
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΝΣΑΔΩΝ   
ΣΖ  ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΠ΄ ΑΡΗΘΜΟ 224 / 25.10.2012 

 
Η Δπηηξνπή Διέγρνπ ησλ Δλζηάζεσλ αθνύ έιαβε ππόςηλ ηεο ηηο ελζηάζεηο πνπ 
ππνβιήζεθαλ θαη  κειέηεζε πξνζεθηηθά ηνπο θαθέινπο ησλ ππνςεθίσλ πνπ θαηέζεζαλ 
έλζηαζε απνθάζηζε ηα εμήο γηα ηελ θάζε έλζηαζε μερσξηζηά :  
 

1. ΚΔΦΑΛΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αρ. πρωτ  ένστασης 1019/23.11.2012. 
Η Βεβαίσζε δελ πξνζδηνξίδεη αθξηβώο ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ παξείρε ζε Δζεινληηθή 
Οκάδα ώζηε λα κπνξεί λα βαζκνινγεζεί ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε θαζώο θαη ην 
αθξηβέο αληηθείκελν ηεο εζεινληηθήο  εξγαζίαο ηνπ, (πξνθήξπμε ζει 7 θαη 8). 

 
2. ΠΑΠΑΓΑΚΖ  ΚΑΛΛΗΟΠΖ Αρ. πρωτ  ένστασης 1020/23.11.2012. 
Η Βεβαίσζε δελ πξνζδηνξίδεη αθξηβώο ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ παξείρε ζε Δζεινληηθή 
Οκάδα ώζηε λα κπνξεί λα βαζκνινγεζεί ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε θαζώο θαη ην 
αθξηβέο αληηθείκελν ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο ηεο, (πξνθήξπμε ζει 7 θαη 8). 

 
3. ΜΑΡΓΔΛΑΚΖ ΜΤΡΩΝ Αρ. πρωτ  ένστασης 1021/23.11.2012. 

      Από ηελ  Βεβαίσζε δελ πξνθύπηεη ην αθξηβέο αληηθείκελν ηεο  εζεινληηθήο εξγαζίαο ηνπ,    
νύηε πξνζδηνξίδεηαη αθξηβώο ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο. (Πξνθήξπμε ζει 7 θαη 8). 

 
4. ΜΑΛΛΗΩΣΑΚΖ ΔΗΡΖΝΖ Αρ. πρωτ  ένστασης 1022/23.11.2012 . 
Α)  Σην θάθειν πνπ θαηαηέζεθε ππήξρε θσηναληίγξαθν ηεο ηαπηόηεηαο κε λνκίκσο 
επηθπξσκέλν θαη ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ζει.8 νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα 
πξνζθνκίζνπλ ηα θαηά πεξίπησζε λνκίκσο επηθπξσκέλα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά.  

 
5. ΡΟΤΑΚΖ ΗΩΑΝΝΑ Αρ. πρωτ  ένστασης 1023/23.11.2012. 
Α) Από ηελ επαλεμέηαζε ηνπ θαθέινπ πξνθύπηεη όηη ε εκπεηξία ηεο είλαη δηάξθεηαο 6 
κελώλ (Τν θσηναληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο γηα ην πξόγξακκα STAGE δελ ιακβάλεηαη 
ππόςε γηαηί δελ είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλν). 
Β) Τν θσηναληίγξαθν  ππεύζπλεο δήισζεο ηεο εθνξίαο δελ είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλν, 
νύηε ζπλνδεύεηαη από Υπεύζπλε Γήισζε πνπ λα βεβαηώλεη όηη είλαη γλήζην αληίγξαθν.  
Σύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ζει.8 νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα θαηά 
πεξίπησζε λνκίκσο επηθπξσκέλα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά.  

 
6. ΑΒΡΑΜΑΚΖ ΚΤΡΗΑΚΖ  Αρ. πρωτ  ένστασης 1024/23.11.2012. 
Α) Η πξσηόηππε βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ πνπ  επηθαιείηαη βεβαηώλεη όηη ήηαλ  άλεξγε έσο 
3/10/2012 ( δελ πξνθύπηεη αλεξγία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξνθήξπμεο). 
Β) Γελ είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλν ην θσηναληίγξαθν ηεο  θάξηαο αλεξγίαο θαη ζύκθσλα 
κε ηελ πξνθήξπμε ζει.8 νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα θαηά πεξίπησζε 
λνκίκσο επηθπξσκέλα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά.  
 
7. ΤΝΣΗΥΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ Αρ. πρωτ  ένστασης 1025/23.11.2012. 
Γελ πξνζκεηξήζεθε  ε Δζεινληηθή Δξγαζία θαζώο  ε Βεβαίσζε πνπ πξνζθνκίζηεθε 
αλέθεξε όηη ήηαλ αηξεηό κέινο ηνπ Γ.Σ. Πνιηηηζηηθνύ Σπιιόγνπ πνπ δελ απνηειεί 
βεβαίσζε Δζεινληηθήο Δξγαζίαο. 
(πξνθήξπμε ζει 7 θαη 8). 
 
8. ΑΡΗΓΑΚΖ  ΓΔΩΡΓΗΟ Αρ. πρωτ  ένστασης 1026/24.11.2012. 
 Με βάζε ην θξηηήξην εληνπηόηεηαο θαηαηάζζεηαη ζηνλ πίλαθα  Β’ Δληνπηόηεηαο.  
Γελ έγηλε αμηνιόγεζε ησλ θαθέισλ Β’ Δληνπηόηεηαο γηα ηνλ θσδηθό ζέζεσο 101, 
ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηελ νπνία απεδέρζεη κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ,ζει.7 
(ΔΝΣΟΠΗΟΣΖΣΑ Οη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα θαηαηάζζνληαη 
ζε πίλαθεο θαηά εηδηθόηεηα κε βάζε ην θξηηήξην ηεο εληνπηόηεηαο κε ηελ εμήο ζεηξά: 
Πξνεγνύληαη νη δεκόηεο ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ  όπνπ πινπνηείηαη ην πξόγξακκα (Α' 
βαζκόο εληνπηόηεηαο) Έπνληαη νη δεκόηεο ησλ ππόινηπσλ Γήκσλ ηνπ Ννκνύ Ηξαθιείνπ  
(Β' βαζκόο εληνπηόηεηαο).Έπνληαη νη κόληκνη θάηνηθνη όισλ ησλ Ννκώλ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Κξήηεο  (Γ΄ βαζκόο εληνπηόηεηαο). 
 
 



 
9. ΒΑΑΚΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Αρ. πρωτ ένστασης 1027/26.11.2012. 
Ο εζεινληηζκόο βαζκνινγείηαη ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε (ζειίδα 7 )ζε αλάινγνπο 
θνξείο κε ηνπο θνξείο ηνπ Κνηλσληθνύ Σρήκαηνο ή ζε αλάινγεο δξάζεηο. Σηε βεβαίσζε 
πνπ πξνζθνκίζηεθε  απιά πεξηγξάθνληαη νη αξρέο ηνπ Πξνζθνπηζκνύ. 
 
10. ΚΗΝΑΣΕΖ ΑΝΣΩΝΖ Αρ. πρωτ  ένστασης 1028/26.11.2012. 
Α) Με λνκίκσο επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο ηαπηόηεηαο. 
Καη ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ζει.8 νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα θαηά 
πεξίπησζε λνκίκσο επηθπξσκέλα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά.  
Β) Γελ ππάξρεη βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα γηα ηελ εκπεηξία θαη ζύκθσλα κε ηελ 
πξνθήξπμε απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα θαη βεβαίσζε εξγνδόηε 
( ζει 8) 
 
11. ΣΔΦΑΝΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ Αρ. πρωτ  ένστασης 1030/26.11.2012. 
Σύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ζει 7 θαη 8, βαζκνινγείηαη εζεινληηζκόο  ζε αλάινγνπο 
θνξείο κε ηνπο θνξείο ηνπ  Κνηλσληθνύ Σρήκαηνο ή ζε αλάινγεο δξάζεηο . 
Σηε βεβαίσζε  πνπ πξνζθνκίζηεθε βεβαηώλεηαη όηη ππήξμε βαζκνθόξνο ηνπ Σ.Δ.Π. θαη 
αλαθέξνληαη νη αξρέο ηνπ Πξνζθνπηζκνύ. 
 
12. ΕΟΤΡΑΡΑΚΖ  ΥΡΤΟΤΛΑ Αρ. πρωτ  ένστασης 1031/26.11.2012. 
Η Δζεινληηθή εξγαζία βαζκνινγείηαη ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε (ζειίδα 7 ) όηαλ 
παξέρεηαη ζε αλάινγνπο θνξείο κε ηνπο θνξείο ηνπ  Κνηλσληθνύ Σρήκαηνο ή ζε αλάινγεο 
δξάζεηο . 

 
      13. ΚΑΡΓΑΚΖ ΔΗΡΖΝΖ Αρ. πρωτ  ένστασης 1032/26.11.2012 

Α) Από ηελ επαλεμέηαζε ηνπ θαθέινπ δελ πξνθύπηεη δηαθνξά κνξίσλ. 
Β) Σην θσδηθό ζέζεο 102 θαηαηάζζεηαη ζηελ ιίζηα Β΄ επηθνπξίαο, ΓΔ Ννζειεπηώλ. 
 
14. ΑΔΡΑΚΖ ΗΩΑΝΝΑ Αρ. πρωτ  ένστασης 1033/26.11.2012. 
Σύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ζει 7 θαη 8, βαζκνινγείηαη εζεινληηζκόο  ζε αλάινγνπο 
θνξείο κε ηνπο θνξείο ηνπ  Κνηλσληθνύ Σρήκαηνο ή ζε αλάινγεο δξάζεηο 
Η Βεβαίσζε δελ πξνζδηνξίδεη δξάζεηο ζύκθσλα κε ην αληηθείκελν. 
 
15. ΕΑΥΑΡΗΟΤΓΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΑ Αρ. πρωτ  ένστασης 1034/26.11.2012. 
Γελ πξνθύπηεη δηαθνξά κνξίσλ. 
 
16. ΣΑΦΟΝΗΑ ΝΗΚΖ Αρ. πρωτ  ένστασης 1036/26.11.2012. 
Σύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε θαη ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δνζήθαλ δελ κπνξεί λα ιάβεη κόξηα 
ιόγσ αδεξθνύ ή παηέξα. 
Γελ δηαθνξνπνηείηαη ε κνξηνδόηεζε ηεο. 
 
17. ΒΔΝΗΑΝΑΚΖ ΑΡΗΣΔΑ Αρ. πρωτ  ένστασης 1037/26.11.2012. 
Γελ πξνθύπηεη δηαθνξά κνξίσλ. 
 
 
18. ΠΑΡΑΤΡΖ ΑΝΑΣΑΗΑ Αρ. πρωτ  ένστασης 1038/26.11.2012. 
Γελ πξνθύπηεη δηαθνξά κνξίσλ. Γελ πξνζθνκίζηεθε βεβαίσζε εζεινληηθήο εξγαζίαο 
αιιά πξαθηηθήο άζθεζεο . 
 
19. ΜΔΣΑΞΑΚΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ Αρ. πρωτ  ένστασης 1039/26.11.2012. 
Γελ πξνθύπηεη δηαθνξά κνξίσλ. 
 

     20 . ΗΔΡΩΝΤΜΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΑ Αρ. πρωτ  ένστασης 1040/27.11.2012. 
     Η Έλζηαζε θαηαηέζεθε ζηηο 27/11/2012 ελώ ελζηάζεηο γηλόηαλ δεθηέο έσο                 

26/11/2012 θαη ώξα 16:00.  


