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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
µε Αρ. Πρωτ. 602/17/35477 – 3/12/2012  

 
για την επιλογή 

 
Α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

στους ∆ήµους υλοποίησης των Πράξεων 
και 

Β) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ∆ΒΜ στους ∆ήµους υλοποίησης των Πράξεων 
 
 

 
Στην Αθήνα σήµερα Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης 
Ενστάσεων που ορίστηκε µε την υπ΄αριθµ. 804/40/14.01.2013 Απόφαση του ∆.Σ. του 
Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., αποτελούµενη από τους: 

1. ∆ρ. Μπίλλη Λεωνίδα, 
2. Ντελέζου Κωνσταντίνα και 
3. Βαρουξή Σοφία.  

 
Η επιτροπή αφού µελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιµα στοιχεία και 
συζήτησε διεξοδικά για αυτές, αποφάσισε τα εξής: 
 
 

∆ΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
 
Κα. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ (αρ. πρωτ. 10086/1-2-2013): Η ένσταση απορρίπτεται 
καθώς η ενιστάµενη δεν έχει προσκοµίσει βεβαίωση ΟΑΕ∆ η οποία αποδεικνύει την ανεργία 
κατά την υποβολή της αίτησης, όπως απαιτείται από την πρόσκληση. Η βεβαίωση που έχει 
υποβληθεί λήγει την 28η/11/2011.  
 
Κα. ΜΑΡΙΑ ΛΥΓΕΡΑΚΗ (αρ. πρωτ. 10933/5-2-2013): Η ένσταση απορρίπτεται καθώς 
η προϋπηρεσία της είναι διδακτική και συνεπώς εκτός των κριτηρίων που ορίζει η πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επαγγελµατική εµπειρία.  
 
 

∆ΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
 
Κα. ΠΑΥΛΙΝΑ ΜΙΛΤΙΑ∆ΟΥ (αρ. πρωτ. 11436/6-2-2013): Η ένσταση γίνεται 
αποδεκτή, λόγω συνάφειας του τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών. 
 
Κα. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΟΥ (αρ. πρωτ. 10929/5-2-2013): Η ένσταση 
απορρίπτεται, καθώς η επαγγελµατική εµπειρία της ενιστάµενης, σύµφωνα µε τα σχετικά 
παραστατικά, αφορά σε διδακτική και γραµµατειακή εµπειρία και είναι εκτός των κριτηρίων 
που ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
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∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 
 
Κος. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΑΚΟΣ (αρ. πρωτ. 11749/6-2-2013): Η ένσταση γίνεται 
αποδεκτή ως προς το σηµείο ένα (1), καθώς ο ενιστάµενος έχει 9 µήνες ανεργίας, ενώ 
απορρίπτεται ως προς το σηµείο δύο (2), καθώς η βεβαίωση προϋπηρεσίας που έχει 
υποβληθεί αφορά σε χρονική περίοδο η οποία έχει ήδη µοριοδοτηθεί. Επίσης, απορρίπτεται 
ως προς το αίτηµα της αναγνώρισης των παραστατικών επιµόρφωσης, για τα οποία ισχύει η 
αρχική µοριοδότηση. Η επιµόρφωση που δεν έχει προσµετρηθεί αφορά αντικείµενα που δεν 
άπτονται των πεδίων που ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
 

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
 
Κα. ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΛΑΣΚΑ (αρ. πρωτ. 11459/6-2-2013): Η ένσταση απορρίπτεται καθώς 
η ενιστάµενη έχει υποβάλει µία αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών για τη θέση Υπευθύνου 
Εκπαίδευσης Ανάπτυξης και ∆ιασφάλισης Ποιότητας για το ∆ήµο Τρικκαίων (αρ. πρωτ. 
38559/19-12-2013) και µία αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών για τη θέση Υπευθύνου 
Οργάνωσης για το ∆ήµο Τρικκαίων (αρ. πρωτ. 38568/19-12-2013). Σύµφωνα µε την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόµενοι επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση 
για µία µόνο θέση (Α) ή (Β) σε ένα και µόνο προκηρυσσόµενο ∆ήµο επιλογής τους. Η  
επιλογή περισσότερων θέσεων ή / και ∆ήµων αποτελεί λόγο αποκλεισµού από τη διαδικασία 
επιλογής.  
 
Κα. ΛΟΥΙΖΑ ΤΣΙΑΟΥΣΗ (αρ. πρωτ. 10924/5-2-2013): Η ένσταση απορρίπτεται ως 
προς την επιµόρφωση, καθώς το σχετικό παραστατικό από το Πανεπιστήµιο Πατρών δεν 
εµπίπτει στα θεµατικά αντικείµενα που ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
Επίσης η ένταση απορρίπτεται ως προς την αναγνώριση επιπλέον επαγγελµατικής εµπειρίας, 
καθώς αυτή αφορά σε γραµµατειακή υποστήριξη και διερµηνεία και συνεπώς είναι εκτός των 
κριτηρίων που ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
 
 
 

∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
 
Κα. ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ (αρ. πρωτ. 10370/4-2-2013): Η ένσταση γίνεται αποδεκτή 
καθώς έχει προσκοµιστεί αποδεκτό πιστοποιητικό γνώσης χειρισµού Η/Υ. 
 
 

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
 
Κος. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΣ (αρ. πρωτ. 10927/5-2-2013): Ο φάκελος της 
συνυποψηφίας στην οποία αναφέρεται ο ενιστάµενος επανεξετάστηκε και η ένσταση 
απορρίφθηκε καθώς, σύµφωνα µε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προσµετράται 
η επαγγελµατική εµπειρία σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων, σχετική µε τη διοίκηση και 
οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων.  
 
Κα. ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΝΗ (αρ. πρωτ. 10609/4-2-2013): Η ένσταση απορρίπτεται 
καθώς δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι βεβαιώσεις επιµόρφωσης στις οποίες δεν αναγράφονται οι 
ώρες επιµόρφωσης. Επιπλέον, βεβαιώσεις επιµόρφωσης στο ίδιο αντικείµενο, από τον ίδιο 
φορέα και την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο µοριοδοτούνται µόνο µία φορά.  
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Κα. ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ∆Η (αρ. πρωτ. 10926/5-2-2013): Η ένσταση γίνεται 
αποδεκτή ως προς το σηµείο ένα (1), της συνάφειας του µεταπτυχιακού τίτλου, ενώ 
απορρίπτεται ως προς το σηµείο δύο (2), της αναγνώρισης του παραστατικού επιµόρφωσης 
400 ωρών, καθώς δεν προκύπτει συνάφεια σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζει η πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ως προς το σηµείο τρία (3) της ένστασης, η επαγγελµατική 
εµπειρία που αναγνωρίζεται είναι 9 µήνες, ενώ από το υποβληθέν παραστατικό δεν 
προκύπτει επιπλέον σχετική εργασιακή εµπειρία, σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται 
στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
 
Κα. ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ (αρ. πρωτ. 10345/4-2-2013): Η ένσταση γίνεται 
αποδεκτή ως προς την επαγγελµατική εµπειρία, για την οποία το σύνολο των µηνών, 
σύµφωνα µε τα σχετικά υποβληθέντα παραστατικά είναι 72,75 και ως προς τον υπολογισµό 
του χρόνου ανεργίας, όπου σύµφωνα µε τη σχετική βεβαίωση είναι 15 µήνες. Επίσης, η 
ένσταση γίνεται αποδεκτή ως προς τα κοινωνικά κριτήρια. 
 
 

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
 

Κα. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΕΝΑΒΕΛΗ (αρ. πρωτ. 10923/5-2-2013): Η ένσταση απορρίπτεται 
ως προς τη µοριοδότηση της επαγγελµατικής εµπειρίας της ενιστάµενης, δεδοµένου ότι δεν 
εµπίπτει στα κριτήρια που ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
Η προϋπηρεσία της ενισταµένης ως υπεύθυνης των Σχολών Γονέων είχε ήδη προσµετρηθεί 
στην αρχική µοριοδότηση, ενώ η διδακτική εµπειρία που έχει προσκοµίσει δεν είναι συναφής 
µε τα κριτήρια που θέτει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το σηµείο 2. Κατόπιν επανεξέτασης του φακέλου του 
συνυποψηφίου της ενιστάµενης, τόσο η βεβαίωση ανεργίας, όσο και η επαγγελµατική του 
εµπειρία και επιµόρφωση έχουν µοριοδοτηθεί ορθά και σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζει η 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επιπλέον, σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 17/2002 
Απόφαση της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η ενιστάµενη έχει 
δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους.  
 
 

 
∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 
Κα. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΛΙΑΛΕΞΗ (αρ. πρωτ. 13320/8-2-2013): Η ένσταση γίνεται 
αποδεκτή ως προς το κοινωνικό κριτήριο της µονογονεϊκής οικογένειας και απορρίπτεται ως 
προς την αναγνώριση του µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ενιστάµενης, λόγω µη 
συνάφειας του τίτλου µε τα θεµατικά πεδία σπουδών που ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 
 
Κα. ΜΑΡΙΑ ΤΖΟΥΜΑΚΑ (αρ. πρωτ. 37137/13-12-2012): Η ένσταση γίνεται αποδεκτή, 
καθώς σύµφωνα µε τη σχετική βεβαίωση, η ενιστάµενη είναι άνεργη για διάστηµα 
µεγαλύτερο των 18 µηνών. 
 
 

∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
 

Κα. ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΣΕΓΚΕΛΙ∆ΟΥ (αρ. πρωτ. 12221/7-2-2013): Σύµφωνα µε την 
υπ’αριθµ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η 
ενιστάµενη έχει δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς 
υποψηφίους.  
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Κα. ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ∆ΡΑΜΠΑΖΗ (αρ. πρωτ. 12766/7-2-2013): Η ένσταση απορρίπτεται 
καθώς τα παραστατικά επιµόρφωσης που έχουν προσκοµιστεί δεν άπτονται των θεµατικών 
πεδίων που ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
Κα. ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ (αρ. πρωτ. 11447/6-2-2013): Η ένσταση γίνεται δεκτή όσον 
αφορά στην επαγγελµατική εµπειρία της ενιστάµενης, καθώς σύµφωνα µε τα υποβληθέντα 
σχετικά παραστατικά, η επαγγελµατική εµπειρία που είναι συναφής µε τα κριτήρια που ορίζει 
η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανέρχεται σε 83,2 µήνες.  
Επίσης, γίνονται αποδεκτά τα σηµεία  Β και Γ της ένστασης, που αφορούν στην επανεξέταση 
της µοριοδότησης της επαγγελµατικής εµπειρίας των συνυποψηφίων της ενιστάµενης. 
Κατόπιν επανεξέτασης, η επαγγελµατική εµπειρία της κας. Κοκκίνου αντιστοιχεί σε 74 µήνες 
και της κας. ∆ραµπάζη σε 91,18 µήνες.  
 
Κα. ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗ (αρ. πρωτ. 11448/6-2-2013): Η ένσταση γίνεται δεκτή όσον αφορά 
στην βεβαίωση ανεργίας της συνυποψήφιας της ενιστάµενης, κας. Τσεγγελίδου, η οποία 
είναι εκτός των προαπαιτούµενων κριτηρίων που θέτει η πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Η ένσταση απορρίπτεται όσον αφορά στη µοριοδότηση της επιµόρφωσης 
της ενιστάµενης, καθώς τα θεµατικά πεδία στα οποία αναφέρεται η ενιστάµενη είναι εκτός 
των κριτηρίων που ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
 
 
 
Η επιτροπή ενστάσεων 
 
 
∆ρ. Μπίλλης Λεωνίδας  
 
 
Ντελέζου Κωνσταντίνα 
 
 
Βαρουξή Σοφία 
 
 

                                          


