
Σελίδα 1 από 3 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4335/229/07.10.2016 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Εξέταση Ιεραρχικής Προσφυγής της κας. Μπέμπελου Αικατερίνης, κατά της 
απόφασης  του ΔΣ με αριθμό: 4278/222/08-09-2016, που επικυρώνει το πρακτικό της 

επιτροπής ενστάσεων και τους πίνακες  με τα οριστικά αποτελέσματα  για σύναψη 
συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για α) Στελέχη οργάνωσης και β) Στελέχη 
Τεχνικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» ΑΠ6, ΑΠ8 και ΑΠ9, της υπ’ αριθμ.: 
660/03/28558/18-07-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος». 

 

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

 α) Τη  με αριθμό :  660/03/28558/18-07-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

β)  Τη  με αριθμό :  31570/01-09-2016 ένσταση της κας. Μπέμπελου Αικατερίνης. 

γ)  Τη   με αριθμό :  4278/222/08-09-2016 Απόφαση του Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με την οποία 

εγκρίθηκαν: 1) Το Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων κατά των προσωρινών 

πινάκων,  με βάση την 660/03/28558/18-07-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για α) Στελέχη 

οργάνωσης & β) Στελέχη Τεχνικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση» ΑΠ6, ΑΠ8 και ΑΠ9 και 2) Η  δημοσίευση του πρακτικού και των 

οριστικών  πινάκων,   όπως αυτοί διαμορφώνονται μετά την εξέταση των 

ενστάσεων, στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 

δ)  Τη  με αριθ. Πρωτ.: 33132/16-09-2016 Ιεραρχική Προσφυγή της  κ. Μπέμπελου 

Αικατερίνης 

ε)  Το υπ’ αριθμ. Υ.Σ. :  061/103/21-09-2016  της Δ.Π.Ν.Δ.Β.Μ.-Τμήμα Σχεδιασμού 

Δράσεων 

στ)  Τη  γνωμοδότηση από την Νομική Υπηρεσία με αριθ. πρωτ.: 501/22-09-2016 

ζ)  Την εισήγηση της  Διευθύνουσας Συμβούλου (Εισήγηση της Διεύθυνσης       

Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με αρ.: 271/26.09.16) 

η)  Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του, 

 

 
 
 
 
 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΔΑ: 6ΥΟ746ΨΖΣΠ-ΞΦΤ



Σελίδα 2 από 3 

 

                                                                             αποφασίζει  

Η προσφυγή της κας Μπέμπελου Αικατερίνης ως προς την συνυποψήφιά της, κα. Μπιλιάνη 

Κυριακή, απορρίπτεται ως ουσία αβάσιμη, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Νομικής 

Υπηρεσίας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ήτοι: 

«Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ.αριθμ.:660/03/28558/18-07-2016 Δημόσια 
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης Έργου για τη θέση β) Στελέχη Τεχνικής 
Υποστήριξης και ειδικότερα στο εδάφιο ¨Πίνακας κριτηρίων μοριοδότησης για στελέχη 
Τεχνικής Υποστήριξης¨ ορίζεται επακριβώς  :  
 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:  

1) Τίτλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)  

2) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων 

και γ) υπηρεσιών διαδικτύου από πιστοποιημένους φορείς  

3) Γνώση χειρισμού λογισμικών προγραμμάτων Γενικής Λογιστικής Δημοσίου 

 1.ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                                  10 

Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (πτυχιακοί τίτλοι πέραν του ενός δεν μοριοδοτούνται) 10 

Μέγιστος αριθμός μορίων 10  

3.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Αποδεδειγμένη Εμπειρία όπως περιγράφονται στο σημεία 3Α και 3Β. Οι υποψήφιοι θα 

μοριοδοτούνται για το σύνολο της εμπειρίας τους αθροιστικά με μέγιστο αρ. μορίων 40: για το 

3Α μέγιστο αρ. μορίων 23 και 3Β μέγιστο αρ. μορίων 17 

 3Α. Αποδεδειγμένη εμπειρία σχετική με οργάνωση και τεχνική υποστήριξη σε 

Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις (Κ.Π.Σ. – Ε.Σ.Π.Α.) που σχετίζονται με την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση                                                                                                                      23 

(0,50 μόρια ανά μήνα απασχόλησης με αθροιζόμενα στο μέγιστο έως 23)  

3Β. Αποδεδειγμένη εμπειρία σχετική με οργάνωση και τεχνική υποστήριξη σε 

Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις (Κ.Π.Σ. – Ε.Σ.Π.Α.)           17 

 (0,50 μόρια ανά μήνα απασχόλησης, με αθροιζόμενα στο μέγιστο έως 17)  

 Ως εκ τούτου: 

1. Η  κα. Κυριακή  Μπιλάνη κατά την κατάταξη της οποίας ως πρώτης στον προσωρινό πίνακα 

του παρόντος διαγωνισμού στρέφεται η προσφεύγουσα, κατέχει Πανεπιστημιακό τίτλο οπότε 

ορθώς πριμοδοτήθηκε με 10 μόρια κατά τα ανωτέρω σε σχέση με την προσφεύγουσα η οποία 

ως απόφοιτος Λυκείου υπάγεται στην κατηγορία ΔΕ .   

2. Περαιτέρω η επαγγελματική εμπειρία της Κυριακής Μπιλιάνη για την οποία η 

προσφεύγουσα δεν διαμαρτύρεται σε κανένα σημείο της προσφυγής της μέσω κάποιου 

σχετικού ισχυρισμού, απλά διερωτάται αν συνάδει με τους όρους και της προϋποθέσεις της εν 

λόγω Πρόσκληση,  είναι σαφές όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της ότι 

συμπεριλαμβάνει όλα τα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία για την  προσήκουσα τεκμηρίωση και 

περαιτέρω για την μοριοδότηση της κατά τους όρους της Πρόσκλησης κατά τα ανωτέρω. 

Σημειωτέων δε ότι η ίδια η προσφεύγουσα κατέχει ακριβώς την ίδια επαγγελματική εμπειρία 

που κατέχει και η πρώτη καταταγείσα στον οριστικό πίνακα Κυριακή Μπιλιάνη, για την οποία 

η προσφεύγουσα, έχει μοριοδοτηθεί  επακριβώς όπως και η καταταγείσα πρώτη στον οριστικό 

Πίνακα συνυποψήφια της.    

ΑΔΑ: 6ΥΟ746ΨΖΣΠ-ΞΦΤ



Σελίδα 3 από 3 

 

 
  Δια ταύτα κρίνουμε ότι η Ιεραρχική Προσφυγή της κας Μπέμπελου Αικατερίνης πρέπει να   

απορριφθεί ολοσχερώς ως ουσία αβάσιμη». 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
1) Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου 
2) Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
3) Τμήμα Διαχείρισης Έργων Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης 
3) Τμήμα Σχεδιασμού Δράσεων 
4) Ομάδα Έργου ΚΠΕ 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

  1)  Νομική Υπηρεσία  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΛΙΚΑΣ 

ΑΔΑ: 6ΥΟ746ΨΖΣΠ-ΞΦΤ
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