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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Σήμερα Παρασκευή 23/09/2016 συνεδρίασε η επιτροπή που ορίστηκε με την 
4279/222/8-9-2016 Απόφαση του ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την εξέταση των 
ενστάσεων που υπεβλήθησαν κατά του προσωρινού πίνακα της υπ΄αριθμ. 
660/04/30124 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης 
έργου ιδιωτικού δικαίου με στέλεχος παρακολούθησης φυσικού & οικονομικού 
αντικειμένου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πιλοτική εφαρμογή 
Διαδραστικής- Βιωματικής Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης», του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση 2014-2020».  
 
Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των :  
 
1. Γκουντούμη Βασιλική (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 32817/14-9-2016): 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 και Οικονομικού 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.  

2. Λύτρας Γεώργιος (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 32971/15-9-2016): Η ένσταση 
απορρίπτεται. Σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία του ενιστάμενου δεν 
έχει προσκομίσει αντίγραφα των συμβάσεων έργου αλλά και βεβαίωση από 
τον οικείο ασφαλιστικό φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα της εν λόγω 
προκήρυξης. Σχετικά με την κάρτα ανεργίας ο ενιστάμενος δεν έχει τα 
απαιτούμενα  σύμφωνα με τα οριζόμενα της προκήρυξης ήτοι βεβαίωση ΟΑΕΔ 
με έκδοση μετά την 18/7/2016 κλπ.  

3. Κώτσιος Παναγιώτης (Αρ. Πρωτ. Φακέλου Ένστασης 32535/13-9-2016): ): Η 
ένσταση απορρίπτεται καθώς δεν κατέχει τα προαπαιτούμενα προσόντα 
σχετικά με την Γνώση Χειρισμού Η/Υ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 
 
Τα μέλη της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, 
 
Δόγα Καλλιόπη 
 
Δελλαπόρτα Καλλιόπη 
 
Κυριλής Κων/νος 


