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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4060/208/27.06.2016 

 

 

  

ΘΕΜΑ: «Εξέταση Ιεραρχικής Προσφυγής της κ. Θεοδωρακοπούλου Θωμαΐτσας, κατά της 

απόφασης  του ΔΣ που επικυρώνει το πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων και τους πίνακες  

με τα οριστικά αποτελέσματα μοριοδότησης των συντονιστών των ΣΔΕ, της υπ’ αριθμ.: 

660/1/2089/18-1-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος». 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αφού έλαβε υπόψη του: 

 

 

α) Την  υπ’ αρ. 660/01/2089/18-01-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

β) Την υπ’ αρ. 3854/188/18.3.2016  Απόφαση Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ: 1) για την έγκριση του πρακτικού 

της επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων για την πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/01/2089/18-01-2016 (ΑΔΑ: ΩΖ2Κ46ΨΖΣΠ-

51Λ), που αφορούσε τη διαμόρφωση Πίνακα Κατάταξης πέντε (5) συντονιστών στο πλαίσιο 

της Πράξης: «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, 8 & 

9», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση 2014-20» και      2)  την  ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων 

στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.     

γ) Τη με αρ. πρωτ. : 17619/26-4-2016 ιεραρχική προσφυγή της κ. Θεοδωρακοπούλου 

Θωμαΐτσας . 

δ) Το υπ’ αριθμ. Υ.Σ. :  061/50/16-05-2016 της Δ.Π.Ν.Δ.Β.Μ. 

ε) Τη γνωμοδότηση από την Νομική Υπηρεσία με αριθ. πρωτ.: 272/08-06-2016 

στ)     Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου (Εισήγηση της Διεύθυνσης        

Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με αρ.: 137/16-6-2016) 

ζ)    Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του, 

 

 

 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ                                         

& ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ 
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 αποφασίζει και εγκρίνει 

 

Η Ιεραρχική Προσφυγή της κας Θωμαΐτσας  Θεοδωρακοπούλου πρέπει να απορριφθεί                  

ολοσχερώς ως αβάσιμη» σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ήτοι: 

«1. Έως και σήμερα, οι ανάγκες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ που προέκυπταν κατά την υλοποίηση των Πράξεων 

αφορούσαν κατά βάση σε τρεις κατηγορίες θέσεων: μέλη της ομάδας έργου στην Κεντρική Υπηρεσία 

του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (πρώην ΙΔΕΚΕ), περιφερειακά στελέχη και Εκπαιδευτές. Τα μέλη της ομάδας έργου 

παρακολουθούν και συντονίζουν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων 

(συντονιστές) και του οικονομικού αντικειμένου (οικονομικοί διαχειριστές).  

 

Πιο συγκεκριμένα αρμοδιότητες των Συντονιστών, όπως περιγράφονται και στην Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην οποία συμμετείχε η κα Θεοδωρακοπούλου, αποτελούν 

επιγραμματικά: ο έλεγχος και η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου 

της Πράξης - σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την ΕΥΔ Τεχνικά Δελτία  της Πράξης (ΤΔΠ), η 

πιστοποίηση και καταγραφή εξέλιξης δεικτών εκροών της Πράξης σύμφωνα με το ΤΔΠ και το Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου της ΕΥΔ, ο συντονισμός των περιφερειακών δράσεων του Έργου, η 

επικοινωνία με την ΕΥΔ και σύνταξη αναφορών σχετικά με την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου της 

Πράξης,  για τη διαμόρφωση και σύνταξη των Εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου της 

Πράξης και την υποβολή τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΥΔ κ.α.   

 

Σε προκηρύξεις του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στις οποίες η εμπειρία αντίστοιχη με αυτή των μελών της ομάδας 

έργου και συγκεκριμένα των Συντονιστών μοριοδοτείται ως προσόν, η διατύπωση που 

χρησιμοποιείται είναι: «Αποδεδειγμένη εμπειρία στη Διοίκηση – Συντονισμό – Παρακολούθηση 

υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Έργων σε Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις..».  

Οι αρμοδιότητες των περιφερειακών στελεχών όπως εν προκειμένω της προσφεύγουσας ως 

Προϊσταμένου στο ΚΕΕ Ηλιούπολης, αφορούν στο συντονισμό και του ΚΕΕ ευθύνης τους και πιο 

συγκεκριμένα στο συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου που υλοποιείται στη Δομή (όπως 

διαμόρφωση τμημάτων μάθησης, επικοινωνία και συντονισμό εκπαιδευτών κ.α.).  

Σε προκηρύξεις στις οποίες η εμπειρία αντίστοιχη με αυτή των περιφερειακών στελεχών 

μοριοδοτείται ως προσόν, η διατύπωση που χρησιμοποιείται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι «Επαγγελματική 

Εμπειρία σχετική με: σχεδιασμό και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συντονισμό 

υλοποίησης εκπαιδευτικής διαδικασίας σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων».  

 

2.  Η εμπειρία της κας Θεοδωρακοπούλου στο ΚΕΕ Ηλιούπολης βάσει των καθηκόντων της όπως 

αναφέρονται στις σχετικές συμβάσεις της, αλλά και στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

τις θέσεις αυτές, εμπίπτει στην εμπειρία Περιφερειακών Στελεχών. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχοντας ως Αρχή την 

ισότιμη μεταχείριση των υποψηφίων, στην εν λόγω Πρόσκληση, δεν μοριοδότησε την εμπειρία 

υποψηφίων που εμπίπτει σε αυτή των περιφερειακών στελεχών, ακόμη και αυτών που παρείχαν τις 

υπηρεσίες τους σε δομές ευθύνης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (π.χ. ΚΔΒΜ, ΚΕΕ). Για τους λόγους που αναφέρονται 
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στο σημείο Α, η εμπειρία της κας Θεοδωρακοπούλου στο ΚΕΕ, όπως και συνυποψήφιων της που είχαν 

υποβάλλει αίτηση στην εν λόγω Πρόσκληση και είχαν ανάλογη εμπειρία με αυτή των περιφερειακών 

στελεχών δεν μοριοδοτήθηκε .  

 

3. Σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό της κας Θεοδωρακοπούλου σχετικά με την μοριοδότησή της σε 

προγενέστερη πρόσκληση για  την ίδια εμπειρία, επισημαίνεται ότι οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος δεν αποτελούν πρόκριμα για την μελλοντική κατάταξη των υποψηφίων, σε 

μεταγενέστερο διαγωνισμό, δεδομένου ότι κάθε διαγωνιστική διαδικασία διατηρεί την αυτοτέλειά 

της.  Σε κάθε περίπτωση σε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει ως αρχή την 

ίση μεταχείριση των υποψηφίων (στην περίπτωση αυτή μοριοδοτήθηκαν όλοι οι συνυποψήφιοι της 

κας Θεοδωρακοπούλου με αντίστοιχη εμπειρία).  

 

 

  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

 

 

 

       ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ : 

1) Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου 

2) Διεύθυνση Προγραμμάτων 

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

3) Τμήμα Σχεδιασμού Δράσεων 

4) Ομάδα Έργου ΣΔΕ 

 

        ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 

1) Νομική Υπηρεσία 
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