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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 Πέµπτη, 28 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 ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ 
 
Κα. ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (αρ. πρωτ. 15905/15-2-2013): Η ένσταση έγινε 
αποδεκτή και ο φάκελος επανεξετάστηκε.  
 
Κα. ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ (αρ. πρωτ. 15897/15-2-2013): Η ένσταση απορρίπτεται, καθώς 
η ενιστάµενη υπέβαλε δύο αιτήσεις (αρ. πρωτ. 38817/19-12-2012 και 38808/19-12-2012) 
και 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». Αναφορικά µε τις αιτήσεις των συνυποψηφίων που επικαλείται 
η ενιστάµενη, οι συγκεκριµένοι υποψήφιοι υπέβαλαν φάκελο δικαιολογητικών µόνο για µία 
θέση. Αναγκαίο στοιχείο για την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης είναι η αποστολή 
σχετικού φακέλου µε δικαιολογητικά. Συνεπώς, αίτηση η οποία υποβλήθηκε µεν µε 
ηλεκτρονική µορφή αλλά δεν συνοδεύεται διόλου από φάκελο δικαιολογητικών, θεωρείται 
ως µηδέποτε υποβληθείσα.  
 
 

∆ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
 

Κα. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆ΑΚΟΥΚΗ (αρ. πρωτ. 15517/13-2-2013): Η ένσταση γίνεται 
αποδεκτή, καθώς η ενιστάµενη έχει προσκοµίσει αποδεκτά πιστοποιητικά γνώσης χειρισµού 
Η/Υ.  
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∆ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 

 
Κα. ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΧΤΑΡΗ (αρ. πρωτ. 15907/15-2-2013): Η ένσταση γίνεται αποδεκτή 
ως προς την επανεξέταση του φακέλου του συνυποψηφίου της κ. Τζήκαλου Νικόλαου, από 
την οποία προκύπτει ότι η επαγγελµατική του εµπειρία είναι εκτός των κριτηρίων 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 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 
 

Κα. ΣΟΦΙΑ ΣΑΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ (αρ. πρωτ. 17450/25-2-2013): Η ένσταση απορρίπτεται 
ως προς την επανεξέταση των φακέλων της ενιστάµενης, καθώς έχει υποβάλει δύο αιτήσεις 
(αρ. πρωτ. 39319/20-12-2012 και 39320/20-12-2012) και 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». Η ένσταση γίνεται αποδεκτή ως προς την επανεξέταση της µοριοδότησης του 
µεταπτυχιακού τίτλου του συνυποψηφίου της, κ. Συνολάκη, από την οποία προκύπτει ότι το 
αντικείµενο σπουδών είναι εκτός των κριτηρίων που ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Η ένσταση τέλος απορρίπτεται ως προς την επανεξέταση της ανεργίας του 
συνυποψηφίου της, καθώς µας έχει προσκοµίσει αποδεκτή βεβαίωση ανεργίας. 
 
 
Κος. ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΥΣΑΛΗΣ (αρ. πρωτ. 14465/11-2-2013): Η ένσταση 
απορρίπτεται, καθώς ο ενιστάµενος δεν είχε υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση, όπως απαιτείται 
από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία αναφέρεται ότι «η αίτηση 
υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική µορφή και υπέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης. Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ όπου και θα 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται µε την ανωτέρω (ηλεκτρονική) 
µορφή ή που αποστέλλονται ταχυδροµικά, µε email ή µε fax, δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται». 
 
 
 
 
Η επιτροπή ενστάσεων 
 
 
∆ρ. Μπίλλης Λεωνίδας  
 
 
Ντελέζου Κωνσταντίνα 
 
 
Βαρουξή Σοφία 
 
 

                                          


