ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
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 ΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΑΣ».
Σήμερα, 14 Ιουλίου 2017 συνεδρίασε η επιτροπή που ορίστηκε με την 4783/275/0806-2017 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 και εξέτασε 28 ενστάσεις για τις οποίες εισηγείται τα
ακόλουθα:
1. ΓΚΕΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ (Αρ. Πρωτ. 25297/13-06-2017)
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον
αρχικό φάκελο, η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το πρώτο σκέλος της
συνάφειας του πτυχίου και του μεταπτυχιακού τίτλου.
Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ένστασης σχετικά με την επαγγελματική
εμπειρία της , αυτή γίνεται δεκτή.
2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (Αρ. Πρωτ. 25197/13-06-2017)
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον
αρχικό φάκελο, η ένσταση σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία, γίνεται
δεκτή.
3. ΣΥΤΖΙΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ (Αρ. Πρωτ. 25204/13-06-2017)
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον
αρχικό φάκελο, η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την προσμέτρηση του
διδακτορικού τίτλου και τροποποιείται η συνολική βαθμολογία στον πίνακα
κατάταξης .
4. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Αρ. Πρωτ. 25196/13-06-2017)
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον
αρχικό φάκελο, η ένσταση ως προς την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
γίνεται δεκτή.
Όσον αφορά το σκέλος της ένστασης για την επαγγελματική εμπειρία, η
ένσταση γίνεται δεκτή .
5. ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ (Αρ. Πρωτ. 25205/13-06-2017)
Όσον αφορά την ενιστάμενη Ελένη Σαμαρά, αυτή αποκλείεται από τη
διαδικασία λόγω ανυπόγραφης πρότασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα της
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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.»
και κατά συνέπεια δεν εξετάζεται η ένσταση της.
6. ΤΣΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Αρ. Πρωτ. 25282/13-06-2017)
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον
αρχικό φάκελο, διαπιστώθηκε ότι η κατατεθειμένη πρόταση είναι
ανυπόγραφη και κατά συνέπεια η ενιστάμενη 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.»

7. ΡΗΓΟΠΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (Αρ. Πρωτ. 25255/13-06-2017)
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον
αρχικό φάκελο διαπιστώθηκε ότι η κατατεθειμένη πρόταση είναι
ανυπόγραφη και κατά συνέπεια η ενιστάμενη 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.»

8. ΜΠΑΛΤΑ ΗΡΩ (Αρ. Πρωτ. 25405/14-06-2017)
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τους
αρχικούς φακέλους, διαπιστώθηκε ότι:
1.Ως προς το α’ σκέλος που αφορά στην κατοχή του δεύτερου πτυχίου για
τους παρακάτω υποψηφίους, η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή, αφού
διαπιστώθηκε ότι οι:
Η Παπαγεωργίου Ευγενία κατέχει δεύτερο τίτλο σπουδών
Ο Ευάγγελος Γκλάκας κατέχει δεύτερο τίτλο σπουδών
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Η Μαρίνα Χασιώτη κατέχει δεύτερο τίτλο σπουδών
Η Σταυρούλα Σπανέα δεν κατέχει δεύτερο τίτλο σπουδών
Όσον αφορά τους Παναγιώτα Σελίμη και Γεωργία Ρήτου αποκλείονται από
τη διαδικασία λόγω ανυπόγραφης πρότασης , 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.»
2.Ως προς το β’ σκέλος που αφορά τη συνάφεια του πτυχίου ή του
μεταπτυχιακού τίτλου, η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή, αφού
διαπιστώθηκε ότι οι:
Η Ασήμω Αλεξανδρή έχει συνάφεια ο μεταπτυχιακός της τίτλος
Η Ελένη Γεωργοπούλου δεν έχει συνάφεια κανένας τίτλος σπουδών της
Η Μαρίνα Χασιώτη έχει συνάφεια ο τίτλος σπουδών της
Όσον αφορά τους Παναγιώτα Σελίμη, Δημήτριο Ξεσφύγγη και Γεώργιο
Δουργκούνα αποκλείονται από τη διαδικασία λόγω ανυπόγραφης πρότασης,
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.Ως προς το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας, η ένσταση γίνεται εν μέρει
δεκτή, αφού διαπιστώθηκε ότι οι:
Η Ελένη Γεωργοπούλου δεν έχει προσκομίσει αντίγραφο τίτλου της ξένης
γλώσσας
Η Αγγελική Μπόλα έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Ο Σταμάτιος Καβασίλης έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Η Βασιλική Σωτηροπούλου κατέθεσε αντίγραφο τίτλου και σχετική
επικυρωμένη μετάφραση όπως ορίζει η πρόσκληση, ωστόσο το
κατατεθειμένο αντίγραφο τίτλου δεν αναγνωρίζεται κατά ΑΣΕΠ και δεν
αναφέρεται στο Παράρτημα Β της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
660/1/982/5-1-2017 περί «τίτλων γλωσσομάθειας-τρόπος απόδειξης» .
Όσον αφορά τους Γεωργία Ρήτου, Ελένη Βαρελά και Μαρία Γερασίμου
αποκλείονται από τη διαδικασία λόγω ανυπόγραφης πρότασης, 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:
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α)την αίτηση με
δικαιολογητικά και
β)την πρόταση.»

επισυναπτόμενα

τα

απαραίτητα/αντίστοιχα

4.Ως προς τη γνώση Η/Υ η ένσταση δεν γίνεται δεκτή, αφού διαπιστώθηκε
ότι οι:
Ο Ευάγγελος Γκλάκας προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Η Ελένη Γεωργοπούλου προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Η Αγγελική Μπόλα προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Η Μαρίνα Χασιώτη προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Ο Σταμάτιος Καβασίλης προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Η Βασιλική Σωτηροπούλου προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Όσον αφορά τους Γεωργία Ρήτου, Παναγιώτα Σελίμη, Γεώργιο Δουργκούνα,
Χάρις Νικολαϊδου, Δημήτριο Ξεσφύγγη και Μαρία Γερασίμου αποκλείονται
από τη διαδικασία λόγω ανυπόγραφης πρότασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/1/982/5-12017 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.Ώς προς το αποδεικτικό ανεργίας, η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή, αφού
διαπιστώθηκε ότι οι:
Η Ασήμω Αλεξανδρή δεν έχει προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση περί
γνησιότητας, όπως απαιτείται από την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος «σε περίπτωση κατάθεσης πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που
έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών»
Η Ελένη Γεωργοπούλου δεν έχει προσκομίσει κανένα δικαιολογητικό που να
αποδεικνύει ανεργία
Η Μαρίνα Χασιώτη έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Όσον αφορά τους Γεωργία Ρήτου, Χαλούλου Παναγιώτα, Παναγιώτα Σελίμη,
Ελένη Βαρελά, Χάρις Νικολαϊδου και Δημητρίου Ξεσφύγγη, αποκλείονται
από τη διαδικασία λόγω ανυπόγραφης πρότασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/1/982/5-12017 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.»
6. Ως προς το αποδεικτικό πολυτεκνίας, η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή,
αφού διαπιστώθηκε ότι η Μαρίνα Χασιώτη έχει προσκομίσει τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
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Όσον αφορά την Παναγιώτα Σελίμη αποκλείεται από τη διαδικασία λόγω
ανυπόγραφης πρότασης, 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.»

7.Ως προς το έβδομο σκέλος που αφορά το πρωτότυπο της υπογραφής των
αιτήσεων και προτάσεων για τους παρακάτω υποψηφίους, η ένσταση
γίνεται εν μέρει δεκτή, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν φέρουν υπογεγραμμένη
πρόταση και πιο συγκεκριμένα οι:
Α.Κανιάρη Μαρία-Ελένη-Η πρότασή της είναι ανυπόγραφη
Β.Δουργκούνας Γεώργιος- Η πρότασή του είναι ανυπόγραφη
Γ.Γερασίμου Μαρία- Η πρότασή της είναι ανυπόγραφη
Δ.Βαρελά Ελένη- Η πρότασή της είναι ανυπόγραφη
Ε.Νικολαϊδου Χάρις- Η πρότασή της είναι ανυπόγραφη
Στ.Σελίμη Παναγιώτα - Η πρότασή της είναι ανυπόγραφη
Ζ.Ξεσφύγγης Δημήτριος- Η πρότασή του είναι ανυπόγραφη
Η.Ρήτου Γεωργία- Η πρότασή της είναι ανυπόγραφη
Οι παραπάνω αποκλείονται από τη διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/1/982/5-12017 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.»
Για τους παρακάτω υποψηφίους οι οποίοι φέρουν υπογεγραμμένες αιτήσεις
και προτάσεις, η ένσταση δε γίνεται δεκτή και πιο συγκεκριμένα οι :
Α.Σπανέα Σταυρούλα – Έχει υπογεγραμμένη αίτηση και πρόταση
Β.Αλεξανδρή Ασήμω- Έχει υπογεγραμμένη αίτηση και πρόταση
Γ.Γκλάκας Ευάγγελος - Έχει υπογεγραμμένη αίτηση και πρόταση
Δ.Γεωργοπούλου Ελένη- Έχει υπογεγραμμένη αίτηση και πρόταση
Ε.Χασιώτη Μαρίνα- Έχει υπογεγραμμένη αίτηση και πρόταση
ΣΤ.Μπόλα Αγγελική- Έχει υπογεγραμμένη αίτηση και πρόταση
8.Ως προς το όγδοο σκέλος της ένστασης αναφορικά με την ύπαρξη
Υπεύθυνης δήλωσης περί γνησιότητας των αντιγράφων όλων των
πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων , μετά τον ενδελεχή έλεγχο των
αρχικών φακέλων διαπιστώθηκε ότι:
Α.Γκλάκας Ευάγγελος – Ο αρχικός φάκελος περιέχει υπεύθυνη δήλωση
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Β.Σπανέα Σταυρούλα - Ο αρχικός της φάκελος δεν περιέχει υπεύθυνη
δήλωση και κατά συνέπεια μειώνεται η επαγγελματική της εμπειρία
Γ.Μπόλα Αγγελική – Σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει,
δεν οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση
Δ.Χασιώτη Μαρίνα- Ο αρχικός φάκελος περιέχει υπεύθυνη δήλωση
Ε.Καβασίλης Σταμάτιος - Σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχει
προσκομίσει δεν οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση
ΣΤ.Σωτηροπούλου Βασιλική- Ο αρχικός φάκελος περιέχει υπεύθυνη δήλωση
Ζ.Γεωργοπούλου Ελένη- Σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχει
προσκομίσει δεν οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση.
Κατά συνέπεια η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή.
Όσον αφορά τους Κανιάρη Μαρία-Ελένη, Γερασίμου Μαρία, Ξεσφύγγη
Δημήτριο, Ρήτου Γεωργία, Βαρελά Ελένη, Σελίμη Παναγιώτα, Δουργκούνα
Γεώργιο και Νικολαϊδου Χάρις, έχουν ήδη αποκλειστεί 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.»
αφού δεν φέρουν υπογεγραμμένες προτάσεις.
9.Ως προς το σκέλος της επαγγελματικής εμπειρίας , η ένσταση γίνεται εν
μέρει δεκτή, αφού διαπιστώθηκε ότι οι:
Η Ασήμω Αλεξανδρή έχει προσκομίσει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν 42
μήνες σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας .
Ο Ευάγγελος Γκλάκας έχει προσκομίσει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν
50 μήνες σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας.
Η Ελένη Γεωργοπούλου έχει προσκομίσει δικαιολογητικά που δεν
αποδεικνύουν σχετική επαγγελματική εμπειρία .
Η Μαρίνα Χασιώτη έχει προσκομίσει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν 39
μήνες σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας .
Όσον αφορά τους Κανιάρη Μαρία-Ελένη, Γερασίμου Μαρία, Ξεσφύγγη
Δημήτριο, Ρήτου Γεωργία και Βαρελά Ελένη, έχουν ήδη αποκλειστεί 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.»
αφού δεν φέρουν υπογεγραμμένες προτάσεις.
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Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Ευγενίας
Παπαγεωργίου, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης
διαμορφώνεται αναλόγως.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Αγγελικής
Μπόλα, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται
αναλόγως.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Ηρούς Μπαλτά ,
η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται αναλόγως.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Ασήμως
Αλεξανδρή , η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης
διαμορφώνεται αναλόγως.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης του Σταμάτιου
Καβασίλη , η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης
διαμορφώνεται αναλόγως.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης του Ευάγγελου
Γκλάκα , η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται
αναλόγως.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Σταυρούλας
Σπανέα, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται
αναλόγως.
Όσον αφορά τους Κανιάρη Μαρία-Ελένη, Παναγιώτα Σελίμη, Γεώργιο
Δουργκούνα, Χάρις Νικολαϊδου, Δημήτριο Ξεσφύγγη, Μαρία Γερασίμου,
Βαρελά Ελένη και Ελένη Γεωργοπούλου αποκλείονται από τη διαδικασία
λόγω ανυπόγραφης πρότασης, 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.»
9. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΪΤΣΑ(Αρ. Πρωτ. 25515/15-06-2017)
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον
αρχικό φάκελο, διαπιστώθηκε ότι οι παρακάτω υποψήφιοι αποκλείστηκαν
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.»
αφού δεν φέρουν υπογεγραμμένες προτάσεις:
 Κανιάρη Μαρία-Ελένη
 Γερασίμου Μαρία

7




















Ξεσφύγγης Δημήτριος
Ρήτου Γεωργία
Βαρελά Ελένη
Σελίμη Παναγιώτα
Δουργκούνας Γεώργιος
Νικολαϊδου Χάρις
Χαλούλου Παναγιώτα
Τσιρογιάννη Αικατερίνη
Πόθος Στέφανος
Αργύρη Ελένη
Χαλιούλια Ελένη
Ασκερίδου Ειρήνη
Γιωτοπούλου Δήμητρα
Μενδρινού Χρυσούλα
Σακέλλη Δέσποινα
Τσώλη Αικατερίνη
Σαμαρά Ελένη
Μαλανδράκη Δήμητρα

Ως προς το σκέλος της ένστασης που αφορά την Ευγενία Παπαγεωργίου ,η
ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι μετά τον ενδελεχή έλεγχο διαπιστώθηκε ότι
τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά του αρχικού φακέλου της είναι σύμφωνα
με τα οριζόμενα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος .
Ως προς το σκέλος της ένστασης που αφορά τη συνάφεια του πτυχίου ή του
μεταπτυχιακού της Ασήμως Αλεξανδρή , αυτή δε γίνεται δεκτή διότι ο
μεταπτυχιακός τίτλος της είναι συναφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς το σκέλος της ένστασης που αφορά το βαθμό πτυχίου της Ασήμως
Αλεξανδρή, η ένσταση δε γίνεται δεκτή, διότι ο βαθμός του πτυχίου της είναι
8,03 και κατά συνέπεια διορθώνεται ο πίνακας κατάταξης .
Ως προς το σκέλος της ένστασης που αφορά την υπεύθυνη δήλωση περί
γνησιότητας , η ένσταση γίνεται δεκτή διότι η Ασήμω Αλεξανδρή δεν έχει
προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση περί γνησιότητας, όπως απαιτείται από την
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «σε περίπτωση κατάθεσης
πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω
ηλεκτρονικών υπηρεσιών» .
Ως προς το σκέλος της ένστασης που αφορά την εργασιακή εμπειρία της
Ασήμως Αλεξανδρή, η ένσταση γίνεται δεκτή διότι έχει προσκομίσει
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν 42 μήνες σχετικής επαγγελματικής
εμπειρίας .
Ως προς το σκέλος της ένστασης που αφορά την ανεργία , η ένσταση γίνεται
δεκτή διότι η Ασήμω Αλεξανδρή δεν έχει προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση
περί γνησιότητας, όπως απαιτείται από την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος «σε περίπτωση κατάθεσης πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που
έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών» .
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Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Ασήμως
Αλεξανδρή , η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης
διαμορφώνεται αναλόγως.
Ως προς τη γνώση Η/Υ, η ένσταση δε γίνεται δεκτή, αφού διαπιστώθηκε ότι
ο Ευάγγελος Γκλάκας προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς την ύπαρξη Υπεύθυνης δήλωσης περί γνησιότητας των αντιγράφων
όλων των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων ,η ένσταση δε γίνεται δεκτή
διότι μετά τον ενδελεχή έλεγχο του αρχικού φακέλου του Ευάγγελου
Γκλάκα, διαπιστώθηκε ότι περιέχει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς την επαγγελματική εμπειρία του Ευάγγελου Γκλάκα , η ένσταση δε
γίνεται δεκτή διότι έχει προσκομίσει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη
συνάφεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης του Ευάγγελου
Γκλάκα , η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται
αναλόγως.
Ως προς το σκέλος που αφορά στην κατοχή του δεύτερου πτυχίου, η
ένσταση γίνεται δεκτή , αφού διαπιστώθηκε ότι η Σταυρούλα Σπανέα δεν
κατέχει δεύτερο τίτλο σπουδών.
Ως προς την επαγγελματική εμπειρία της Σταυρούλας Σπανέα, η ένσταση δε
γίνεται δεκτή διότι τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομιστεί στον αρχικό
της φάκελο είναι σε μήνες , όπως ακριβώς ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος .
Ως προς τη γνώση Η/Υ η ένσταση δε γίνεται δεκτή, αφού διαπιστώθηκε ότι η
Σταυρούλα Σπανέα προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Σταυρούλας
Σπανέα, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται
αναλόγως.
Ως προς το σκέλος που αφορά τη συνάφεια του πτυχίου ή του
μεταπτυχιακού τίτλου η ένσταση γίνεται δεκτή, αφού διαπιστώθηκε ότι η
Ελένη Γεωργοπούλου δεν έχει συναφείς τίτλους σπουδών.
Ως προς το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας η ένσταση γίνεται δεκτή,
αφού διαπιστώθηκε ότι η Ελένη Γεωργοπούλου δεν έχει προσκομίσει
αντίγραφο τίτλου της ξένης γλώσσας.
Ως προς το αποδεικτικό ανεργίας η ένσταση γίνεται δεκτή, αφού
διαπιστώθηκε ότι η Ελένη Γεωργοπούλου δεν έχει προσκομίσει κανένα
δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ανεργία.
Ως προς το σκέλος της επαγγελματικής εμπειρίας , η ένσταση γίνεται δεκτή,
αφού διαπιστώθηκε ότι η Ελένη Γεωργοπούλου δεν έχει προσκομίσει
δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν σχετική επαγγελματική εμπειρία.
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Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Ελένης
Γεωργοπούλου, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης
διαμορφώνεται αναλόγως.
Ως προς το σκέλος της ένστασης αναφορικά με την ύπαρξη Υπεύθυνης
δήλωσης περί γνησιότητας των αντιγράφων όλων των πιστοποιητικών και
των βεβαιώσεων, αυτή δε γίνεται δεκτή διότι μετά τον ενδελεχή έλεγχο του
αρχικού φακέλου, διαπιστώθηκε ότι η Μπόλα Αγγελική δεν οφείλει να
καταθέσει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Αγγελικής
Μπόλα, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται
αναλόγως.
Ως προς το σκέλος που αφορά στην κατοχή του δεύτερου πτυχίου η
ένσταση δε γίνεται δεκτή, αφού διαπιστώθηκε ότι η Μαρίνα Χασιώτη
κατέχει δεύτερο τίτλο σπουδών .
Ως προς το σκέλος που αφορά τη συνάφεια του πτυχίου ή του
μεταπτυχιακού τίτλου, η ένσταση δε γίνεται δεκτή , αφού διαπιστώθηκε ότι
η Μαρίνα Χασιώτη κατέχει τίτλο σπουδών ο οποίος είναι συναφής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος .
Ως προς το σκέλος της επαγγελματικής εμπειρίας , η ένσταση δε γίνεται
δεκτή, αφού διαπιστώθηκε ότι η Μαρίνα Χασιώτη έχει προσκομίσει
δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν 39 μήνες σχετικής επαγγελματικής
εμπειρίας .
Ως προς το αποδεικτικό ανεργίας η ένσταση δε γίνεται δεκτή, αφού
διαπιστώθηκε ότι η Μαρίνα Χασιώτη έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος .
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Μαρίνας
Χασιώτη, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται
αναλόγως.
Ως προς το σκέλος της ένστασης που αναφέρεται στις:
Αριστογένη Βασιλική
Ντίνου Αναστασία
Μαργαρίτη Χριστίνα
Μπουρνάκα Σπυριδούλα
αυτή δε γίνεται δεκτή, λόγω έλλειψης αιτιολόγησης του αιτήματος της
ενιστάμενης.
Ως προς την επαγγελματική εμπειρία της Ελένης Λεκκάκου, αυτή ελέγχθηκε
και διαπιστώθηκε ότι έχουν προσκομιστεί δικαιολογητικά που αφορούν 102
μήνες σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας και κατά συνέπεια η ένσταση δε
γίνεται δεκτή.
Ως προς την γνώση της ξένης γλώσσας της Ελένης Λεκκάκου, η ένσταση δε
γίνεται δεκτή διότι έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τα οριζόμενα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
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Ως προς την ανεργία η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι η Ελένη Λεκκάκου έχει
προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Ελένης Λεκκάκου,
η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται αναλόγως.
Ως προς το σκέλος της ένστασης αναφορικά με την ύπαρξη Υπεύθυνης
δήλωσης περί γνησιότητας των αντιγράφων όλων των πιστοποιητικών και
των βεβαιώσεων της Τιτίκας-Κωνσταντίνας Τσιντώνη, αυτή δε γίνεται δεκτή
διότι μετά τον ενδελεχή έλεγχο του αρχικού φακέλου, διαπιστώθηκε ότι
περιέχει υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς την επαγγελματική εμπειρία η ένσταση δε γίνεται δεκτή, διότι η
Τιτίκα-Κωνσταντίνα Τσιντώνη έχει προσκομίσει σχετικά δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν τη συνάφεια και τα ακριβή χρονικά διαστήματα της
επαγγελματικής εμπειρίας , όπως ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της ΤιτίκαςΚωνσταντίνας Τσιντώνη, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης
διαμορφώνεται αναλόγως.
Ως προς τη συνάφεια του πτυχίου ή μεταπτυχιακού της Ελένης
Καρακατσάνη, η ένσταση γίνεται δεκτή διότι κανένας τίτλος σπουδών της
δεν έχει συνάφεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Ως προς την ανεργία της Ελένης Καρακατσάνη , η ένσταση γίνεται δεκτή
διότι δεν υπάρχει στον αρχικό της φάκελο σχετικό δικαιολογητικό που να
αποδεικνύει ανεργία.
Ως προς την επαγγελματική εμπειρία της Ελένης Καρακατσάνη, η ένσταση δε
γίνεται δεκτή διότι έχουν προσκομιστεί στον αρχικό φάκελο δικαιολογητικά
που αποδεικνύουν σχετική επαγγελματική εμπειρία 53 μηνών.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Ελένης
Καρακατσάνη, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης
διαμορφώνεται αναλόγως.
Ως προς τη συνάφεια του πτυχίου ή μεταπτυχιακού της Αναστασίας
Πετροπούλου, η ένσταση δε γίνεται δεκτή , διότι οι τίτλοι είναι συναφείς
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Όσον αφορά το σκέλος της ένστασης που αφορά την επαγγελματική
εμπειρία της Αναστασίας Πετροπούλου, αυτή δε γίνεται δεκτή διότι έχουν
προσκομιστεί στον αρχικό της φάκελο δικαιολογητικά που αποδεικνύουν
σχετική επαγγελματική εμπειρία 44 μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Αναστασίας
Πετροπούλου, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης
διαμορφώνεται αναλόγως.
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Ως προς το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας η ένσταση γίνεται δεκτή,
αφού διαπιστώθηκε ότι η Βασιλική Σωτηροπούλου κατέθεσε αντίγραφο
τίτλου και σχετική επικυρωμένη μετάφραση όπως ορίζει η πρόσκληση,
ωστόσο το κατατεθειμένο αντίγραφο τίτλου δεν αναγνωρίζεται κατά ΑΣΕΠ
και δεν αναφέρεται στο Παράρτημα Β της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος 660/1/982/5-1-2017 περί «τίτλων γλωσσομάθειας-τρόπος
απόδειξης» .
Ως προς τη γνώση της ξένης γλώσσας της Κωνσταντίνα Μπαγεώργα, η
ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι έχουν προσκομιστεί τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά όπως ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς την ανεργία της Κωνσταντίνας Μπαγεώργα , η ένσταση δε γίνεται
δεκτή διότι έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς την επαγγελματική εμπειρία της Κωνσταντίνας Μπαγεώργα, η
ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι έχουν προσκομιστεί στον αρχικό φάκελο
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν σχετική επαγγελματική εμπειρία 23
μηνών.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Κωνσταντίνας
Μπαγεώργα, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης
διαμορφώνεται αναλόγως.
Ως προς τη γνώση της ξένης γλώσσας του Γεωργίου Παπαχατζάκη , η
ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι έχουν προσκομιστεί τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά όπως ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς την επαγγελματική εμπειρία του Γεωργίου Παπαχατζάκη , η
ένσταση γίνεται δεκτή διότι έχουν προσκομιστεί στον αρχικό φάκελο
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν σχετική επαγγελματική εμπειρία 49
μηνών.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης του Γεωργίου
Παπαχατζάκη, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης
διαμορφώνεται αναλόγως.
Ως προς το δεύτερο πτυχίο της Παρασκεούλας Βλάχου, η ένσταση δε γίνεται
δεκτή διότι διαπιστώθηκε ότι έχει προσκομιστεί δεύτερος τίτλος .
Ως προς την επαγγελματική εμπειρία της Παρασκευούλας Βλάχου, η
ένσταση γίνεται δεκτή διότι δεν έχει προσκομιστεί στον αρχικό φάκελο ,
βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα, όπως ορίζει η πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Παρασκεούλας
Βλάχου, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται
αναλόγως.

Ως προς το σκέλος της ένστασης που αφορά τη γνώση της ξένης γλώσσας της
ενιστάμενης , αυτή γίνεται δεκτή διότι έχουν προσκομιστεί τα σχετικά
δικαιολογητικά όπως ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
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Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Θωμαϊτσας
Θεοδωρακοπούλου , η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης
διαμορφώνεται αναλόγως.
10. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΙΑ (Αρ. Πρωτ. 25391/14-06-2017)
Όσον αφορά την ενιστάμενη Μαρία Γερασίμου, αυτή αποκλείεται από τη
διαδικασία λόγω ανυπόγραφης πρότασης, 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.»
και κατά συνέπεια δεν εξετάζεται η ένσταση της.

11. ΚΟΥΦΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 25516/15-06-2017)
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον
αρχικό φάκελο διαπιστώθηκε ότι οι παρακάτω υποψήφιοι αποκλείστηκαν
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.»
αφού δεν φέρουν υπογεγραμμένες προτάσεις:
 Κάνιαρη Μαρία-Ελένη
 Γερασίμου Μαρία
 Ξεσφύγγης Δημήτριος
 Ρήτου Γεωργία
 Βαρελά Ελένη
 Σελίμη Παναγιώτα
 Δουργκούνας Γεώργιος
 Νικολαϊδου Χάρις
 Χαλούλου Παναγιώτα
 Τσιρογιάννη Αικατερίνη
 Πόθος Στέφανος
 Αργύρη Ελένη
 Χαλιούλια Ελένη
 Ασκερίδου Ειρήνη
 Γιωτοπούλου Δήμητρα
 Μενδρινού Χρυσούλα
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Σακέλλη Δέσποινα
Τσώλη Αικατερίνη
Σαμαρά Ελένη
Μαλανδράκη Δήμητρα

Ως προς το σκέλος της ένστασης που αφορά την Ευγενία Παπαγεωργίου ,η
ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι μετά τον ενδελεχή έλεγχο διαπιστώθηκε ότι
τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά του αρχικού φακέλου της είναι σύμφωνα
με τα οριζόμενα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος .
Ως προς το σκέλος της ένστασης που αφορά τη συνάφεια του πτυχίου ή του
μεταπτυχιακού της Ασήμως Αλεξανδρή , αυτή δεν γίνεται δεκτή διότι ο
μεταπτυχιακός τίτλος της είναι συναφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς το σκέλος της ένστασης που αφορά το βαθμό πτυχίου της Ασήμως
Αλεξανδρή, η ένσταση δε γίνεται δεκτή, διότι ο βαθμός του πτυχίου της είναι
8,03 και κατά συνέπεια διορθώνεται ο πίνακας κατάταξης .
Ως προς το σκέλος της ένστασης που αφορά την υπεύθυνη δήλωση περί
γνησιότητας , η ένσταση γίνεται δεκτή διότι η Ασήμω Αλεξανδρή δεν έχει
προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση περί γνησιότητας, όπως απαιτείται από την
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «σε περίπτωση κατάθεσης
πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω
ηλεκτρονικών υπηρεσιών» .
Ως προς το σκέλος της ένστασης που αφορά την εργασιακή εμπειρία της
Ασήμως Αλεξανδρή, η ένσταση γίνεται δεκτή διότι έχει προσκομίσει
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν 42 μήνες σχετικής επαγγελματικής
εμπειρίας .
Ως προς το σκέλος της ένστασης που αφορά την ανεργία , η ένσταση γίνεται
δεκτή διότι η Ασήμω Αλεξανδρή δεν έχει προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση
περί γνησιότητας, όπως απαιτείται από την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος «σε περίπτωση κατάθεσης πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που
έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών» .
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Ασήμως
Αλεξανδρή , η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης
διαμορφώνεται αναλόγως.

Ως προς τη γνώση Η/Υ, η ένσταση δε γίνεται δεκτή, αφού διαπιστώθηκε ότι
ο Ευάγγελος Γκλάκας προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς την ύπαρξη Υπεύθυνης δήλωσης περί γνησιότητας των αντιγράφων
όλων των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων ,η ένσταση δε γίνεται δεκτή
διότι μετά τον ενδελεχή έλεγχο του αρχικού φακέλου του Ευάγγελου
Γκλάκα, διαπιστώθηκε ότι περιέχει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς την επαγγελματική εμπειρία του Ευάγγελου Γκλάκα , η ένσταση δε
γίνεται δεκτή διότι έχει προσκομίσει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη
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συνάφεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης του Ευάγγελου
Γκλάκα , η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται
αναλόγως.
Ως προς το σκέλος που αφορά στην κατοχή του δεύτερου πτυχίου, η
ένσταση γίνεται δεκτή , αφού διαπιστώθηκε ότι η Σταυρούλα Σπανέα δεν
κατέχει δεύτερο τίτλο σπουδών.
Ως προς την επαγγελματική εμπειρία της Σταυρούλας Σπανέα, η ένσταση δε
γίνεται δεκτή διότι τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομιστεί στον αρχικό
της φάκελο είναι σε μήνες , όπως ακριβώς ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος .
Ως προς τη γνώση Η/Υ η ένσταση δε γίνεται δεκτή, αφού διαπιστώθηκε ότι η
Σταυρούλα Σπανέα προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Σταυρούλας
Σπανέα, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται
αναλόγως.
Ως προς το σκέλος που αφορά τη συνάφεια του πτυχίου ή του
μεταπτυχιακού τίτλου η ένσταση γίνεται δεκτή, αφού διαπιστώθηκε ότι η
Ελένη Γεωργοπούλου δεν έχει συναφείς τίτλους σπουδών.
Ως προς το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας η ένσταση γίνεται δεκτή,
αφού διαπιστώθηκε ότι η Ελένη Γεωργοπούλου δεν έχει προσκομίσει
αντίγραφο τίτλου της αγγλικής γλώσσας.
Ως προς το αποδεικτικό ανεργίας η ένσταση γίνεται δεκτή, αφού
διαπιστώθηκε ότι η Ελένη Γεωργοπούλου δεν έχει προσκομίσει κανένα
δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ανεργία.
Ως προς το σκέλος της επαγγελματικής εμπειρίας , η ένσταση γίνεται δεκτή,
αφού διαπιστώθηκε ότι η Ελένη Γεωργοπούλου δεν έχει προσκομίσει
δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν σχετική επαγγελματική εμπειρία.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Ελένης
Γεωργοπούλου, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης
διαμορφώνεται αναλόγως.
Ως προς το σκέλος της ένστασης αναφορικά με την ύπαρξη Υπεύθυνης
δήλωσης περί γνησιότητας των αντιγράφων όλων των πιστοποιητικών και
των βεβαιώσεων, αυτή δε γίνεται δεκτή διότι μετά τον ενδελεχή έλεγχο του
αρχικού φακέλου, διαπιστώθηκε ότι η Μπόλα Αγγελική δεν οφείλει να
καταθέσει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Αγγελικής
Μπόλα, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται
αναλόγως.

15

Ως προς το σκέλος που αφορά στην κατοχή του δεύτερου πτυχίου η
ένσταση δε γίνεται δεκτή, αφού διαπιστώθηκε ότι η Μαρίνα Χασιώτη
κατέχει δεύτερο τίτλο σπουδών .
Ως προς το σκέλος που αφορά τη συνάφεια του πτυχίου ή του
μεταπτυχιακού τίτλου, η ένσταση δε γίνεται δεκτή , αφού διαπιστώθηκε ότι
η Μαρίνα Χασιώτη κατέχει τίτλο σπουδών ο οποίος είναι συναφής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος .
Ως προς το σκέλος της επαγγελματικής εμπειρίας , η ένσταση δε γίνεται
δεκτή, αφού διαπιστώθηκε ότι η Μαρίνα Χασιώτη έχει προσκομίσει
δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν 39 μήνες σχετικής επαγγελματικής
εμπειρίας .
Ως προς το αποδεικτικό ανεργίας η ένσταση δε γίνεται δεκτή, αφού
διαπιστώθηκε ότι η Μαρίνα Χασιώτη έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος .
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Μαρίνας
Χασιώτη, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται
αναλόγως .
Ως προς το σκέλος της ένστασης που αναφέρεται στις:
Αριστογένη Βασιλική
Ντίνου Αναστασία
Μαργαρίτη Χριστίνα
Μπουρνάκα Σπυριδούλα
αυτή δε γίνεται δεκτή, λόγω έλλειψης αιτιολόγησης του αιτήματος της
ενιστάμενης.
Ως προς την προϋπηρεσία της Ελένης Λεκκάκου, αυτή ελέγχθηκε και
διαπιστώθηκε ότι έχουν προσκομιστεί δικαιολογητικά που αφορούν 102
μήνες σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας και κατά συνέπεια η ένσταση δε
γίνεται δεκτή.
Ως προς την γνώση της ξένης γλώσσας της Ελένης Λεκκάκου, η ένσταση δε
γίνεται δεκτή διότι έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τα οριζόμενα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς την ανεργία η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι η Ελένη Λεκκάκου έχει
προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Ελένης Λεκκάκου,
η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται αναλόγως.
Ως προς το σκέλος της ένστασης αναφορικά με την ύπαρξη Υπεύθυνης
δήλωσης περί γνησιότητας των αντιγράφων όλων των πιστοποιητικών και
των βεβαιώσεων της Τιτίκας-Κωνσταντίνας Τσιντώνη, αυτή δε γίνεται δεκτή
διότι μετά τον ενδελεχή έλεγχο του αρχικού φακέλου, διαπιστώθηκε ότι
περιέχει υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς την επαγγελματική εμπειρία η ένσταση δε γίνεται δεκτή, διότι η
Τιτίκα-Κωνσταντίνα Τσιντώνη έχει προσκομίσει σχετικά δικαιολογητικά που
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αποδεικνύουν τη συνάφεια και τα ακριβή χρονικά διαστήματα της
επαγγελματικής εμπειρίας , όπως ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της ΤιτίκαςΚωνσταντίνας Τσιντώνη, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης
διαμορφώνεται αναλόγως.
Ως προς τη συνάφεια του πτυχίου ή μεταπτυχιακού της Ελένης
Καρακατσάνη, η ένσταση γίνεται δεκτή διότι κανένας τίτλος σπουδών δεν
έχει συνάφεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Ως προς την ανεργία της Ελένης Καρακατσάνη , η ένσταση γίνεται δεκτή
διότι δεν υπάρχει στον αρχικό της φάκελο σχετικό δικαιολογητικό που να
αποδεικνύει ανεργία.
Ως προς την επαγγελματική εμπειρία της Ελένης Καρακατσάνη, η ένσταση δε
γίνεται δεκτή διότι έχουν προσκομιστεί στον αρχικό φάκελο δικαιολογητικά
που αποδεικνύουν σχετική επαγγελματική εμπειρία 53 μηνών.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Ελένης
Καρακατσάνη, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης
διαμορφώνεται αναλόγως.
Ως προς τη συνάφεια του πτυχίου ή μεταπτυχιακού της Αναστασίας
Πετροπούλου, η ένσταση δε γίνεται δεκτή , διότι οι τίτλοι είναι συναφείς
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Όσον αφορά το σκέλος της ένστασης που αφορά την επαγγελματική
εμπειρία της Αναστασίας Πετροπούλου, αυτή δε γίνεται δεκτή διότι έχουν
προσκομιστεί στον αρχικό της φάκελο δικαιολογητικά που αποδεικνύουν
σχετική επαγγελματική εμπειρία 44 μηνών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Αναστασίας
Πετροπούλου, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης
διαμορφώνεται αναλόγως.
Ως προς το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας η ένσταση γίνεται δεκτή,
αφού διαπιστώθηκε ότι η Βασιλική Σωτηροπούλου κατέθεσε αντίγραφο
τίτλου και σχετική επικυρωμένη μετάφραση όπως ορίζει η πρόσκληση,
ωστόσο το κατατεθειμένο αντίγραφο τίτλου δεν αναγνωρίζεται κατά ΑΣΕΠ
και δεν αναφέρεται στο Παράρτημα Β της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος 660/1/982/5-1-2017 περί «τίτλων γλωσσομάθειας-τρόπος
απόδειξης» .
Ως προς τη γνώση της ξένης γλώσσας της Κωνσταντίνα Μπαγεώργα, η
ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι έχουν προσκομιστεί τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά όπως ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς την ανεργία της Κωνσταντίνας Μπαγεώργα , η ένσταση δε γίνεται
δεκτή διότι έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
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Ως προς την επαγγελματική εμπειρία της Κωνσταντίνας Μπαγεώργα, η
ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι έχουν προσκομιστεί στον αρχικό φάκελο
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν σχετική επαγγελματική εμπειρία 23
μηνών.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Κωνσταντίνας
Μπαγεώργα, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης
διαμορφώνεται αναλόγως.
Ως προς τη γνώση της ξένης γλώσσας του Γεωργίου Παπαχατζάκη , η
ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι έχουν προσκομιστεί τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά όπως ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς την επαγγελματική εμπειρία του Γεωργίου Παπαχατζάκη , η
ένσταση γίνεται δεκτή διότι έχουν προσκομιστεί στον αρχικό φάκελο
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν σχετική επαγγελματική εμπειρία 49
μηνών.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης του Γεωργίου
Παπαχατζάκη, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης
διαμορφώνεται αναλόγως.
Ως προς το δεύτερο πτυχίο της Παρασκεούλας Βλάχου, η ένσταση δε γίνεται
δεκτή διότι διαπιστώθηκε ότι έχει προσκομιστεί δεύτερος τίτλος .
Ως προς την επαγγελματική εμπειρία της Παρασκευούλας Βλάχου, η
ένσταση γίνεται δεκτή διότι δεν έχει προσκομιστεί στον αρχικό φάκελο ,
βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα όπως ορίζει η
πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Παρασκεούλας
Βλάχου, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται
αναλόγως.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης του Ειρηναίου
Κουφού, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται
αναλόγως .

12. ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ (Αρ. Πρωτ. 25382/14-06-2017)
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της , η ένσταση
γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται αναλόγως .

13. ΜΠΕΝΑΒΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Αρ. Πρωτ. 25514/15-06-2017)
Όσον αφορά την ενιστάμενη Ευαγγελία Μπεναβέλη , αυτή αποκλείεται από τη
διαδικασία λόγω ανυπόγραφης πρότασης, 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:
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α)την αίτηση με επισυναπτόμενα τα
δικαιολογητικά και
β)την πρόταση.»
και κατά συνέπεια δεν εξετάζεται η ένσταση της.

απαραίτητα/αντίστοιχα

14. ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΦΩΚΙΩΝ (Αρ. Πρωτ. 25389/14-06-2017)
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον
αρχικό φάκελο ,διαπιστώθηκε ότι ως προς την επαγγελματική εμπειρία, ο
ενιστάμενος δεν έχει υποβάλει στον αρχικό φάκελο σχετικά δικαιολογητικά
που να αποδεικνύουν επαγγελματική εμπειρία, όπως απαιτείται σύμφωνα
με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατά συνέπεια η ένσταση
δε γίνεται δεκτή.
15. ΛΥΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αρ. Πρωτ. 25386/14-06-2017)
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον
αρχικό φάκελο, διαπιστώθηκε ότι δεν εμπεριέχεται τίτλος σπουδών που να
αναφέρει βαθμό όπως ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
κατά συνέπεια η ένσταση δε γίνεται δεκτή.
16. ΤΡΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αρ. Πρωτ. 25379/14-06-2017)
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε ότι στον
αρχικό φάκελο δεν εμπεριέχεται πρόταση όπως ορίζει η πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατά συνέπεια η ένσταση δε γίνεται δεκτή.
Ο πίνακας διορθώθηκε ως προς το επώνυμο του ενιστάμενου.
17. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αρ. Πρωτ. 25519/15-06-2017)
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον
αρχικό φάκελο διαπιστώθηκε ότι εμπεριέχονται δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν σχετική επαγγελματική εμπειρία 44 μηνών και κατά συνέπεια
η ένσταση γίνεται δεκτή.
Ως προς τη διόρθωση της κατάταξης, η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι ο
πίνακας κατάταξης προσωρινών αποτελεσμάτων διαμορφώνεται με το
σύνολο της βαθμολογίας των τυπικών προσόντων και της πρότασης όπως
αυτό ορίζεται από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς το 4ο ερώτημα η ένσταση δεν εξετάζεται διότι η επιτροπή
ενστάσεων δεν είναι αρμόδια για αυτό.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης του Νικόλαου
Μαντζουράνη, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης
διαμορφώνεται αναλόγως .
18. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Αρ. Πρωτ. 25381/14-06-2017)
Όσον αφορά την ενιστάμενη Αικατερίνη Τσιρογιάννη , αυτή αποκλείεται
από τη διαδικασία λόγω ανυπόγραφης πρότασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/1/982/5-12017 και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο:
Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
«Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα και επί ποινή
αποκλεισμού από τη διαδικασία υπογεγραμμένη:
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α)την αίτηση με επισυναπτόμενα τα
δικαιολογητικά και
β)την πρόταση.»
και κατά συνέπεια δεν εξετάζεται η ένσταση της.

απαραίτητα/αντίστοιχα

19. ΤΣΑΠΡΟΥΝΗ ΛΟΥΚΙΑ (Αρ. Πρωτ. 25390/14-06-2017)
Όσον αφορά την ενιστάμενη Λουκία Τσαπρούνη , αυτή αποκλείεται από τη
διαδικασία λόγω ανυπόγραφης πρότασης, 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.»
και κατά συνέπεια δεν εξετάζεται η ένσταση της.
20. ΟΥΔΕΝΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (Αρ. πρωτ. 25283/13-6-2017)
Όσον αφορά τον ενιστάμενο Νεκτάριο Ουδενιώτη , αυτός αποκλείεται από
τη διαδικασία λόγω ανυπόγραφης πρότασης, 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.»
και κατά συνέπεια δεν εξετάζεται η ένσταση του.
21. ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Αρ. πρωτ.25201/13-6-2017)
Όσον αφορά την ενιστάμενη Παρασκευή Δημόγλου , αυτή αποκλείεται από
τη διαδικασία λόγω ανυπόγραφης πρότασης, 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.»
και κατά συνέπεια δεν εξετάζεται η ένσταση της.
22. ΦΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Αρ. πρωτ. 25383/14-6-2017)
Όσον αφορά την ενιστάμενη Βασιλική-Ελευθερία Φράγκου , αυτή
αποκλείεται από τη διαδικασία λόγω ανυπόγραφης πρότασης, σύμφωνα με
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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.»
και κατά συνέπεια δεν εξετάζεται η ένσταση της.

23. ΜΟΥΤΣΟΥΡΟΥΦΗ ΙΩΑΝΝΑ (Αρ. πρωτ. 25713/16-6-2017)
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον
αρχικό φάκελο διαπιστώθηκε ότι οι παρακάτω υποψήφιοι αποκλείστηκαν
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.»
αφού δεν φέρουν υπογεγραμμένες προτάσεις:
Ποταμιά Άρτεμις
Σουλάνδρου Ελένη
Φακίνου Χρυσούλα
Σκανδάλη Μαρία
Πράπα Κωνσταντίνα
Μέγγιος Σάββας
Καραχάλιου Λαμπρινή
Σαμαρά Χρυσάννα
Φράγκου Βασιλική
Παππά Μάρθα
Ανδρεόπουλος Ιωάννης
Λαμπίδης Γεώργιος
Και κατά συνέπεια η ένσταση γίνεται δεκτή.
Ενώ για τους Ιωάννη Πετρόχειλο και Βασίλειο Μπακόπουλο, η ένσταση δε
γίνεται δεκτή διότι οι προτάσεις τους είναι υπογεγραμμένες όπως ορίζει η
πρόσκληση .
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης των Χρυσής Γουίβερτ,
Παρασκευής Μαργαρίτη και Ιωάννας Μουτσουρούφη η ένσταση γίνεται
δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται αναλόγως .
24. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Αρ. πρωτ.25388/14-6-2017)
Ως προς την ανεργία, η ένσταση γίνεται δεκτή.
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25. ΤΣΙΤΣΟΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ( Αρ. πρωτ.25051/12-6-2017)
Ως προς την γνώση της ξένης γλώσσας , η ένσταση γίνεται δεκτή.
Ως προς την ανεργία, η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι δεν εμπεριέχονται
στον αρχικό φάκελο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζει η
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς την επαγγελματική εμπειρία, η ένσταση γίνεται δεκτή.
26. ΠΑΘΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (Αρ. πρωτ. 25387/14-6-2017)
Όσον αφορά την ενιστάμενη Ειρήνη Παθιάκη , αυτή αποκλείεται από τη
διαδικασία λόγω ανυπόγραφης πρότασης, 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.»
και κατά συνέπεια δεν εξετάζεται η ένσταση της.
27. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αρ.πρωτ.25385/14-6-17 ΚΑΙ 25928/20-62017)
Όσον αφορά την Μαρία Δουκάκη , αυτή αποκλείεται από τη διαδικασία
λόγω ανυπόγραφης πρότασης, 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 την επαγγελματική εμπειρία της Στρατηγούλας Μήτρη, η ένσταση
γίνεται δεκτή, διότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά του αρχικού της
φακέλου, αποδεικνύουν σχετική επαγγελματική εμπειρία 44 μηνών .
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης των Στρατηγούλας
Μήτρη και Ιωάννη Χριστακόπουλου, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας
κατάταξης διαμορφώνεται αναλόγως .

28. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Αρ. πρωτ. 25714/16-6-2017)
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον
αρχικό φάκελο διαπιστώθηκε ότι οι παρακάτω υποψήφιοι αποκλείστηκαν
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
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«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.»
αφού δεν φέρουν υπογεγραμμένες προτάσεις:
 Κανιάρη Μαρία-Ελένη
 Γερασίμου Μαρία
 Ξεσφύγγης Δημήτριος
 Ρήτου Γεωργία
 Βαρελά Ελένη
 Σελίμη Παναγιώτα
 Δουργκούνας Γεώργιος
 Νικολαϊδου Χάρις
 Τσιρογιάννη Αικατερίνη
 Πόθος Στέφανος
 Αργύρη Ελένη
 Χαλιούλια Ελένη
 Τσώλη Αικατερίνη
 Σαμαρά Ελένη
 Μαλανδράκη Δήμητρα
 Χαλούλου Παναγιώτα
 Μπουρνάκα Σπυριδούλα
 Ντίνου Αναστασία

Ως προς το σκέλος που αφορά στην κατοχή του δεύτερου πτυχίου για την
Σταυρούλα Σπανέα, η ένσταση γίνεται δεκτή , αφού διαπιστώθηκε ότι δεν
κατέχει δεύτερο τίτλο σπουδών.
Ως προς το σκέλος της ένστασης που αφορά τη συνάφεια πτυχίου ή
μεταπτυχιακού τίτλου της Σταυρούλας Σπανέα , η ένσταση γίνεται δεκτή
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς τη συνάφεια του πτυχίου ή μεταπτυχιακού της Ελένης
Καρακατσάνη, η ένσταση γίνεται δεκτή διότι κανένας τίτλος σπουδών δεν
έχει συνάφεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Ως προς τη συνάφεια του πτυχίου ή μεταπτυχιακού του Κωνσταντίνου
Γκαρλαούνη, η ένσταση γίνεται δεκτή διότι κανένας τίτλος σπουδών δεν έχει
συνάφεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Ως προς το σκέλος που αφορά τη συνάφεια του πτυχίου ή του
μεταπτυχιακού τίτλου της Ελένης Γεωργοπούλου , η ένσταση γίνεται δεκτή,
αφού διαπιστώθηκε ότι δεν έχει συνάφεια κανένας τίτλος σπουδών της
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
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Ως προς το σκέλος της επαγγελματικής εμπειρίας , η ένσταση γίνεται δεκτή,
αφού διαπιστώθηκε ότι η Ελένη Γεωργοπούλου δεν έχει προσκομίσει
δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν σχετική επαγγελματική εμπειρία.
Ως προς την επαγγελματική εμπειρία η ένσταση δε γίνεται δεκτή, διότι η
Τιτίκα-Κωνσταντίνα Τσιντώνη έχει προσκομίσει σχετικά δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν τη συνάφεια και τα ακριβή χρονικά διαστήματα της
επαγγελματικής εμπειρίας , όπως ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Ως προς τη συνάφεια του πτυχίου ή μεταπτυχιακού της Αναστασίας
Πετροπούλου, η ένσταση δε γίνεται δεκτή , διότι οι τίτλοι είναι συναφείς
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Όσον αφορά το σκέλος της ένστασης που αφορά την επαγγελματική
εμπειρία της Αναστασίας Πετροπούλου, αυτή δε γίνεται δεκτή διότι έχουν
προσκομιστεί στον αρχικό της φάκελο δικαιολογητικά που αποδεικνύουν
σχετική επαγγελματική εμπειρία 44 μηνών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς το σκέλος της ένστασης που αφορά την εργασιακή εμπειρία της
Ασήμως Αλεξανδρή, η ένσταση γίνεται δεκτή διότι έχει προσκομίσει
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν 42 μήνες σχετικής επαγγελματικής
εμπειρίας .
Ως προς την ανεργία της Ελένης Καρακατσάνη , η ένσταση γίνεται δεκτή
διότι δεν υπάρχει στον αρχικό της φάκελο σχετικό δικαιολογητικό που να
αποδεικνύει ανεργία.
Ως προς το αποδεικτικό πολυτεκνίας της Μαρίνας Χασιώτη η ένσταση δε
γίνεται δεκτή, αφού διαπιστώθηκε ότι έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Ως προς την πολυτεκνία της Ελένης Λεκκάκου, η ένσταση δε γίνεται δεκτή
διότι έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα
οριζόμενα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Ευγενίας
Παπαγεωργίου, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης
διαμορφώνεται αναλόγως.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Αγγελικής
Μπόλα, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται
αναλόγως.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Ασήμως
Αλεξανδρή , η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης
διαμορφώνεται αναλόγως.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης του Σταμάτιου
Καβασίλη , η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης
διαμορφώνεται αναλόγως.
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Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης του Ευάγγελου
Γκλάκα , η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται
αναλόγως.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Σταυρούλας
Σπανέα, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται
αναλόγως.
Ως προς το σκέλος της επαναξιολόγησης της πρότασης της Βασιλικής
Σωτηροπούλου, η ένσταση γίνεται δεκτή και ο πίνακας κατάταξης
διαμορφώνεται αναλόγως.
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΑΝΝΙΚΑ (25088/12-6-2017)
Η ένσταση 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: …»

ΜΑΡΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (25199/13-6-2017)
Η ένσταση 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: …»
ΕΥΤΑΞΙΑ ΧΑΙΔΩ (25166/13-6-2017)
Η ένσταση 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: …»
ΔΟΥΡΓΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(25002/12-6-2017)
Η ένσταση 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: …»
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ΤΕΡΖΗ ΚΟΝΔΥΛΩ (25323/13-6-2017)
Η ένσταση 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: …»
ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΝΙΚΗ(25295/13-6-2017)
Η ένσταση 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: …»
ΠΡΩΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (25263/13-6-2017)
Η ένσταση 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: …»
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (24788/9-6-2017 , 25138/12-6-2017 ΚΑΙ
25355/13-6-2017)
Οι ενστάσεις δεν εξετάστηκαν διότι δεν εστάλησαν 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: …»
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΙΤΣΑ(25351/13-6-2017)
Η ένσταση 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: …»
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ΚΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (25357/13-6-2017)
Η ένσταση 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: …»
ΚΟΥΦΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ (25350/13-6-2017)
Η ένσταση 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: …»
ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (25347/13-6-2017)
Η ένσταση 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: …»
ΜΟΥΤΣΟΥΡΟΥΦΗ ΙΩΑΝΝΑ (25335/13-6-2017)
Η ένσταση 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: …»
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (25333/13-6-2017)
Η ένσταση 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: …»
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ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (25345/13-6-2017 ΚΑΙ 25453/14-6-2017)
Η ένσταση 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 ενστάσεων


Τσιάτσου Θεούλα



Καραλή Βασιλική



Δούπας Νικόλαος
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