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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Σήμερα, την 9η Αυγούστου 2019, συνήλθαμε στα γραφεία του Ιδρύματος με 

την επωνυμία «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ» 

στην Θέρμη Θεσσαλονίκης (6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης) εμείς οι 1) Περικλής 

Ηλιόπουλος, 2) Πέτρος Βογιατζόγλου και 3) Γεώργιος Καμπάς, οι οποίοι αποτελούμε 

την Επιτροπή Ενστάσεων της Δ/ξης για την πλήρωση μιας θέσης έκτακτου 

προσωπικού (Κωδικός Θέσης : ΠΛΗΡ19), στο πλαίσιο της Πράξης ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

με τίτλο “Υποστήριξη και Διαχείριση Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια νέα αρχή στα 

ΕΠΑΛ»”, όπως οριστήκαμε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ιδρύματος της 4ης 3-7-2019 συνεδρίασής του, για να εξετάσουμε την από 06.08.2019 

(αριθ. Εισερχ. Πρωτ. 418/19) Ένσταση που υπέβαλε ο κ. Αλέξανδρος Ντωνούδης. 

Αφού λάβαμε υπόψη : 

i. Την υπ’ αριθ. ΑΔΑ ΨΦΔΔΟΞ2Ξ-Λ5Ζ προκήρυξη και τις διατάξεις νόμου, στην 

οποία ερείδεται. 

ii. Το από 02.08.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης.  

iii. Την από 06.08.2019 Ένσταση του Αλέξανδρου Ντωνούδη. 

iv. Τα στοιχεία της υποψηφιότητας που προσκόμισε ο ενιστάμενος. 

Σκεφτήκαμε ως εξής : 

Η ένσταση είναι παραδεκτή (εμπρόθεσμη και ερείδεται στην σχετική πρόβλεψη 

της Προκήρυξης περί υποβολής ενστάσεων). 

Απαιτούμενο κατά την Προκήρυξη τυπικό προσόν, επί ποινή απόρριψης της 

υποψηφιότητας, αποτελεί η κατοχή τίτλου σπουδών ΠΕ κλάδου Πληροφορικής των 

αναφερόμενων Τμημάτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ή αναγνωρισμένων ισότιμων 

τμημάτων της αλλοδαπής. 

Ο ενιστάμενος διαθέτει πτυχίο Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου Ηλεκτρονικού 

Μηχανικού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αθηνών. 

Η υποψηφιότητα του ενιστάμενου απορρίφθηκε, διότι θεωρήθηκε ότι το 

ανωτέρω πτυχίο δεν πληροί το τυπικό προσόν της κατοχής του απαιτούμενου από την 

προκήρυξη τίτλου σπουδών. 

Σύμφωνα με την υποπερίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3027/2002, 

όπως ισχύει τροποποιηθείσα από την περ. (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 29 

Ν.4186/2013: «Το πτυχίο που χορηγούν τα Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. παρέχει 

δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ αποτελεί 

και πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, το οποίο ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα 

είναι ισότιμο και αντίστοιχο με αυτά των Τ.Ε.Ι. …». Συνεπώς, ο τίτλος του ενιστάμενου 

ΑΔΑ: 9Φ4ΦΟΞ2Ξ-Ω92



2 
 

δεν ικανοποιεί το ζητούμενο από την πρόσκληση τυπικό προσόν και ορθώς δεν 

βαθμολογήθηκε.  

Περαιτέρω, το αίτημα περί χορήγησης των στοιχείων του φακέλου των λοιπών 

συνυποψηφίων είναι απορριπτέο λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος, καθόσον η 

ένσταση δεν αφορά σε μη ορθή βαθμολογική σύγκριση  της υποψηφιότητας, αλλά 

στην απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης. 

 

Συνεπώς η ένσταση πρέπει να απορριφθεί. 

  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

  
Η Επιτροπή Ενστάσεων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 

Απορρίπτει την από 06.08.2019 Ένσταση του Αλέξανδρου Ντωνούδη.  

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

Περικλής Ηλιόπουλος  Πέτρος Βογιατζόγλου   Γεώργιος Καμπάς 
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