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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Σήμερα Παρασκευή 17 Μαρτίου 2016 συνεδρίασε η επιτροπή που ορίστηκε με την 
3837/186/04.03.2016 Απόφαση του ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την εξέταση των 
ενστάσεων που υπεβλήθησαν κατά των προσωρινών πινάκων των οικονομικών 
διαχειριστών της υπ΄αριθμ. 660/01/2089 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
την επιλογή για τη διαμόρφωση Πίνακα Κατάταξης οικονομικών διαχειριστών 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. Μαργαρίτη Παρασκευή (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 11513/10-03-2016): Η 

ένσταση απορρίπτεται. Η προϋπηρεσία της ενιστάμενης έχει ορθά 
μοριοδοτηθεί. Ο χρόνος της εμπειρίας στην οικονομική διαχείριση 
συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ανέρχεται σε 35 μήνες 
(01.02.2015 έως 31.12.2015). Η εμπειρία ως Υπεύθυνη Εκπαίδευσης στο ΚΕΕ 
Φθιώτιδας δεν αφορά στην οικονομική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 

2. Μάντζαρη Βασιλική (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 1115/10-03-2016): Η 
ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει καταθέσει στο φάκελο 
δικαιολογητικών βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα όπως απαιτείται σύμφωνα με 
την πρόσκληση.  

3. Μεϊμετέα Σταυρούλα (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 11152/10-03-): Η 
ένσταση γίνεται εν μέρει αποδεκτή. Ειδικότερα, η μοριοδοτούμενη εμπειρία 
της ενιστάμενης στην οικονομική διαχείρισή συγχρηματοδοτούμενων 
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων διαμορφώνεται ως εξής: 01.01.2005 έως 
30.06.2006 (18 μήνες), 01.07.2006 έως 31.12.2006 (6 μήνες), 01.08.2009 έως 
31.07.2010 (12 μήνες), 01.08.2007 έως 31.07.2009 (24 μήνες), 17.06.2013 έως 
31.03.2014 (9 μήνες), 01.04.2014 έως 30.11.2015 (20 μήνες). Σύνολο εμπειρίας 
στην οικονομική διαχείριση και παρακολούθηση: 89 μήνες. Διευκρινίζεται ότι η 
παράλληλη απασχόληση κατά το ίδιο διάστημα δεν μοριοδοτείται.   

4. Περεντές Νικόλαος (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 11511/10-03-2016): Η 
ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. Η μοριοδοτούμενη εμπειρία στην οικονομική 
διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ανέρχεται σε 
28 μήνες. Συγκεκριμένα, από 02.01.2013 έως 31.01.2013 (1 μήνας), από 
01.10.2013 έως 30.04.2015 (20 μήνες) και 01.05.2015 έως 31.12.2015 (8 μήνες. 
Σύνολο εμπειρίας στην οικονομική διαχείριση και παρακολούθηση: 28 μήνες. 
Το χρονικό διάστημα 01.02.2013 έως 30.09.2013 δεν μοριοδοτείται καθώς η 
βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα αφορά από την 01.10.2013.  Διευκρινίζεται 
ότι η παράλληλη απασχόληση κατά το ίδιο διάστημα δεν μοριοδοτείται.  Ο 
ενιστάμενος δεν πληροί το προαπαιτούμενο της 3ετους επαγγελματικής 
εμπειρία στην οικονομική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων.  

5. Φρίγκα Γεωργία (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 11466/10-03): Η ένσταση 
γίνεται εν μέρει δεκτή. Ως προς το σημείο 1 απορρίπτεται καθώς η εμπειρία δεν 
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είναι σε συναφές αντικείμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. Ως 
προς το σημείο 2, και λόγω του διευκρινιστικού έγγραφου του ασφαλιστικού 
φορέα που κατέθεσε η ενιστάμενη, μοριοδοτείται για επιπλέον 40 μήνες: 
23.05.12 έως 11.04.13 (10 μήνες και 20 ημέρες) και 01.07.2013 έως 15.12.2015 
(29 μήνες και 15 ημέρες).  

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


