο του υποψηφίου.  Ο συνυποψήφιός του κ. Λώλος Ηλίας 
έχει καταθέσει την απαιτούμενη επάρκεια από το Υπουργείο Παιδείας. 

92. Τσιρώνης Χρήστος (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 80693/1/12/2014- Ειδικότητα 
Ιατρικής– Περιφερειακός Τομέας Άρτας :  Η ένσταση δε γίνεται αποδεκτή. Το πτυχίο 
δεν είναι συναφές με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. 
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93. Γκάνια Βαϊα: (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81590/3/12/2014- Ειδικότητα Αγγλικής 
Γλώσσας– Περιφερειακός Τομέας Τρικάλων) :Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή ως 
προς τις ώρες 37 ώρες επιμόρφωσης. Ως προς τη μοριοδότηση της διδακτικής 
εμπειρία δε γίνεται αποδεκτή καθώς σύμφωνα με την πρόσκληση για τη μοριοδότηση 
της διδακτικής εμπειρίας θα πρέπει να αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος 
απασχόλησης σε ώρες. 

94. Γαλάνης Δημήτριος (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81597/3/12/2014- Ειδικότητα 
Περιβάλλοντος– Περιφερειακός Τομέας Τρικάλων): Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς 
τους μήνες ανεργίας οι οποίοι είναι 19 και ως προς την επιμόρφωση 800 ωρών οι 
οποίες γίνονται αποδεκτές. 

95. Κονιαρη Δήμητρα: (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81440/3-12-2014- Ειδικότητα 
Ελληνικής Γλώσσας– Περιφερειακός Τομέας Λάρισας )  :Η ένσταση γίνεται εν μέρει 
δεκτή. Προκύπτει άριστη γνώση ξένης γλώσσας, με βάση τα δικαιολογητικά. 

96. Βακουφτσή Αναστασία: (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81599/3/12/2014- 
Ειδικότητα Ισπανικής Γλώσσας– Περιφερειακός Τομέας Τρικάλων :  Η ένσταση δε 
γίνεται αποδεκτή. Τα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που έχει καταθέσει δεν 
ακολουθούν τα οριζόμενα στην πρόσκληση.(δεν μοριοδοτείται επιμόρφωση  
διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών). 

97. Κουτελίδα Στυλιανή (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81593/3/12/2014- Ειδικότητα 
Ιταλικής Γλώσσας– Περιφερειακός Τομέας Τρικάλων :Η ένσταση απορρίπτεται. Οι 
συνυποψήφιοι της ενιστάμενης, όντως εργάζονταν ως εκπαιδευτές στα Κέντρα Δια 
Βίου Μάθησης, αλλά η πληρωμή τους πραγματοποιήθηκε με ΑΕΔ. Στην περίπτωση 
αυτή αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΟΑΕΔ να κρίνει αν διατηρούν την 
ιδιότητα του ανέργου  και την ισχύ της Βεβαίωσης Ανεργίας τους. Επίσης 
απορρίπτεται ως προς το θέμα κατάταξης των δημοσίων υπαλλήλων στο τέλος του 
πίνακα, καθώς δεν ισχύει γι’ αυτή την πρόσκληση.   

98.   Παρασκευή Τέγου: (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81248/2/12/2014- Ειδικότητα 
Οικονομικών Επιστημών– Περιφερειακός Τομέας Λαρίσης :  Η ένσταση γίνεται δεκτή, 
προκύπτουν 10 μήνες ανεργίας 

99. Τεκέδου Ελισσάβετ: (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 80715/1/12/2014- Ειδικότητα 
Αγγλικής Γλώσσας– Περιφερειακός Τομέας Λαρίσης :  Η ένσταση δε γίνεται αποδεκτή 
ως προς την επιμόρφωση. Οι ώρες που προκύπτουν είναι 127, διότι σύμφωνα με την 
πρόσκληση δε μοριοδοτείται επιμόρφωση διάρκειας κάτω των 15 ωρών. Ως προς τη 
διδακτική εμπειρία η ένσταση εν μέρει γίνεται δεκτή ως προς τον υπολογισμό όλων 
των ωρών που αφορούν σε εκπαίδευση ενηλίκων ( η διδακτική εμπειρία στην τυπική 
εκπαίδευση δε γίνεται αποδεκτή). Ως προς τη γνώση ξένης γλώσσας η ένσταση δε 
γίνεται αποδεκτή καθώς σύμφωνα με την πρόσκληση τα επίπεδα ξένης γλώσσας που 
μοριοδοτούνται είναι : άριστη γνώση, πολύ καλή γνώση, καλή γνώση. Το 
πιστοποιητικό που έχει κατατεθεί δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα τρία επίπεδα και 
συνεπώς δεν έχει μοριοδοτηθεί. 

100. Βουζίκα Αικατερίνη: (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81023/2/12/2014- Ειδικότητα 
Αγγλικής Γλώσσας– Περιφερειακός Τομέας Λαρίσης :  Η ένσταση γίνεται δεκτή ως 
προς τις ώρες διδακτικής εμπειρίας. Δε γίνεται αποδεκτή ως προς αυτά που αναφέρει 
για τον συνυποψήφιό της, κ. Καραλή καθώς στο φάκελό του ο κ. Καραλής έχει 
καταθέσει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών. Δε γίνεται δεκτή ως προς αυτά που 
αναφέρει για τους συνυποψηφίους της κ. Καρυώτη, κα Μάνη, καθώς οι ώρες 
διδακτικής εμπειρίας που έχουν προκύψει βασίζονται στα δικαιολογητικά που έχουν 
καταθέσει στο φάκελό τους. Εν μέρει γίνεται αποδεκτή ως προς τις ώρες διδακτικής 
εμπειρίας του κ. Κατσάνου, οι οποίες σύμφωνα με τα δικαιολογητικά ανέρχονται σε 
1563. 
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101. Λεπενιώτου Αλεξάνδρα (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης /2014- Ειδικότητα 
Πληροφορικής– Περιφερειακός Τομέας Λαρίσης: Η ένσταση δε γίνεται αποδεκτή. Δεν 
μοριοδοτείται διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση. 

102. Καραγεωργόπουλος Χρήστος: (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81259/2/12/2014- 
Ειδικότητα Πληροφορικής Περιφερειακός Τομέας Λάρισας: Η ένσταση γίνεται δεκτή. 

103. Διβάνη Γεωργία: (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 80859/1/12/2014-Περιφερειακός 
Τομέας Λάρισας—Ειδικότητα Ελληνικής Γλώσσας) Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. 
Σύμφωνα με την πρόσκληση ο φάκελος δικαιολογητικών πρέπει να φέρει απαραίτητα 
υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο 
υποψήφιος δεν μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτηση, θα υποβάλλει 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφει τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα του 
έχει δώσει το ηλεκτρονικό σύστημα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής 
της αίτησής του. Η ενισταμένη δεν έχει καταθέσει κανένα από τα παραπάνω έντυπα. 

104. Γιώτσα Χριστίνα (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81646/3/12/2014-Περιφερειακός 
Τομέας Λάρισας—Ειδικότητα Νοσηλευτικής) : Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Σύμφωνα 
με την πρόσκληση, απαιτείται Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Νοσηλευτικής/ΑΕΙ, 
Νοσηλευτικής/ΤΕΙ. Επίσης Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. Το ΦΕΚ που επικαλείται η ενισταμένη αναφέρεται σε 
αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων ανωτέρας σχολής Νοσηλευτριών του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και συγκεκριμένα στην απόκτηση άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος της Νοσηλεύτριας. Δεν αναφέρεται, όπως επικαλείται στην ένστασή 
της, σε ισοτιμία με τα ΤΕΙ Νοσηλευτικής. 

105. Ντινοπούλου Ευαγγέλη (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81020/2/12/2014-
Περιφερειακός Τομέας Τρικάλων—Ειδικότητα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας):  Η 
ένσταση δε γίνεται δεκτή. Σύμφωνα με την πρόσκληση, απαιτείται Μεταπτυχιακό με 
αντικείμενο την Συμβουλευτική \και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, ή Πτυχίο 
του Προγράμματος Εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική και στον Προσανατολισμό 
(ΠΕΣΥΠ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Επίσης Πτυχίο ή και Μεταπτυχιακό Πανεπιστημίων της 
αλλοδαπής με Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και αντιστοιχία με τα ως άνω 
αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής. Η ενισταμένη έχει καταθέσει Πτυχίο Φιλολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, το οποίο σύμφωνα με τα παραπάνω δεν είναι 
συναφές με την προκηρυσσόμενη θέση. 

106. Βαλαη Αγγελική (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 81046/2/12/2014- Ειδικότητα 
Πληροφορικής-Περιφερειακός Τομέας Λάρισας) Η ένσταση δε γίνεται αποδεκτή. Η 
εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση που συνοδεύει τα δικαιολογητικά αφορά σε θέσεις 
Υπευθύνων Εκπαίδευσης των Σχολών Γονέων. 

107. Νικόλαος Βαβούρας (Αρ. Πρωτ. 80454/27-11-2014- Ειδικότητα Πληροφορικής): Η 
ένσταση δε γίνεται δεκτή. Δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής ενστάσεων κατά 
των προσωρινών αποτελεσμάτων να εξετάσει την επιλογή του ΚΔΒΜ που θα παρέχει 
τις υπηρεσίες του ο Εκπαιδευτής.  

 
Τα μέλη της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, 
Μπουγά Εμμανουέλα  
Φούσα Κων/να 
Κωνσταντίνου Μαίρη 


