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               Αθήνα, 10 Μαίου 2012  

   Αριθµ. Πρωτ.: 151980/16465/2012 

                    
Προς 
ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ 
Υπόψη Προέδρου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη 
Αθήνα 11143 
 
Κοιν: 1. ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ 
             Υπόψη ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 
              
         2. Γενικό Γραµµατέα ∆ια Βίου Μάθησης 
              
 
 
  Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, 
 
  Στο Συνήγορο του Πολίτη υπεβλήθη η υπ.αρ.151980/20.4.2012 αναφορά της κυρίας *** η 
οποία διαµαρτύρεται για τη µη επιλογή της ως µέλος οµάδας έργου των πράξεων µε τίτλο 
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ - Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ7,8,9. 
  Συγκεκριµένα, η κα *** υπέβαλε την υποψηφιότητά της σύµφωνα µε την 
υπ.αρ.603.6/9/5595/2.3.2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή 
πρότασης προς σύναψη σύµβασης έργου για (εννέα) θέσεις µελών οµάδας του ως άνω έργου. 
  Στις 9.4.2012 ανακοινώθηκε στον ιστότοπο του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ ο πίνακας µε τους εννέα 
επιλεγέντες από την Επιτροπή αξιολόγησης προτάσεων. Καθώς η κα *** δεν 
συµπεριλαµβανόταν στους επιλεγέντες υπέβαλε, στις 12.4.2012, ένσταση. 
  Με την ένστασή της η ενδιαφερόµενη ζητά να πληροφορηθεί: 
Α)  τη σειρά κατάταξης της ιδίας καθώς και τα κριτήρια στα οποία στηρίχθηκε η βαθµολογία 
της 
Β) την αναλυτική βαθµολογία  καθώς και φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών όλων των 
υποψηφίων που προηγούνται της ιδίας και κυρίως των τελικώς επιλεγέντων. 
 
  Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να υπενθυµίσουµε ότι το ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ υποχρεούται να 
ικανοποιήσει το αίτηµα της κας *** βάσει των προβλεποµένων στο εδάφιο 3.2.γ) του 
υπ.αρ.318/13.1.2012 εγγράφου της Ειδικής Γραµµατέως Ευρωπαϊκών Πόρων µε θέµα 
΄΄Επικαιροποιηµένος οδηγός για τον τρόπο σύµβασης έργου στο πλαίσιο 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»΄΄, βάσει του 
οποίου µάλιστα εκδόθηκε η σχετική πρόσκληση. 
 Επιπλέον, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων  µε τις υπ.αρ.17/02, 56/03 και 40/05 
αποφάσεις της δέχεται την πρόσβαση σε προσωπικά δεδοµένα συνυποψηφίων  ( που 
θεµελιώνουν την επιλογή τους, όπως επιστηµονικές εργασίες, βιογραφικό σηµείωµα 
επιστηµονικής διαδροµής κλπ.) στα πλαίσια διαγωνισµών  που διεξάγουν διάφοροι φορείς.   
 
  Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, 
   



 
 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως µεριµνήσετε ούτως ώστε η υποψήφια λάβει 
απάντηση στην ένστασή της και δοθούν σε αυτήν τα ζητηθέντα στοιχεία, το συντοµότερο 
δυνατόν. 
  Επίσης παρακαλούµε όπως αποσταλεί σχετική ενηµέρωση στο Συνήγορο του Πολίτη. 
  Εν αναµονή της ανταπόκρισής σας, σάς ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία 
σας. 
 
 
 
       Με  τιµή, 
 
 
 
          Μαίρη  Κοτρωνιά 
                                                               Βοηθός  Συνήγορος  του  Πολίτη 

 


