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ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

Σήμερα, 27 Ιουνίου 2017 συνεδρίασε η επιτροπή που ορίστηκε με την 4783/275/08-

06-2017 Απόφαση του ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την εξέταση των ενστάσεων που 

υπεβλήθησαν κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης με βάση την 

660/1/982/05-01-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Η επιτροπή παρέλαβε 16 ενστάσεις και εξέτασε 9, για τις οποίες εισηγείται τα 

ακόλουθα:  

 

1. ΚΑΠΝΙΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Αρ. Πρωτ. 25399/14-06-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον 

αρχικό φάκελο, η ένσταση δε γίνεται δεκτή ως προς τη συνάφεια του 

μεταπτυχιακού τίτλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για τη συγκεκριμένη ειδικότητα . 

Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης , η ένσταση γίνεται 

δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται αναλόγως. 

 

 

2. ΜΕΪΜΕΤΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (Αρ. Πρωτ. 25394/14-06-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον 

αρχικό φάκελο, η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τη γνώση της  αγγλικής 

γλώσσας . 

Όσον αφορά το σκέλος  της ένστασης σχετικά με τον υποψήφιο στη σειρά 

κατάταξης Νο.7 κ. Ιωάννη Κωστιδάκη, αυτή γίνεται  εν μέρει δεκτή και 

τροποποιείται ο σχετικός πίνακας στο πεδίο της ανεργίας. Στον αρχικό 

φάκελο του κ. Κωστιδάκη υπάρχει βεβαίωση του ΟΑΕΔ (για το διάστημα από 

11/01/2016-06/01/2017) καθώς και υπεύθυνη δήλωση του - όπως ορίζεται 

από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος- ωστόσο κατόπιν αίτησης της 

επιτροπής ενστάσεων στο αρμόδιο πρόγραμμα των ΣΔΕ, προσκομίστηκε 

αντίγραφο βεβαίωσης προϋπηρεσίας για το ίδιο διάστημα που αναφέρει η 

βεβαίωση του ΟΑΕΔ (30/3/2016-31/12/2016) . 

Ως προς την επαναξιολόγηση της πρότασης , η ένσταση γίνεται δεκτή. 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον                    

αρχικό φάκελο η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το σκέλος που αφορά τη 

συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου του υποψηφίου με σειρά κατάταξης 

Νο.3  και συγκεκριμένα τον Τριαντάφυλλο Δημήτριο , καθώς δεν 

εμπεριέχεται στον αρχικό φάκελό του αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.: 660/1/982/05-01-2017 και 

ΑΔΑ:ΩΗ3946ΨΖΣΠ-ΤΗΚ για διαμόρφωση πινάκων κατάταξης 1ο ΣΚΕΛΟΣ: A) 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (3 ΣΤΕΛΕΧΗ) ΚΑΙ Β) ΜΕΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΕΡΓΟΥ (24 ΣΤΕΛΕΧΗ) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΝΕΑ 

ΦΑΣΗ». 2ο ΣΚΕΛΟΣ: ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΑΣ».   
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Όσον αφορά τον Θωμά Κωνσταντίνου , αποκλείεται από τη διαδικασία διότι 

δεν έχει υπογεγραμμένη πρόταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/1/982/5-1-2017 

και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο:  

 Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

«Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα και επί ποινή 
αποκλεισμού από τη διαδικασία υπογεγραμμένη: 
α)την αίτηση με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα/αντίστοιχα 
δικαιολογητικά και  
β)την πρόταση.»  
 

 

3. ΚΟΥΛΑ ΘΕΩΝΗ (Αρ. Πρωτ. 25193/13-06-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον 

αρχικό φάκελο, η ένσταση ως προς την  επαγγελματική εμπειρία γίνεται 

δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διορθώνεται .  

 

4. ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 25024/12-06-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον 

αρχικό φάκελο, διαπιστώθηκε ότι η κατατεθειμένη πρόταση είναι 

ανυπόγραφη και κατά συνέπεια ο ενιστάμενος αποκλείεται από τη 

διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/1/982/5-1-2017 και πιο συγκεκριμένα στην 

παράγραφο:  

 Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

«Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα και επί ποινή 
αποκλεισμού από τη διαδικασία υπογεγραμμένη: 
α)την αίτηση με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα/αντίστοιχα 
δικαιολογητικά και  
β)την πρόταση.»  
 

5. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΧΑΡΙΣ  (Αρ. Πρωτ. 25195/13-06-2017) 
Δεν εξετάστηκε ο φάκελος διότι η ενιστάμενη δεν έχει συμπεριληφθεί στους  

προσωρινούς πίνακες των Σ.Δ.Ε. και κατά συνέπεια η ένσταση απορρίπτεται.   

 

6. ΨΑΡΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (Αρ. Πρωτ. 25400/14-06-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον 

αρχικό φάκελο,  η ένσταση ως προς το α’ σκέλος σχετικά με τον Μιχαήλ 

Τζάμαλη , γίνεται δεκτή διότι η πρόταση του είναι ανυπόγραφη και κατά 

συνέπεια αποκλείεται από τη διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/1/982/5-1-2017 

και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο:  

 Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

«Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα και επί ποινή 
αποκλεισμού από τη διαδικασία υπογεγραμμένη: 
α)την αίτηση με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα/αντίστοιχα 
δικαιολογητικά και  
β)την πρόταση.»  
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Ως προς το σκέλος της ένστασης που αφορά την Δήμητρα Μακροπούλου , η 

ένσταση γίνεται δεκτή διότι η πρόταση της είναι ανυπόγραφη και κατά 

συνέπεια αποκλείεται από τη διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/1/982/5-1-2017 

και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο:  

 Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

«Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα και επί ποινή 
αποκλεισμού από τη διαδικασία υπογεγραμμένη: 
α)την αίτηση με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα/αντίστοιχα 
δικαιολογητικά και  
β)την πρόταση.»  
 
Ως προς το σκέλος της ένστασης που αφορά την Βασιλική Αποστολοπούλου, 

η ένσταση γίνεται δεκτή διότι η πρόταση της είναι ανυπόγραφη και κατά 

συνέπεια αποκλείεται από τη διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/1/982/5-1-2017 

και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο:  

 Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

«Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα και επί ποινή 
αποκλεισμού από τη διαδικασία υπογεγραμμένη: 
α)την αίτηση με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα/αντίστοιχα 
δικαιολογητικά και  
β)την πρόταση.»  
 

Ως προς το σκέλος της ένστασης που αφορά την επαγγελματική εμπειρία της 

Θεώνης Κούλα , αυτή γίνεται εν μέρει δεκτή  όσον αφορά το «Ινστιτούτο του 

Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων».  

Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασής της, η ένσταση 

γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται αναλόγως. 

 

Ως προς το σκέλος της ένστασης που αφορά την Βασιλική Αναγνώστου, η 

ένσταση γίνεται δεκτή, διότι η πρόταση της είναι ανυπόγραφη και κατά 

συνέπεια αποκλείεται από τη διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/1/982/5-1-2017 

και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο:  

 Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

«Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα και επί ποινή 
αποκλεισμού από τη διαδικασία υπογεγραμμένη: 
α)την αίτηση με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα/αντίστοιχα 
δικαιολογητικά και  
β)την πρόταση.»  
 

Όσον αφορά το σκέλος της ένστασης που αφορά  την επαγγελματική 

εμπειρία της Φωτεινής Θεοδωρακοπούλου, η ένσταση γίνεται δεκτή.  

Ως προς το σκέλος της ένστασης που αφορά την πρόταση της Φωτεινής 

Θεοδωρακοπούλου, αυτή γίνεται δεκτή και  ο πίνακας κατάταξης 

διαμορφώνεται αναλόγως. 
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Ως προς το σκέλος της ένστασης που αφορά τον Φίλιππο Κελεμένη  , η 

ένσταση γίνεται δεκτή διότι η πρόταση του είναι ανυπόγραφη και κατά 

συνέπεια αποκλείεται από τη διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/1/982/5-1-2017 

και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο:  

 Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

«Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα και επί ποινή 
αποκλεισμού από τη διαδικασία υπογεγραμμένη: 
α)την αίτηση με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα/αντίστοιχα 
δικαιολογητικά και  
β)την πρόταση.»  
 

Ως προς το σκέλος της ένστασης που αφορά την επαναξιολόγηση της 

πρότασης της   Αργυρούλας Καβασίλη , η ένσταση γίνεται δεκτή και  ο 

πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται αναλόγως. 

 

Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Σταυρούλας 

Ψαρρού, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται 

αναλόγως. 

 
             7. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Αρ. πρωτ. 25520/15-6-2017) 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον                    

αρχικό φάκελο η ένσταση ως προς τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών της Ηλιάνας Κραββαρίτη γίνεται δεκτή . 

Ως προς το β’ σκέλος της ένστασης που αφορά την άριστη γνώση της ξένης 

γλώσσας της Ηλιάνας Κραββαρίτη , αυτή γίνεται δεκτή και ο πίνακας 

διαμορφώνεται αναλόγως. 

 

8.ΛΑΖΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Αρ. πρωτ. 25392/14-6-2017) 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον                    

αρχικό φάκελο, η ένσταση γίνεται  δεκτή ως προς το  σκέλος  που αφορά  τη 

συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου του Δημητρίου Τριανταφύλλου , καθώς 

δεν εμπεριέχεται στον αρχικό του φάκελο αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου. 

 

Όσον αφορά τον Θωμά Κωνσταντίνου , αποκλείεται από τη διαδικασία διότι 

δεν έχει υπογεγραμμένη πρόταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/1/982/5-1-2017 

και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο:  

 Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

«Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα και επί ποινή 
αποκλεισμού από τη διαδικασία υπογεγραμμένη: 
α)την αίτηση με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα/αντίστοιχα 
δικαιολογητικά και  
β)την πρόταση.»  
 

Ως προς το β’ σκέλος η ένσταση γίνεται δεκτή  και κατά συνέπεια η Βασιλεία 

Γκιόκα  αποκλείεται από τη διαδικασία, διότι το πτυχίο της είναι Νομικών 
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και πολιτικών επιστημών και όχι  σύμφωνα με τα οριζόμενα της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος - με αρ. πρωτ. 660/1/982/5-1-2017 - όπου 

προαπαιτούμενο συμμετοχής για τους οικονομικούς διαχειριστές είναι το 

πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης.  

 

Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Σωτηρίας Λάζου , 

η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται αναλόγως. 

 

9.ΚΩΣΤΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(Αρ.πρωτ. 25397/14-6-2017 και 25398/14-6-2017) 
Ως προς το σκέλος της ένστασης, που αφορά τον Θωμά Κωνσταντίνου , η 

ένσταση γίνεται δεκτή, διότι η πρόταση του είναι ανυπόγραφη και κατά 

συνέπεια αποκλείεται από τη διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/1/982/5-1-2017 

και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο:  

 Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

«Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα και επί ποινή 
αποκλεισμού από τη διαδικασία υπογεγραμμένη: 
α)την αίτηση με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα/αντίστοιχα 
δικαιολογητικά και  
β)την πρόταση.»  
 

Ως προς το σκέλος της ένστασης που αφορά τον Δημήτριο Τριανταφύλλου, 

σχετικά με την υπογραφή της πρότασής του, αυτή δεν γίνεται δεκτή διότι η 

πρόταση του φέρει υπογραφή όπως ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

Ως προς το σκέλος της συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου του Δημητρίου 

Τριανταφύλλου,  η ένσταση γίνεται  δεκτή  , καθώς δεν εμπεριέχεται στον 

αρχικό φάκελο του, αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου. 

Όσον αφορά την γνώση της αγγλικής γλώσσας του Δημητρίου 

Τριανταφύλλου , η ένσταση γίνεται δεκτή . 

 

Ως προς το  σκέλος που αφορά τη συνάφεια του πτυχίου της Βασιλείας 

Γκιόκα, η ένσταση γίνεται δεκτή  και κατά συνέπεια η Βασιλεία Γκιόκα  

αποκλείεται από τη διαδικασία, διότι το πτυχίο της είναι νομικών και 

πολιτικών επιστημών και όχι  σύμφωνα με τα οριζόμενα της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος - με αρ. πρωτ. 660/1/982/5-1-2017 - όπου 

προαπαιτούμενο συμμετοχής για τους οικ.διαχειριστές είναι το πτυχίο 

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης.  

 

       10.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Αρ. Πρωτ. 25264/13-06-2017) 
Η ένσταση του δεν εξετάστηκε διότι δεν εστάλη ταχυδρομικά όπως όριζε η 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 660/1/982/5-1-2017 και πιο 

συγκεκριμένα στο εδάφιο: 

«ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ» 
«Οι ενστάσεις υποβάλλονται και αποστέλλονται ταχυδρομικώς εντός 
σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων, 
στη διεύθυνση: …» 

 



 6

              11.ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Αρ. πρωτ. 25268/13-6-2017)  
Η ένσταση του δεν εξετάστηκε διότι δεν εστάλη ταχυδρομικά όπως όριζε η 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 660/1/982/5-1-2017 και πιο 

συγκεκριμένα στο εδάφιο: 

«ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ» 
«Οι ενστάσεις υποβάλλονται και αποστέλλονται ταχυδρομικώς εντός 
σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων, 
στη διεύθυνση: …» 

 

12.ΤΣΙΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (Αρ. πρωτ. 25343/13-6-17) 
Η ένσταση της  δεν εξετάστηκε διότι δεν εστάλη ταχυδρομικά όπως όριζε η 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 660/1/982/5-1-2017 και πιο 

συγκεκριμένα στο εδάφιο: 

«ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ» 
«Οι ενστάσεις υποβάλλονται και αποστέλλονται ταχυδρομικώς εντός 
σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων, 
στη διεύθυνση: …» 
 
13.ΨΑΡΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (Αρ. πρωτ.25354/13-6-2017) 
Η ένσταση της δεν εξετάστηκε διότι δεν εστάλη ταχυδρομικά όπως όριζε η 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 660/1/982/5-1-2017 και πιο 

συγκεκριμένα στο εδάφιο: 

«ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ» 
«Οι ενστάσεις υποβάλλονται και αποστέλλονται ταχυδρομικώς εντός 
σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων, 
στη διεύθυνση: …» 
 

14.ΚΑΒΑΣΙΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ (Αρ. πρωτ.25356/13-6-2017) 
Η ένσταση της δεν εξετάστηκε διότι δεν εστάλη ταχυδρομικά όπως όριζε η 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 660/1/982/5-1-2017 και πιο 

συγκεκριμένα στο εδάφιο: 

«ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ» 
«Οι ενστάσεις υποβάλλονται και αποστέλλονται ταχυδρομικώς εντός 
σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων, 
στη διεύθυνση: …» 
 

             15.ΛΑΖΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Αρ. πρωτ. 25116/12-6-2017) 
Η ένσταση της δεν εξετάστηκε διότι δεν εστάλη ταχυδρομικά όπως όριζε η 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 660/1/982/5-1-2017 και πιο 

συγκεκριμένα στο εδάφιο: 

«ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ» 
«Οι ενστάσεις υποβάλλονται και αποστέλλονται ταχυδρομικώς εντός 
σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων, 
στη διεύθυνση: …» 
 
16.ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Αρ. πρωτ. 25068/12-6-2017) 
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Η ένσταση του δεν εξετάστηκε διότι δεν εστάλη ταχυδρομικά όπως όριζε η 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 660/1/982/5-1-2017 και πιο 

συγκεκριμένα στο εδάφιο: 

«ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ» 
«Οι ενστάσεις υποβάλλονται και αποστέλλονται ταχυδρομικώς εντός 
σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων, 
στη διεύθυνση: …» 
 

 

Το μέλος της επιτροπής ενστάσεων Βασιλική Καραλή εκφράζει την κάτωθι 
άποψη: 
«Ναι μεν η προκήρυξη προβλέπει την αποστολή των ενστάσεων 
ταχυδρομικώς παρέχοντας δυνατότητα αποστολής τους εξ αποστάσεως , 
τούτο όμως δεν αποκλείει την κατάθεσή τους απευθείας στο Πρωτόκολλο 
της υπηρεσίας, εντός βεβαίως της νομίμου προθεσμίας, με τρόπο που 
διασφαλίζεται πλέον ασφαλώς η κατάθεση των ενστάσεων.  
Συνεπώς, πρέπει να γίνουν καταρχήν αποδεκτές οι ενστάσεις που 
υποβλήθηκαν αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο και να εξεταστούν επί της 
ουσίας .» 
 

 

 

 

 

Τα μέλη της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, 

 

Τσιάτσου Θεούλα  

 

Καραλή Βασιλική 

 

Δούπας Νικόλαος  

 


