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AΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4989/297/18.09.2017 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικής Προσφυγής της κας Πλατάκη Ειρήνης, κατά των οριστικών 
πινάκων για την υπ΄ αριθμ.: 660/3/6138/14-02-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, της Πράξης 
«Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ), με κωδικό  ΟΠΣ 5002546. 
 
  
             Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αφού έλαβε υπόψη του: 

1.  Την  υπ’ αρ. 660/3/6138/14-02-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, της Πράξης 

«Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ). 

2. Την υπ’ αρ. 4706/266/26-04-2017 Απόφαση Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: 1) για την έγκριση 

των πρακτικών των επιτροπών εξέτασης των ενστάσεων κατά των προσωρινών 

πινάκων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 

660/3/6138/14-02-2017 που αφορούσε την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού 

με σύμβαση μίσθωσης έργου, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ), με 

κωδικό  ΟΠΣ 5002546 και 2) την  ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων στην 

ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.     

3. Την με αρ. πρωτ. 20863/05-05-2017 ιεραρχική προσφυγή της κας Πλατάκη ΕΙρήνης. 

4. Το υπ’ αριθμ. Υ.Σ. : 061/53/10-05-2017 της Δ.Π.Ν.Δ.Β.Μ. 

5. Τη γνωμοδότηση από την Νομική Υπηρεσία με αριθ. πρωτ.: 275/22-08-2017. 

6. Την υπ΄αριθμ. 63475/Γ1/12-4-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ορισμός 

Διευθύνοντος Συμβούλου στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης» (ΦΕΚ 

181/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./20-4-2017). 

7. Την υπ΄αριθμ. 4704/266/26-4-2017 Απόφαση Δ.Σ./ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με θέμα 

«Διαπίστωση συγκρότησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Νεολαίας και 

Διά Βίου Μάθησης». 

8. Την Εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Εισήγηση της 

Διεύθυνσης Προγραμμάτων Νεολαίας και  Δια Βίου Μάθησης με αρ. 125) 

9. Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του, 

 

 

 

 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Αποφασίζει 

 
 

Την απόρριψη της υποβληθείσας Ιεραρχικής Προσφυγής της κας Ειρήνης Πλατάκη, ως 

αβάσιμης καθώς: 

 1.  Ως προς τη μοριοδότηση της ανεργίας σύμφωνα με την Δημόσια Πρόσκληση, 

πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί και τυπωθεί μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένες με το γνήσιο της υπογραφής, υπεύθυνες 

δηλώσεις του δηλούντος περί της γνησιότητάς τους. Η προσφεύγουσα αν και προσκόμισε 

βεβαίωση εκδοθείσα ηλεκτρονικά από τον ΟΑΕΔ, σχετικά με το διάστημα της ανεργίας της, 

δεν συνόδευσε αυτήν με υπεύθυνη δήλωσή της, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής 

της σχετικά με το περιεχόμενο της ως άνω ηλεκτρονικής βεβαιώσεως από τον ΟΑΕΔ.  

2. Στο πεδίο της προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση ενηλίκων δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που να αντιστοιχούν 

στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται ή βεβαίωση προϋπηρεσίας, σε περίπτωση που η 

καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω τίτλου κτήσης (πρώην Α.Ε.Δ.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 
α) Γραφείο Προέδρου Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
β) Γραφείο Αντιπροέδρου/ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
γ) Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
δ) Τμήμα Σχεδιασμού Δράσεων 
ε) Ομάδα έργου ΣΔΕ  
ζ) Τμήμα Δημοσιότητας και Προβολής 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 
α) Ν.Υ 
β) Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
γ)Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

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