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ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                      Αριθμ. Απόφασης: 6563/405/27.11.2019 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Εξέταση Αίτησης Θεραπείας της υποψηφίας με αριθμό πρωτ. ηλεκτρονικής αίτησης 

121114/18.08.2019 κατά της υπ΄ αριθμ. 6372/388/23-09-2019 Απόφασης Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετικά 

με την έγκριση των πρακτικών εξέτασης των ενστάσεων κατά των οριστικών πινάκων κατάταξης 

υποψηφίων, της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6331/380/02-08-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΔΙΕΚ) Χειμερινού Εξαμήνου 2019β & Εαρινού Εξαμήνου 2020α». 

 

Το Δ.Σ  του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αφού έλαβε υπ΄ όψη του: 

α) Τη με αριθμ. πρωτ. 6331/380/02-08-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (διεκ) 

Χειμερινού Εξαμήνου 2019β & Εαρινού Εξαμήνου 2020α.  

β) Τη με αριθμ. πρωτ. 6347/383/02.09.2019 Απόφαση ΔΣ/Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με θέμα: «Έγκριση 

ανάρτησης των προσωρινών πινάκων ωρομισθίων εκπαιδευτών ενηλίκων Δημοσίων Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), χειμερινού εξαμήνου 2019β εαρινού εξαμήνου 2020α». 

γ) Το με αριθμ. πρωτ. 626/493/34314/04-09-2019 έγγραφο Προέδρου Δ.Σ./ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με 

θέμα: «Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης για τη Διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων που θα 

υποβληθούν κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ.» 

δ) Το με αριθμ. πρωτ. 604/287/35013/09-09-2019 έγγραφο Προέδρου Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: 

«Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για την « Διαδικασία εξέτασης των 

ενστάσεων που θα υποβληθούν κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης εκπαιδευτών ΔΙΕΚ ». 

ε) Τη σύμβαση με αριθμό 341/2019 

στ) Τα πρακτικά εξέτασης των ενστάσεων υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ Χειμερινού 

Εξαμήνου 2019β και Εαρινού Εξαμήνου 2020α ( 14 πρακτικά). 

ζ) Το από 23-09-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής των παραδοτέων 

με δειγματοληπτικό έλεγχο του 10 % των ενστάσεων και αποδεκτό επίπεδο λάθους το 2%». 

η) Τη με αριθμ. πρωτ. 6372/388/23-09-2019 Απόφαση Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: α) «Έγκριση 

πρακτικών εκδίκασης ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης εκπαιδευτών στα 
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Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) Χειμερινού Εξαμήνου 2019 β - εαρινού 

εξαμήνου 2020α» β) «Έγκριση οριστικών πινάκων κατάταξης ωρομίσθιων εκπαιδευτών στα Δημόσια 

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Χειμερινού Εξαμήνου 2019β- εαρινού εξαμήνου 2020α». γ) 

«Δημοσίευση οριστικών πινάκων κατάταξης ωρομίσθιων εκπαιδευτών στα Δημόσια Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης Χειμερινού Εξαμήνου 2019β- εαρινού εξαμήνου 2020α» στην ιστοσελίδα 

του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.». 

θ) Τη με αριθμ. πρωτ. K1/165310/22-10-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αναθέσεις 

διδακτικών ωρών σε εκπαιδευτές Δ.ΙΕΚ» 

ι)  Το με αριθμ. πρωτ. 607.2.1/464/40276/24-10-2019 έγγραφο ΙΝΕΔΙΒΙΜ προς Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. με 

θέμα: «Ερώτημα σχετικά με τις αναθέσεις διδακτικών ωρών σε εκπαιδευτές». 

κ) Το με αριθμ. πρωτ. K1/169503/30-10-2019 έγγραφο Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. με θέμα: «Διευκρινίσεις 

σχετικά με τις αναθέσεις διδακτικών ωρών σε εκπαιδευτές ΔΙΕΚ» 

λ) Τη υπ΄ αριθμ. 6343/382/30-08-2019 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Διαπίστωση συγκρότησης νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης». 

μ) Τη με αριθμ. πρωτ. 36778/27-09-2019 Αίτηση θεραπείας της υποψηφίας με αριθμό πρωτ. 

ηλεκτρονικής αίτησης 121114/18.08.2019. 

ν) Το Υ.Σ. Τ.Δ.Ε.Δ. με αριθμό 1111/03-10-2019 προς Νομική Υπηρεσία. 

ξ) Τη με αριθμ. πρωτ. 752/18.11.2019 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας. 

ο) Την Εισήγηση του Προέδρου (Εισήγηση  Διεύθυνσης  Εκπαιδευτικής Μέριμνας & Τεχνικών 

Υπηρεσιών με αριθμό 31/22.11.2019  του Τ.Δ.Ε.Δ) 

π)  Την συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, 

 

Αποφασίζει  

 

Την μη αποδοχή της αίτησης θεραπείας της υποψηφίας με αριθμό πρωτοκόλλου 

ηλεκτρονικής αίτησης 121114/18.08.2019, διότι οι αιτήσεις θεραπείας στρέφονται και 

προσβάλουν αποκλειστικά τα πορίσματα των επιτροπών ενστάσεων, που αποφαίνονται επί 

των ενστάσεων που τυχόν υποβάλουν οι διαγωνιζόμενοι στους διαγωνισμούς που διενεργεί 

το ΙΝΕΔΙΜ, ως πρώτου, κατά την εκάστοτε Πρόσκληση, εξωδικαστικού βαθμού δικαιοδοσίας 

επίλυσης της διαφοράς που δημιουργείται τυχόν από την αξιολόγηση των τυπικών προσόντων 

εκάστου υποψηφίου από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Οι Αιτήσεις Θεραπείας θεωρούνται πάντα κατά των 

Προσκλήσεων που διενεργούνται οι Διαγωνισμοί, ως δεύτερος εξωδικαστικός βαθμός 

δικαιοδοσίας για την επίλυση των εν λόγω διαφορών, ως εκ τούτου και κατά τα ανωτέρω δεν 
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έχει το νόμιμο δικαίωμα κάποιος διαγωνιζόμενος να ασκήσει, όπως εν προκειμένω, απευθείας 

Αίτηση Θεραπείας κατά των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και κατά των οριστικών 

πινάκων κατάταξης αυτού. 

 

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

                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΒΟΣ 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ και ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Α) Γραφείο Προέδρου. 

Β) Διεύθυνση Ε.Μ&Τ.Υ 

Γ) Διεύθυνση Δ.Ο.Υ. 

Δ) Τ.Δ.Ε.Δ. 

Ε) Υπεύθυνο Έργου 

ΣΤ) Νομική Υπηρεσία 

Ζ) Τμήμα Δημοσιότητας και Προβολής 

Η) Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
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