
Σελίδα 1 από 2 
 

 

                     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

που υπεβλήθησαν στην με αριθμό :  4253/219/25.08.2016 Απόφαση του  Δ.Σ. του 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  (ΑΔΑ : 79ΞΟ46ΨΖΣΠ-Ψ50) περί έγκρισης προσωρινών πινάκων,  με 
βάση την 660/03/28558/18-07-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για α) Στελέχη οργάνωσης και β) 
Στελέχη Τεχνικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» ΑΠ6, ΑΠ8 και 
ΑΠ9 του ΕΠ « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 
2014-2020» 

Σήμερα, Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016 συνεδρίασε η επιτροπή που ορίστηκε με την 
4253/219/25.08.2016  Απόφαση του ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ..ΒΙ.Μ.,  για την εξέταση των 
ενστάσεων που υπεβλήθησαν, μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων, όπως 
αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής για την 
αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης με 
το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών για την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.660/03/28558/18-07-2016, βάσει της υπ' 
αρ. 4253/219/25.08.2016 Απόφασης Δ.Σ/ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Υπεβλήθησαν δύο (2) 
ενστάσεις. 

Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις  ενστάσεις των κ.κ.: 

1) Μπέμπελου Αικατερίνη,  με αριθ. πρωτ. ένστασης : 31570/1-9-2016. 

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.  

Σημείο (α) ένστασης : Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με  την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
με αριθμό : 660/03/28558/18-07-2016, ζητούσε στελέχη Τεχνικής Υποστήριξης με 
συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης της εν λόγω 
πρόσκλησης και όχι κατηγορίας Δ.Ε., με την έννοια που αναφέρεται στην ένσταση 
της ενιστάμενης.  Η κα. Μπιλιάνη, για την οποία ενίσταται η κα. Μπέμπελου, ορθώς 
έχει μοριοδοτηθεί για το πτυχίο της με 10 μόρια, όπως προβλέπεται από τον πίνακα 
κριτηρίων μοριοδότησης της πρόσκλησης. 

Σημείο (β) ένστασης  : Η επαγγελματική εμπειρία της κας Μπιλιάνη ορθά 
μοριοδοτήθηκε από την επιτροπή διοικητικής επαλήθευσης και είναι σύμφωνη με τα 
οριζόμενα από την πρόσκληση.                                                                                                               
Κατά τα λοιπά, η κα. Μπέμπελου έχει κάθε δικαίωμα πρόσβασης στο φάκελο 
οποιουδήποτε συνυποψηφίου της, μετά από έγγραφη αίτησή της.   

 

2) Πελέκη Ευφροσύνη, με αριθ. πρωτ. ένστασης : 31693/5-9-2016. 

Όπως αναφέρει  και στην  ένστασή της, η αίτηση υποψηφιότητας     της ενιστάμενης 
απορρίφθηκε κατά το στάδιο της διοικητικής επαλήθευσης, διότι δεν προσκόμισε το 
τρίτο προαπαιτούμενο που όριζε η με αριθμό 660/03/28558/18-07-2016 Πρόσκληση 
εκδήλωσης   ενδιαφέροντος,   ήτοι :     Γνώση χειρισμού λογισμικών προγραμμάτων 
Γενικής Λογιστικής Δημοσίου.     

 



Σελίδα 2 από 2 
 

 

                                                                                                                                    
Η ενιστάμενη   αιτείται να   της προσμετρηθεί   προϋπηρεσία, που   προσκόμισε ως 
επιπρόσθετο δικαιολογητικό,  μέσα στο φάκελο   της ένστασης  και  που  κατά   την 
άποψή  της,  εμπίπτει  στο  περιεχόμενο  της   διευκρίνισης    που αναρτήθηκε από 
πλευράς ΙΝΕΔΙΒΙΜ, όπου αναφέρεται ότι : « Ως γνώση Λογισμικών Προγραμμάτων 

«Γενικής  Λογιστικής  Δημοσίου»  ορίζεται  και  η  γνώση λογισμικών προγραμμάτων 
Γενικής Λογιστικής». 

Η ένστασή της απορρίπτεται, διότι η επιτροπή ενστάσεων συμφωνεί με την άποψη 
της επιτροπής διοικητικής επαλήθευσης για τη μη προσκόμιση του τρίτου 
προαπαιτούμενου της πρόσκλησης και δεν μπορεί να αξιολογηθεί δικαιολογητικό το 
οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό φάκελο των υποψηφίων. 

 

 

              Τα μέλη της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων 

 

1)  Δόγα Καλλιόπη 
 
 
 
 

2)  Κυριλής Κωνσταντίνος 
 
 
 
 

3)  Κωνσταντίνου Μαρία 
 
 
 

 


