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ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

AΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5486/327/25.04.2018
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικής Προσφυγής της κας Σκληρού Θωμαής, κατά της υπ΄
αριθμ. 5111/308/25-10-2017 Απόφασης Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετικά με την έγκριση των
πρακτικών εξέτασης των ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης
υποψηφίων και των οριστικών πινάκων κατάταξης της υπ΄αριθμ. 660/6/33089/07-082017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή ωρομίσθιου
εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας, σχολικής περιόδου 2017-2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την υπ΄ αριθμ. 660/6/33089/07-08-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), σχολικής χρονιάς 2017-2018, με κωδικό ΟΠΣ 5002546.
2. Την υπ΄ αριθμ. 5111/308/25-10-2017 Απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετικά με την
έγκριση και δημοσιοποίηση των πρακτικών των επιτροπών εξέτασης των ενστάσεων,
την έγκριση και δημοσιοποίηση των οριστικών πινάκων κατάταξης της υπ΄ αριθμ.
660/6/33089/07-08-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη
δημοσιοποίηση των διαθέσιμων ωρών ανά ΣΔΕ και των εκτός έδρας τμημάτων τους,
της σχολικής χρονιάς 2017-2018.
3. Την υπ΄ αριθμ. 5126/310/06-12-2017 Απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετικά α) με την
έγκριση και δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των οριστικών
πινάκων κατάταξης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού της υπ΄ αριθμ.
660/6/33089/07-08-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις
τροποποιήσεις των υποψηφίων στη σειρά προτίμησης των ΣΔΕ και των εκτός έδρας
τμημάτων τους και β) ορθή επανάληψη του οριστικού πίνακα κατάταξης της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
4. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 46521/01-11-2017 Ιεραρχική Προσφυγή.
5. Το υπ. αριθμ. 061/6/02.01.2018 Υ.Σ. του Τμήματος Σχεδιασμού Δράσεων.
6. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 29/26-03-2018 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας.
7. Το άρθρο 16 του ν. 4505/2017 (Φ.Ε.Κ. 189/Α΄/08.12.2017 ) σχετικά με την
τροποποίησης του ν.4115/2013.
8. Την υπ΄αριθμ. 5121/309/29-11-2017 Απόφαση με θέμα «Διαπίστωση συγκρότησης
νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης».
9. Την Εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Εισήγηση της Διεύθυνσης
Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με αρ. 51/17-04-2018)
10. Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του,
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Αποφασίζει
1. Να γίνει δεκτή η εν λόγω Ιεραρχική Προσφυγή. Η προσφεύγουσα προσκόμισε στα
υποβληθέντα δικαιολογητικά της την με αριθμό πιστοποίησης ΕΒ29693/01.09.2015
βεβαίωση εκπαιδευτικής επάρκειας, εκπαιδευτή Ενηλίκων της μη τυπικής Εκπαίδευσης
που εκδόθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, μετά από τη
συμμετοχή της στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών
ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης. Η χορήγηση του συγκεκριμένου τίτλου σε συνδυασμό
με το προσκομισθέν απολυτήριο Λυκείου από το 2ο Λύκειο Κέρκυρας, κατά το χρόνο
εκδικάσεως της ενστάσεως της εν λόγω προσφευγούσης, πιστοποιεί αυτονόητα την
ελληνομάθειά της και την γνώση της Ελληνικής Ιστορίας. Στο παρελθόν άλλωστε η
προσφεύγουσα έχει απασχοληθεί κατ’ επανάληψη στη διδασκαλία του ιδίου
αντικειμένου με αυτό της παρούσας Πρόσκλησης, όπως αυτό προκύπτει από τις
προσαγόμενες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ωρομίσθιου εκπαιδευτικού ΣΔΕ που εξέδωσε
το ΙΝΕΔΙΒΙΝ, με αριθμούς 224/30.06.2015, 227/30.06.2016 και 219/30.06.2016
2. Να τροποποιηθεί ο οριστικός πίνακας κατάταξης, του γραμματισμού της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της με αριθμ.
πρόσκλησης 660/6/33089/07-08-2017, για την επιλογή Εκπαιδευτικού Προσωπικού με
σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

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