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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Σήμερα Τετάρτη 13/04/2016 συνεδρίασε η επιτροπή που ορίστηκε με την 
3871/189/24.3.2016 Απόφαση του ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την εξέταση των 
ενστάσεων που υπεβλήθησαν κατά των προσωρινών πινάκων των Συντονιστών της 
υπ΄αριθμ. 660/01/2089 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαμόρφωση 
Πίνακα Κατάταξης συντονιστών της Πράξης: «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) 
ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, 8 & 9», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».  
 
Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των :  
 
1. Μουστακάκης Χρήστος (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 14192/04-04-2016): Η 

ένσταση απορρίπτεται. Η Επιτροπή Διοικητικής Επαλήθευσης ορθά δεν 
προσμέτρησε τους μήνες ανεργίας του ενιστάμενου, καθώς στο φάκελο 
δικαιολογητικών δεν είχε υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση περί της γνησιότητας 
της σχετικής Βεβαίωσης του ΟΑΕΔ, όπως απαιτείται από την Πρόσκληση, στην 
περίπτωση κατάθεσης πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και 
τυπωθεί μέσω Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.  

2. Χαλούλου Παναγιώτα (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 14298/05-04-2016): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει καταθέσει στο φάκελο 
δικαιολογητικών τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση δικαιολογητικά για την 
απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας και συγκεκριμένα επίσημη μετάφραση «…σε 
πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του 
ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο 
το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο).  

3. Ελληνικού Μαρία (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 14536/06-04-16): Η ένσταση 
απορρίπτεται. Η Επιτροπή Διοικητικής Επαλήθευσης ορθά δεν προσμέτρησε 
τους μήνες ανεργίας, καθώς στο φάκελο δικαιολογητικών δεν είχε υποβληθεί 
Υπεύθυνη Δήλωση περί της γνησιότητας της σχετικής Βεβαίωσης του ΟΑΕΔ, 
όπως απαιτείται από την Πρόσκληση, στην περίπτωση κατάθεσης 
πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.  

4. Ερμόλαος Ψαριανός (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 14535/06-04-2016): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Η Επιτροπή Διοικητικής Επαλήθευσης ορθά δεν 
προσμέτρησε την επαγγελματική εμπειρία, καθώς στο φάκελο δικαιολογητικών 
δεν έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την 
πρόσκληση για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας, και ειδικά 
βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.    

5. Σπανέα Σταυρούλα (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 14201/04-04-2016):  Η 
ένσταση απορρίπτεται. Η Επιτροπή Διοικητικής επαλήθευσης ορθά 
μοριοδότησε τις Βεβαιώσεις Επιμόρφωσης της ενιστάμενης. Σύμφωνα με την 
πρόσκληση μοριοδοτούνται επιμορφωτικά σεμινάρια «… αποκλειστικά σε 
θέματα: α) ΣΔΕ, β) Εκπαίδευσης Ενηλίκων, γ) Σχεδιασμού, ανάπτυξης, 
συντονισμού και υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, δ) 
Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση» και επιπροσθέτως σύμφωνα με την 
Πρόσκληση δεν λαμβάνεται υπόψη «… η επιμόρφωση προερχόμενη από 
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εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. 
Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι 
προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή 
μεταπτυχιακού τίτλου ..». Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική εμπειρία ορθά η 
Επιτροπή δεν μοριοδότησε την ενιστάμενη καθώς : α. Οι συμβάσεις με το ΙΤΥΕ 
Διόφαντος δε συνοδεύονται από Βεβαίωση του Εργοδότη ή με τα αντίστοιχα 
παραστατικά πληρωμής όπως απαιτείται από την Πρόσκληση. Επιπροσθέτως, 
οι 2 εξ αυτών είναι ανυπόγραφες, β. Η επαγγελματική εμπειρία στο ΙΔΕΚΕ και 
στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αφορά σε απασχόληση ως Υπεύθυνη Εκπαίδευσης. Σύμφωνα 
με τις σχετικές συμβάσεις οι αρμοδιότητες της θέσης του Υπευθύνου 
Εκπαίδευσης δεν καλύπτουν τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση.  Αναφορικά 
με τον ισχυρισμό της ενιστάμενης ότι «..πουθενά στην πρόσκληση δεν 
αναφέρεται ότι θα ληφθεί υπόψη μόνο η προϋπηρεσία απασχόλησης σε 
ομάδες έργου..», η Πρόσκληση αναφέρει «Αποδεδειγμένη εμπειρία στη 
Διοίκηση – Συντονισμό – Παρακολούθηση υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου 
Έργων σε Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις..» και όχι «Επαγγελματική Εμπειρία 
σχετική με: σχεδιασμό και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
συντονισμό υλοποίησης εκπαιδευτικής διαδικασίας σε δομές εκπαίδευσης 
ενηλίκων» 

6. Συράκης Δημήτριος (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 14329/05-04-16): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Η Επιτροπή Διοικητικής Επαλήθευσης ορθά δεν 
προσμέτρησε τους μήνες ανεργίας του ενιστάμενου, καθώς στο φάκελο 
δικαιολογητικών δεν είχε υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση περί της γνησιότητας 
της σχετικής Βεβαίωσης του ΟΑΕΔ, όπως απαιτείται από την Πρόσκληση, στην 
περίπτωση κατάθεσης πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και 
τυπωθεί μέσω Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.  

7. Πιστοφίδου Φωτεινή (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 14250/05-04-16): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Η εμπειρία της ενιστάμενης αφορά στο σχεδιασμό και 
οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συντονισμό υλοποίησης 
εκπαιδευτικής διαδικασίας σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων και όχι στη 
Διοίκηση – Συντονισμό – Παρακολούθηση υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου 
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως απαιτείται από την Πρόσκληση.  

8. Φουνταρλης Δημήτριος (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 14449/05-04-16): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Η εμπειρία του ενιστάμενου δεν σχετίζεται με τα 
απαιτούμενα από τη Πρόσκληση, ήτοι με τη  Διοίκηση – Συντονισμό – 
Παρακολούθηση υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Συγχρηματοδοτούμενων 
Πράξεων. Αναφορικά με τον ισχυρισμό του ενιστάμενου ότι μέρους της 
εμπειρίας του είχε προσμετρηθεί σε προγενέστερη προκήρυξη του Ι.ΝΕ.ΔΕ.ΒΙ.Μ., 
η σχετική προκήρυξη προέβλεπε την μοριόδοτηση σε εμπειρία σχετική με το 
«σχεδιασμό και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συντονισμό 
υλοποίησης εκπαιδευτικής διαδικασίας σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων» και 
ορθά του είχε μοριοδοτηθεί. Στην τρέχουσα προκήρυξη η αναφέρεται ότι 
μοριοδοτείται η  «Αποδεδειγμένη εμπειρία στη Διοίκηση – Συντονισμό – 
Παρακολούθηση υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Έργων σε 
Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις..» και όχι «Επαγγελματική Εμπειρία σχετική με: 
σχεδιασμό και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συντονισμό 
υλοποίησης εκπαιδευτικής διαδικασίας σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων».  
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9. Γκουντούμη Βασιλική (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 14478/05-04-16): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Η εμπειρία της ενιστάμενης σε ΚΕΚ δε μοριοδοτείται 
καθώς σύμφωνα με την τρέχουσα προκήρυξη μοριοδοτείται η  «Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στη Διοίκηση – Συντονισμό – Παρακολούθηση υλοποίησης Φυσικού 
Αντικειμένου Έργων σε Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
(ΚΠΣ-ΕΣΠΑ), σε ερευνητικά Προγράμματα στο πεδίο της Εκπαίδευσης και 
Κοινωνικής Ένταξης/Κοινωνικού Αποκλεισμού» και όχι η «Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στη Διοίκηση – Συντονισμό – Παρακολούθηση υλοποίησης Φυσικού 
Αντικειμένου Έργων σε Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις Γενικής Εκπαίδευσης ή 
Κατάρτισης Ενηλίκων (Κ.Π.Σ. – Ε.Σ.Π.Α.)» όπως αναφέρεται σε προγενέστερη 
προκήρυξη του φορέα, που της είχε προσμετρηθεί εφόσον η εν λόγω εμπειρία 
της ενιστάμενης σε ΚΕΚ αφορά σε Κατάρτιση Ενηλίκων.  

10. Παπαγεωργίου Ευγενία (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 14484/05-04-16): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Η Επιτροπή Διοικητικής επαλήθευσης ορθά δεν 
μοριοδότησε την εμπειρία της ενιστάμενης καθώς : α. Η βεβαίωση απασχόλησης 
από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναφέρει « Η κ. 
Παπαγεωργίου συμμετείχε στη βιβλιογραφική έρευνα και αποδελτίωση, καθώς 
και στην προετοιμασία επιστημονική συνάντησης που οργανώθηκε στο πλαίσιο 
της χρηματοδοτούμενη από το ΕΠΕΑΚ επιστημονικής έρευνας…». Ως εκ τούτου 
δε προκύπτει συνάφεια με τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση, ήτοι 
«Αποδεδειγμένη εμπειρία στη Διοίκηση – Συντονισμό – Παρακολούθηση 
υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Έργων σε Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις..»,  
β. Η επαγγελματική εμπειρία στο ΙΔΕΚΕ και στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αφορά σε 
απασχόληση ως Υπεύθυνη Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις οι 
αρμοδιότητες της θέσης του Υπευθύνου Εκπαίδευσης δεν καλύπτουν τα 
απαιτούμενα από την Πρόσκληση.  Συγκεκριμένα, η τρέχουσα Πρόσκληση 
αναφέρει «Αποδεδειγμένη εμπειρία στη Διοίκηση – Συντονισμό – 
Παρακολούθηση υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Έργων σε 
Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις..» και όχι «Επαγγελματική Εμπειρία σχετική με: 
σχεδιασμό και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συντονισμό 
υλοποίησης εκπαιδευτικής διαδικασίας σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων»   

11. Μαρίδη Ελπίδα (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 14492/05-04-16): Η ένσταση 
απορρίπτεται.  Βάσει της Πρόσκλησης τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται 
για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας είναι τα 
εξής: «Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: • Βεβαίωση προϋπηρεσίας από 
τον εργοδότη ή εναλλακτικά αντίγραφο της σύμβασης συνοδευόμενη με τα 
αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής, • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού 
φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια ασφάλισης…..». Η ενιστάμενη 
έχει καταθέσει βεβαίωση του ΙΚΑ, η οποία όμως δεν καλύπτει το είδος της 
εμπειρίας για το οποίο αιτείται να μοριοδοτηθεί. Σχετικά με τον ισχυρισμό της 
ενιστάμενης για απαλλαγή από τον ΟΑΕΕ, δεν έχει προσκομισθεί σχετική 
βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ.  

12. Χριστακόπουλος Ιωάννης (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 14488/05-04-16): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Η επαγγελματική εμπειρία στο ΙΔΕΚΕ και στο 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αφορά σε απασχόληση ως Υπεύθυνος Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με 
τις σχετικές συμβάσεις οι αρμοδιότητες της θέσης του Υπευθύνου Εκπαίδευσης 
δεν καλύπτουν τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση.  Συγκεκριμένα, η τρέχουσα 
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Πρόσκληση αναφέρει «Αποδεδειγμένη εμπειρία στη Διοίκηση – Συντονισμό – 
Παρακολούθηση υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Έργων σε 
Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις..» και όχι «Επαγγελματική Εμπειρία σχετική με: 
σχεδιασμό και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συντονισμό 
υλοποίησης εκπαιδευτικής διαδικασίας σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων»   

13.  Σαρακινιώτη Αντιγόνη (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 15314/08-04-16): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Η επαγγελματική εμπειρία της ενιστάμενης α. στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αφορά στην στήριξη των μαθητών και στη 
διαμεσολάβηση ανάμεσα στο σχολείο και λοιπούς εμπλεκόμενους, β. στην ΕΥΕ 
αφορά σε επιστημονικό έργο στον Τομέα της εκπαίδευσης και γ στην Α.Δ.Ι.Π. 
αφορά σε παροχή εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών όπως π.χ. 
αξιολογήσεις. Καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις  δε σχετίζεται με τα 
οριζόμενα στην Πρόσκληση: «Αποδεδειγμένη εμπειρία στη Διοίκηση – 
Συντονισμό – Παρακολούθηση υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Έργων σε 
Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις..». Επιπροσθέτως, η ενιστάμενη δεν έχει 
υποβάλει στο φάκελο των δικαιολογητικών την απαιτούμενη από την 
Πρόσκληση Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα.  

14. Κρόκου Βασιλική (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 14083/04-04-16):  Η ένσταση 
απορρίπτεται. Η Επιτροπή Διοικητικής επαλήθευσης ορθά δεν μοριοδότησε 
την εμπειρία της ενιστάμενης καθώς: α. Η επαγγελματική εμπειρία στο 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αφορά σε απασχόληση ως Υπεύθυνη Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με 
τις σχετικές συμβάσεις οι αρμοδιότητες της θέσης του Υπευθύνου Εκπαίδευσης 
δεν καλύπτουν τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση. Συγκεκριμένα, η 
τρέχουσα Πρόσκληση αναφέρει «Αποδεδειγμένη εμπειρία στη Διοίκηση – 
Συντονισμό – Παρακολούθηση υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Έργων σε 
Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις..» και όχι «Επαγγελματική Εμπειρία σχετική 
με: σχεδιασμό και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συντονισμό 
υλοποίησης εκπαιδευτικής διαδικασίας σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων» β. Η 
εμπειρία της ενιστάμενης ως Υπεύθυνης της Πράξης « Απασχόληση ανέργων 
στη παροχή υπηρεσιών φροντίδας και συνοδείας σε ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους»    
δε μοριοδοτείται καθώς δεν εμπίπτει στο τομέα που απαιτείται από την 
πρόσκληση, ήτοι  «…… Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
(ΚΠΣ-ΕΣΠΑ), σε ερευνητικά Προγράμματα στο πεδίο της Εκπαίδευσης και 
Κοινωνικής Ένταξης/Κοινωνικού Αποκλεισμού», γ. η εμπειρία στην Interface 
Α.Ε. αφορά σε παροχή συμβουλευτικών, εκπαιδευτικών και διοικητικών 
υπηρεσιών και επιπροσθέτως αφορά σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι σε « .. Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις …. (ΚΠΣ-
ΕΣΠΑ)» όπως απαιτείται από την Πρόσκληση, και δ. η εμπειρία στo KEK Synergy 
και στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασιλική Κρόκου και Αγγελική Ταρνάρη Ο.Ε. 
δεν εμπίπτει στο τομέα που απαιτείται από την Πρόσκληση (αξιολογήτρια, 
Επιστημονικά Υπεύθυνη υλοποίηση προγραμμάτων ανέργων, και 
προετοιμασία της πρότασης του Κέντρου Ξένων Γλωσσών για επιχορήγηση από 
το ΕΠΑΝ). Σε ό,τι αφορά τη μοριοδότηση του Πιστοποιητικού Ξένης Γλώσσας, η 
Επιτροπή Διοικητικής Επαλήθευσης ορθά δεν το αξιολόγησε, καθώς δεν 
υποβλήθηκε στο φάκελο των δικαιολογητικών η απαιτούμενη από την 
Πρόσκληση Επίσημη Μετάφραση του Τίτλου.  
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15. Μαρία Πύργα (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 14055/01-04-16):  Η ένσταση 
απορρίπτεται. Σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η 
ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε για 20 μήνες απασχόλησης στον ΟΔΥΣΣΕΑ, ενώ για 
την εμπειρία της στο ΙΔΕΚΕ ως Υπεύθυνη στο ΚΕΕ Χαλανδρίου δεν 
μοριοδοτείται καθώς σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις οι αρμοδιότητες της 
δεν καλύπτουν τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση, ήτοι «Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στη Διοίκηση – Συντονισμό – Παρακολούθηση υλοποίησης Φυσικού 
Αντικειμένου Έργων σε Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις..». Αναφορικά με την 
ανεργία, η Επιτροπή Διοικητικής Επαλήθευσης ορθά δεν προσμέτρησε τους 
μήνες ανεργίας, καθώς στο φάκελο δικαιολογητικών δεν είχε υποβληθεί 
Υπεύθυνη Δήλωση περί της γνησιότητας της σχετικής Βεβαίωσης του ΟΑΕΔ, 
όπως απαιτείται από την Πρόσκληση, στην περίπτωση κατάθεσης 
πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.  

16. Λύτρας Γεώργιος (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 14187/04-04-16): Η ένσταση 
απορρίπτεται. Σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία του ενιστάμενου στη 
Πράξη « Ακαδημία Πλάτωνος – Η πολιτεία και ο Πολίτης» δεν εμπίπτει στα 
απαιτούμενα από την Πρόσκληση, συγκεκριμένα σύμφωνα με τις 
αρμοδιότητες του, ανέλαβε το Διοικητική Υποστήριξη Έργου Συμβουλευτικής 
της λειτουργίας του Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστήριξης. Σχετικά με τις 
επιμορφώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση μοριοδοτούνται 
επιμορφώσεις «Αποκλειστικά σε θέματα: α) ΣΔΕ, β) Εκπαίδευσης Ενηλίκων, γ) 
Σχεδιασμού, ανάπτυξης, συντονισμού και υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων 
Πράξεων, δ) Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση». Ο ενιστάμενος έχει 
επιμορφωθεί σε μη συναφή με τα προαναφερόμενα πεδία όπως π.χ. 
«Αισθητική ως δημιουργία», «Αξίες, κοινωνική συνύπαρξη και αισθητική», 
«Κοινωνική Οικονομία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση», « Τα πρώτα 
Βήματα της Επιχειρηματικής Δράσης» κ.α.   

17. Τσιγαρίδα Ελευθερία (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 14138/04-04-16):  Η 
ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία 
απορρίπτεται για τους κάτωθι λόγους: Σημείο 1 της ένστασης: Βάσει της 
υποβαλλόμενης Βεβαίωσης από το ΙΕΠ αντικείμενο εργασίας της ενιστάμενης 
ήταν η υποστήριξη των γραφείων Οικονομικής παρακολούθησης 
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων και Λογιστικής Υποστήριξης και οι 
αρμοδιότητες της εμπίπτουν σε αυτές του οικονομικού διαχειριστή (όπως π.χ 
έλεγχος νομιμότητας και επιλεξιμότητας δαπανών, δημιουργία ΜΔΔΔ κλπ), 
Σημείο 2 της ένστασης: Βάσει της Πρόσκλησης μοριοδοτείται «Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στη Διοίκηση – Συντονισμό – Παρακολούθηση υλοποίησης Φυσικού 
Αντικειμένου Έργων σε Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις..», από τη Βεβαίωση 
εμπειρίας από την εταιρεία MASTER – Κέντρο Κατάρτισης & Συμβουλευτικής 
Α.Ε. δεν προκύπτει η εμπειρία της ενιστάμενης στο ανωτέρω πεδίο και ειδικά 
στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων . Συγκεκριμένα αναφέρεται 
« ….με το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων 
καθώς και την υποβολή προτάσεων σε προκηρύξεις του δημοσίου» , Σημείο 3 
της ένστασης: Η εμπειρία της ενιστάμενης όπως αποδεικνύεται από τη 
Βεβαίωση από την ΕΟΕΣ/Εύξεινη Πόλη αφορά στην υλοποίηση της Πράξης 
«Υποστήριξη των ΜΚΟ (Γυναικείων Οργανώσεων)» και συγκεκριμένα για την 
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υλοποίηση «Σχέδιο Δράσης για την (αυτό)διαχείριση των έμφυλων 
διακρίσεων» και η οποία δεν εμπίπτει στο τομέα που απαιτείται από την 
πρόσκληση, ήτοι  «…… Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
(ΚΠΣ-ΕΣΠΑ), σε Ερευνητικά Προγράμματα στο πεδίο της Εκπαίδευσης και 
Κοινωνικής Ένταξης/Κοινωνικού Αποκλεισμού» , Σημείο 4 &5 της ένστασης: Η 
εμπειρία της ενιστάμενης στο ΚΕΚ Πλέγμα Εκπαιδευτική ΕΠΕ αφορά στο 
Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο της μοριοδοτούμενης εμπειρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω 
στο Σημείο 2 και Σημείο 3 αναφερόμενα, Σημείο 6 της ένστασης : Η εμπειρία 
της ενιστάμενης στην ΑΣΠΑΙΤΕ Αθηνών αφορά σύμφωνα με τη σχετική 
βεβαίωση σε «….εξυπηρέτηση των γραμματειακών αναγκών του υποέργου 
…..». Σχετικά με την επιμόρφωση γίνεται εν μέρει δεκτή, η ενιστάμενη θα  
μοριοδοτηθεί για την παρακολούθηση 252 ωρών επιμορφωτικών σεμιναρίων 
που εμπίπτουν στα μοριοδοτούμενα πεδία της Πρόσκλησης, έναντι 108 ωρών 
που είχαν μοριοδοτηθεί από την Επιτροπή Διοικητικής Επαλήθευσης. Οι λοιπές 
130 ώρες δεν καλύπτουν τα απαιτούμενα πεδία της Πρόσκληση. 

18.  Τζανή Ελένη (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 14638/06-04-16): Η ένσταση 
απορρίπτεται. Σχετικά με την επιμόρφωση, δεν έχει μοριοδοτηθεί για τις 
επιμορφώσεις με θέμα : « τεχνικές Λιανικών πωλήσεων – Marketing” και « 
Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και αντιμετώπισης των 
φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού»  καθώς δεν εμπίπτουν στα 
οριζόμενα από την Πρόσκληση : «Αποκλειστικά σε θέματα: α) ΣΔΕ, β) 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, γ) Σχεδιασμού, ανάπτυξης, συντονισμού και 
υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, δ) Διασφάλισης Ποιότητας στην 
Εκπαίδευση». Σχετικά με την εμπειρία δεν εμπίπτει στα απαιτούμενα από την 
Πρόσκληση, αφορά στη διδακτική.  

19. Τσεβρένη Ίριδα (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 14185/04-04-16): Η ένσταση 
απορρίπτεται. Σχετικά με την εμπειρία της ενιστάμενης στα ΚΕΕ αφορά σε 
απασχόληση ως Υπεύθυνη Εκπαίδευσης και δεν εμπίπτει στα απαιτούμενα από 
την Πρόσκληση ήτοι «Αποδεδειγμένη εμπειρία στη Διοίκηση – Συντονισμό – 
Παρακολούθηση υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Έργων σε 
Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις..»  Σχετικά με τη Βεβαίωση του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα ερευνητικά 
Προγράμματα που συμμετείχε η ενιστάμενη δεν αφορούν στο πεδίο της 
Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Ένταξης/Κοινωνικού Αποκλεισμού, όπως απαιτείται 
από την Πρόσκληση αλλά κατά βάση στο πεδίο του Περιβάλλοντος, π.χ. 
«Συνεισφορά του ορθολογικού φυτοτεχνικού σχεδιασμού στη βελτίωση των 
βιοκλιματικών παραμέτρων  των σχολικών αυλών κατά την αξιοποίηση τους ως 
χώρων μάθησης». Σχετικά με την ανεργία, η βεβαίωση ανεργίας εκδοθείσα στις 
21/01/2016 αναφέρει ότι διάστημα ανεργίας της ενιστάμενης είναι από 
21/01/2016 έως την ίδια ημερομηνία , ήτοι 21/01/2016  

20. Κανελλίδης Κω/νος (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 14185/04-04-16): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Αναφορικά με τα σημεία 1 και 2 της ένστασης αφορούν 
σε απλές διατυπώσεις γενικού περιεχόμενου, που δεν αποτελούν αρμοδιότητα 
της Επιτροπής Ενστάσεων να εξετάσει. Αναφορικά με το σημείο 3, η εμπειρία 
του ενιστάμενου από πρόγραμμα stage, δεν δύναται να μοριοδοτηθεί, καθώς 
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δεν προβλέπεται στην τρέχουσα Πρόσκληση, όπως είχε προβλεφθεί σε 
προγενέστερη, για την οποία είχε πιθανόν λάβει τα προβλεπόμενα μόρια.  

21. Θωμαϊτσα Θεοδωρακοπούλου (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 14495/05-04-
16) Σχετικά με την εμπειρία της ενιστάμενης ως Υπεύθυνη Εκπαίδευσης στα 
ΚΕΕ Ηλιούπολης, βάσει της σύμβασης της οι αρμοδιότητες ενδεικτικά αφορούν 
σε « συντονισμό των διοικητικών και επιμορφωτικών δράσεων του ΚΕΕ … την 
οργάνωση και την λειτουργία τμημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων..» και δεν 
εμπίπτει στα απαιτούμενα από την Πρόσκληση ήτοι «Αποδεδειγμένη εμπειρία 
στη Διοίκηση – Συντονισμό – Παρακολούθηση υλοποίησης Φυσικού 
Αντικειμένου Έργων σε Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις..». Αναφορικά με τον 
ισχυρισμό της ενιστάμενης ότι « η προκήρυξη δεν αναφέρει σε κανένα σημείο 
ότι απευθύνεται σε άτομα που απασχολούνται με το Έργο συνολικά και όχι με 
κάποιο μέρος του», η Πρόσκληση αναφέρει «Αποδεδειγμένη εμπειρία στη 
Διοίκηση – Συντονισμό – Παρακολούθηση υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου 
Έργων σε Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις..» και όχι «Επαγγελματική Εμπειρία 
σχετική με: σχεδιασμό και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
συντονισμό υλοποίησης εκπαιδευτικής διαδικασίας σε δομές εκπαίδευσης 
ενηλίκων…» . Αναφορικά με τη νομική ή διοικητική απόφαση που αναφέρει η 
ενιστάμενη βάσει της οποίας βασίσθηκε η επιτροπή για την μη προσμέτρηση 
της προϋπηρεσίας της, δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής Ενστάσεων να 
διατυπώσει άποψη. Οι Επιτροπές διοικητικής επαλήθευσης και ενστάσεων, 
εξετάζουν και αξιολογούν βάσει των αναφερομένων στην Πρόσκληση και των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών από τους υποψήφιους. Σχετικά με την 
εμπειρία της ενιστάμενης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο 
πολίτης» αφορά σε χρονικό διάστημα (01/12/2014 – 31/08/2015) με 
παράλληλη απασχόληση στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα 
«Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, στην Ελληνική Ιστορία και 
στον Ελληνικό Πολιτισμό» (01/04/14 – 30/11/15). Οι μήνες επαγγελματικής 
εμπειρίας έχουν ήδη μοριοδοτηθεί από την Επιτροπή Διοικητικής 
Επαλήθευσης και δε δύναται να προσμετρηθούν για το ίδιο χρονικό διάστημα. 
Σχετικά με: το σημείο 1, βάσει της Πρόσκλησης «Οι ενστάσεις κατά των 
προσωρινών πινάκων θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Ενστάσεις κατά του 
πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του 
ενιστάμενου, κ.λπ. απορρίπτονται ως απαράδεκτες», το σημείο 2: Βάσει της 
Πρόσκλησης «Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 
17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που 
αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, 
τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος).» Συνεπώς, η ενιστάμενη 
μπορεί να έχει πρόσβαση σε φάκελους συνυποψηφίων της με σχετική αιτήσή 
της, χωρίς να είναι υποχρεωτική η παρουσία δικηγόρου και δεν αποτελεί 
αντικείμενο εξέτασης από την Επιτροπή Ενστάσεων το αίτημά της.   

22.  Ρεντίφης Γεράσιμος (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 14497/05-04-16): Η 
ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Ως προς το σημείο Α γίνεται αποδεκτή και το 
σύνολο της εμπειρίας του ενιστάμενου ανέρχεται σε 44 μήνες. Ως προς το 
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σημείο Β, απορρίπτεται καθώς βάσει της βεβαίωσης του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τα αναφερόμενα στην σύμβαση 
απασχολήθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης και συγκεκριμένα ανέλαβε « 
Συνεργασία με το δίκτυο των εκπαιδευτικών που έχουν αναλάβει την 
υποστήριξη της γλώσσας στην Ν. Αττική (υποέργο13). Το είδος της εργασίας 
που παρείχε δεν εμπίπτει στα αναφερόμενα στην πρόσκληση «Αποδεδειγμένη 
εμπειρία στη Διοίκηση – Συντονισμό – Παρακολούθηση υλοποίησης Φυσικού 
Αντικειμένου Έργων σε.... ερευνητικά Προγράμματα στο πεδίο της 
Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Ένταξης/Κοινωνικού Αποκλεισμού». 

23. Μπιλιάνη Κυριακή (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 14503/05-04-16): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει καταθέσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση δικαιολογητικά για την 
απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας και συγκεκριμένα Βεβαίωση 
Ασφαλιστικού Φορέα.  

24. Κατάκαλου Έλενη (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 14504/05-04-16): Η ένσταση 
απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει καταθέσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση δικαιολογητικά για την 
απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας και συγκεκριμένα Βεβαίωση 
Ασφαλιστικού Φορέα.  

25. Στέφανος Πόθος (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 14938/07-04-16): Η ένσταση 
απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν έχει καταθέσει στο φάκελο των 
δικαιολογητικών τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση δικαιολογητικά για την 
απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας και συγκεκριμένα Βεβαίωση 
Ασφαλιστικού Φορέα.  

26. Καπνιάρης Στρατής (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 14084/04-04-16): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Οι συνυποψήφιοι τους οποίους αναφέρει ο 
ενιστάμενος έχουν ορθά μοριοδοτηθεί στο πεδίο της επιμόρφωσης.  

 
 
 
Τα μέλη της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, 
 
 
Δόγα Καλλιόπη 
 
 
Μπουγά Εμμανουέλα 
 
 
Πριγκιφίλη Ουρανία 
 
 
 
 
 


