
 

 
Σελίδα 1 

 

Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων των υποψήφιων 
συμμετεχόντων στην Δράση «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Κατάρτισης και 

Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα» της Πράξης 
«Διαρθρωτική προσαρμογή και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας του Τουρισμού με 

έμφαση στην ποιότητα και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού» με Κωδικό ΟΠΣ 
5062097 επί του 9ου Προσωρινού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων 

 
Την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 συνήλθε, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου 
της, στα γραφεία του ΙΝΣΕΤΕ, οδός Βουκουρεστίου αρ. 32, Αθήνα, η Επιτροπή Αξιολόγησης 
Ενστάσεων των υποψηφίων συμμετεχόντων στην Δράση «Ενέργειες Συμβουλευτικής, 
Υλοποίηση Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα» της Πράξης «Διαρθρωτική προσαρμογή και Ενίσχυση της 
Ανταγωνιστικότητας του Τουρισμού με έμφαση στην ποιότητα και την αναβάθμιση του 
ανθρώπινου δυναμικού» με Κωδικό ΟΠΣ 5062097, όπως αυτή ορίστηκε δυνάμει της από 
05.10.2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της 
ανωτέρω Πράξης, που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & 
Καινοτομία 2014-2020», και συγχρηματοδοτείται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  
 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν 2 τακτικά και 1 αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής. 

 
Δεδομένου ότι διαπιστώθηκε απαρτία, η Επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να αξιολογήσει 
τις ενστάσεις υποψήφιων συμμετεχόντων επί του 9ου Προσωρινού Πίνακα Μητρώου 
Ωφελουμένων της ανωτέρω Πράξης, όπως αυτός αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Πράξης 
(training121.insete.gr) την 7η/09/2022.   
 
Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα: 

1. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265 /23.12.2014): «Α). Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-
2020, Β). Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α297) και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006, 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, 
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4. Την υπ’ αριθ. 75365/06.07.2021 (ΦΕΚ 3051/Β/2021) Απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ/ 
1016/19.12.2018 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 
110427/1020/ 20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’1822) υπουργικής 
απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - 
Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων’’» (Β’ 5968), 

5. Τον Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α’ 133/28.06.2006) «Προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», 

6. Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», 

7. Τον Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

8. To υπ’ αρ. πρωτ. 79732 (27-7-2020) (ΑΔΑ:6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ) έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα  «Πλαίσιο 
ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)», 

9.  To υπ’ αρ. πρωτ. 102768 (1-10-2020) (ΑΔΑ:60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ) έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα  
«Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 
79732/27.7.2020 “Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) (ΑΔΑ: 
6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ)”», 

10. Την  με αρ. πρ. (ΕΥΔ 4043/131/Α3/21.06.2019) (ΑΔΑ: ΨΦΞ6465ΧΙ8-ΖΟΚ) Πρόσκληση 
(κωδ. 121) της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, προς δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή 
προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 02 και 02Σ του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει,  

11. Την από 10/03/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ περί έγκρισης υποβολής 
πρότασης με δικαιούχο το ΙΝΣΕΤΕ, υποβολής του Τεχνικού Δελτίου και των 
συνημμένων επ’ αυτού εγγράφων, των Σχεδίων Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα 
των Υποέργων 6: «Καταβολή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων» και 7: «Ενέργειες 
Δημοσιότητας, Υπηρεσίες Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου, Παρακολούθησης 
& Υποστήριξης του έργου» και  του υπεύθυνου της Πράξης, των υπευθύνων 
υποέργων της Πράξης και της ομάδας έργου για την υλοποίηση με ίδια μέσα των 
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Υποέργων 6 και 7 της Πράξης με τίτλο «Διαρθρωτική προσαρμογή και Ενίσχυση της 
Ανταγωνιστικότητας του Τουρισμού με έμφαση στην ποιότητα και την αναβάθμιση 
του ανθρώπινου δυναμικού», 

12. Την με αρ. πρ. 4705/1011/Α3 από 03/09/2020 (ΑΔΑ: 6Φ8Β46ΜΤΛΡ-ΕΤΓ) Απόφαση 
Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Διαρθρωτική προσαρμογή και Ενίσχυση της 
Ανταγωνιστικότητας του Τουρισμού με έμφαση στην ποιότητα και την αναβάθμιση 
του ανθρώπινου δυναμικού», με MIS 5062097 στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», 

13.  Την από 12/01/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ περί έγκρισης των Αποφάσεων 
Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των Υποέργων 6 και 7 της Πράξης, 

14.  To καταστατικό του ΙΝΣΕΤΕ, όπως ισχύει,  
15. Το πρακτικό της από 05/10/2021 Απόφασης του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ για την έκδοση της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση «Ενέργειες 
Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων 
σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα», και του ορισμού Επιτροπών για τη συμμετοχή 
στην Πράξη, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην οικεία πρόσκληση, 

16. Την από 22/11/2021 σύμβαση μεταξύ του ΙΝΣΕΤΕ και της ένωσης εταιρειών υπό την 
ονομασία «ΑΠΟΨΗ Α.Ε. – ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ– UNIVERSAL Α.Ε. – ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ» 
(καλούμενης για τις ανάγκες της παρούσας «Πάροχος Κατάρτισης») για την 
υλοποίηση του έργου  «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Κατάρτισης και 
Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα», 
Υποέργα 1, 2, 3, 4 και 5,    

17. Την οικεία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη, όπως 
αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Πράξης training121.insete.gr, καθώς και τις 
σχετικές ανακοινώσεις που αναρτήθηκαν στην ανωτέρω ιστοσελίδα της Πράξης, 

18.  Τη με Α.Π.: 6252-29/11/2021 ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (ΑΔΑ: ΨΚΝΒ46ΜΤΛΡ-3ΡΞ) 1η 
τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Διαρθρωτική προσαρμογή 
και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας του Τουρισμού με έμφαση στην ποιότητα και 
την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού» με Κωδικό ΟΠΣ 5062097 στο Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», 

19.  Την με Α.Π.: 000117-01/12/2021 1η τροποποίηση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια 
μέσα του Υποέργου 6 «Καταβολή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων» της Πράξης, 

20.  Την με Α.Π.: 000118-01/12/2021 1η τροποποίηση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια 
μέσα του Υποέργου «Ενέργειες Δημοσιότητας, Υπηρεσίες Διαχείρισης Οικονομικού 
Αντικειμένου, Παρακολούθησης & Υποστήριξης του έργου» της Πράξης, 

21. Το από 20/01/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων για συμμετοχή 
στην Δράση για την κατάρτιση του 1ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων 
της Πράξης και των διαλαμβανομένων σε αυτό οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής 
ωφελουμένων, σύμφωνα με το σκεπτικό και την ειδική αιτιολόγηση της Επιτροπής 
που εμπεριέχεται στο σχετικό Πρακτικό, 

22. Την από 21/01/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ περί έγκρισης του ανωτέρω 
Πρακτικού της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων και ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων (1ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων) στην ιστοσελίδα 
της Πράξης (training121.insete.gr), 
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23.  Το από 08/02/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων για συμμετοχή 
στην Δράση για την κατάρτιση του 2ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων 
της Πράξης και των διαλαμβανομένων σε αυτό οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής 
ωφελουμένων, σύμφωνα με το σκεπτικό και την ειδική αιτιολόγηση της Επιτροπής 
που εμπεριέχεται στο σχετικό Πρακτικό, 

24. Την από 08/02/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ περί έγκρισης του ανωτέρω 
Πρακτικού της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων και ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων (2ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων) στην ιστοσελίδα 
της Πράξης (training121.insete.gr), 

25. Το από 08/03/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων για συμμετοχή 
στην Δράση για την κατάρτιση του 3ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων 
της Πράξης και των διαλαμβανομένων σε αυτό οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής 
ωφελουμένων, σύμφωνα με το σκεπτικό και την ειδική αιτιολόγηση της Επιτροπής 
που εμπεριέχεται στο σχετικό Πρακτικό, 

26. Την από 08/03/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ περί έγκρισης του ανωτέρω 
Πρακτικού της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων και ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων (3ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων) στην ιστοσελίδα 
της Πράξης (training121.insete.gr), 

27. Το από 31/03/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων για συμμετοχή 
στην Δράση για την κατάρτιση του 4ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων 
της Πράξης και των διαλαμβανομένων σε αυτό οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής 
ωφελουμένων, σύμφωνα με το σκεπτικό και την ειδική αιτιολόγηση της Επιτροπής 
που εμπεριέχεται στο σχετικό Πρακτικό, 

28. Την από 06/04/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ περί έγκρισης του ανωτέρω 
Πρακτικού της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων και ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων (4ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων) στην ιστοσελίδα 
της Πράξης (training121.insete.gr), 

29. Το από 14/04/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων για συμμετοχή 
στην Δράση για την κατάρτιση του 5ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων 
της Πράξης και των διαλαμβανομένων σε αυτό οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής 
ωφελουμένων, σύμφωνα με το σκεπτικό και την ειδική αιτιολόγηση της Επιτροπής 
που εμπεριέχεται στο σχετικό Πρακτικό, 

30. Την από 19/04/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ περί έγκρισης του ανωτέρω 
Πρακτικού της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων και ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων (5ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων) στην ιστοσελίδα 
της Πράξης (training121.insete.gr), 

31. Το από 29/04/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων για συμμετοχή 
στην Δράση για την κατάρτιση του 6ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων 
της Πράξης και των διαλαμβανομένων σε αυτό οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής 
ωφελουμένων, σύμφωνα με το σκεπτικό και την ειδική αιτιολόγηση της Επιτροπής 
που εμπεριέχεται στο σχετικό Πρακτικό, 

32. Την από 03/05/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ περί έγκρισης του ανωτέρω 
Πρακτικού της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων και ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων (6ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων) στην ιστοσελίδα 
της Πράξης (training121.insete.gr), 
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33. Το από 09/06/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων για συμμετοχή 
στην Δράση για την κατάρτιση του 7ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων 
της Πράξης και των διαλαμβανομένων σε αυτό οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής 
ωφελουμένων, σύμφωνα με το σκεπτικό και την ειδική αιτιολόγηση της Επιτροπής 
που εμπεριέχεται στο σχετικό Πρακτικό, 

34. Την από 15/06/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ περί έγκρισης του ανωτέρω 
Πρακτικού της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων και ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων (7ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων) στην ιστοσελίδα 
της Πράξης (training121.insete.gr), 

35. Το από 19/09/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων για συμμετοχή 
στην Δράση για την κατάρτιση του 8ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων 
της Πράξης και των διαλαμβανομένων σε αυτό οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής 
ωφελουμένων, σύμφωνα με το σκεπτικό και την ειδική αιτιολόγηση της Επιτροπής 
που εμπεριέχεται στο σχετικό Πρακτικό, 

36. Την από 04/10/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ περί έγκρισης του ανωτέρω 
Πρακτικού της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων και ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων (8ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων) στην ιστοσελίδα 
της Πράξης (training121.insete.gr), 

37. Το από 30/09/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων για συμμετοχή 
στην Δράση για την κατάρτιση του 9ου Προσωρινού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων 
της Πράξης και των διαλαμβανομένων σε αυτό αποτελεσμάτων επιλογής 
ωφελουμένων, σύμφωνα με το σκεπτικό και την ειδική αιτιολόγηση της Επιτροπής 
που εμπεριέχεται στο σχετικό Πρακτικό, 

38. Την από 04/10/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ περί έγκρισης του ανωτέρω 
Πρακτικού της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων και ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων (9ου Προσωρινού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων) στην ιστοσελίδα 
της Πράξης (training121.insete.gr), και αποστολής ενημέρωσης στους υποψηφίους 
αναφορικά με την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων, 

39. Την από 5 Οκτωβρίου 2022 Ανακοίνωση Κατάρτισης 9ου Προσωρινού Πίνακα 
Μητρώου Ωφελουμένων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για συμμετοχή στην Δράση με κωδικό ΟΠΣ 5062097, όπως αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα της Πράξης training121.insete.gr και την αποστολή ενημέρωσης επ’ 
αυτού προς το σύνολο των υποψηφίων οι οποίοι είχαν υποβάλει αιτήσεις κατά το 
εξεταζόμενο διάστημα 01/09/2022 έως και 28/09/2022, 

40. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ. 10 της οικείας Πρόσκλησης: «Οι υποψήφιοι 
έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά του παραπάνω Προσωρινού πίνακα 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα αναρτήσεώς του. 
Η ένσταση υποβάλλεται με e-mail στο info-training121@insete.gr και απευθύνεται 
προς την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει οριστεί με απόφαση του ΙΝΣΕΤΕ. Η Επιτροπή 
εξετάζει το εμπρόθεσμο της ένστασης και το βάσιμο ή μη αυτής εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων. 
Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη 
της ένστασης. Η απόφαση της Επιτροπής αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΝΣΕΤΕ 
https://training121.insete.gr. Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων 
συντάσσεται Οριστικός Πίνακας ωφελουμένων ανά τύπο Περιφέρειας, ο οποίος 

https://training121.insete.gr/
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αναρτάται στην ιστοσελίδα https://training121.insete.gr. Ο παραπάνω πίνακας 
διαβιβάζεται στον Πάροχο κατάρτισης για να προβεί στις ενέργειες εκτέλεσης του 
Έργου. Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της 
συνθήκης της Ένωσης. Οι όροι της πρόσκλησης σε καμία περίπτωση δεν θίγουν την 
αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της 
διαφάνειας.» 

41. Τις αντιρρήσεις πέντε (5) υποψηφίων, που υποβλήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στο info-training121@insete.gr, όπως αυτές παρουσιάζονται στη 
συνημμένη λίστα, 

42. Το γεγονός ότι κατά το χρονικό διάστημα από 06/10/2022-13/10/2022 η ανωτέρω 
Επιτροπή προέβη σε σταδιακό έλεγχο των υποβληθεισών ενστάσεων,  

 
Προέβη σε διαλογική συζήτηση, μελετώντας και τα σχετικά στοιχεία που τέθηκαν 
ενώπιόν της και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: 
Α. Να απορρίψει τις ενστάσεις του συνόλου των πέντε (5) υποψηφίων, σύμφωνα με το 

σκεπτικό και την ειδική αιτιολογία που περιγράφεται στον  συνημμένο στο παρόν 
πίνακα και, 

Β. Να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της Επιτροπής: 
i. να κοινοποιήσει το παρόν πρακτικό στην Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων, 

ii. να υποβάλει το παρόν πρακτικό προς έγκριση στο Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ,  
iii. κατόπιν της έγκρισης αυτού να μεριμνήσει για την ανάρτηση της εν λόγω 

απόφασης στην ιστοσελίδα της Πράξης (training121.insete.gr) και  
iv.  να μεριμνήσει για την αποστολή ενημέρωσης στους ενιστάμενους αναφορικά με 

την αξιολόγηση της ένστασής τους. 
 
Στο σημείο αυτό και ώρα 11:00 η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ –ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 9ου ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ  
……………………………………………………………. 
Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
 
Ο Πρόεδρος         
                         
       
 
 
 
Τα μέλη 
 
 

https://training121.insete.gr/
mailto:info-training121@insete.gr
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΑΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

5/10/2022 6:13 μ.μ. INSETE-121-8386-GY-7803-7091 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 

ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Ε3 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΛΗΞΗ 
ΤΟ 2020 ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΕΝ ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

5/10/2022 8:02 μ.μ. INST-121-9653-AN-7615-4635 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΝ 
ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕ ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΌ ΤΟ 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΝ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

5/10/2022 9:59 μ.μ. INST-121-2325-AG-6221-5861 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

9/10/2022 10:44 
μ.μ. INST-121-3207-FB-1939-1028 ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

10/10/2022 12:05 
π.μ. INST-121-0587-LH-9245-7283 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 

ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Ε3 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΛΗΞΗ 
ΤΟΝ 8/2022 ΚΑΙ Η Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

 
 
 
 
 
 


