
 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
_________________________________________ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
 

                                                      
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ:   Εξέταση Ιεραρχικής Προσφυγής κας  Γκατζόφλια Άννας, με αρ. πρωτ. : με αρ. 
πρωτ.: 46788/03-11-2017, κατά της Απόφασης του Δ.Σ. /ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με αριθμό: 
5111/308/25-10-2017  (ΑΔΑ:  ΨΞ7746ΨΖΣΠ-Τ5Β),  για την έγκριση πρακτικού 
επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης 
υποψηφίων, όπως επίσης για την έγκριση και δημοσιοποίηση των Οριστικών 
Πινάκων Κατάταξης,  για την  πρόσκληση με αριθμό : 660/6/33089/07-08-
2017, για  την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης 
έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) 

 
                    Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψη του: 

1. Την  υπ’ αρ. 660/6/33089/07-08-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

2. Την υπ’ αρ.   5111/308/25-10-2017  (ΑΔΑ:  ΨΞ7746ΨΖΣΠ-Τ5Β) Απόφαση 
Δ.Σ./ΙΝΕΔΙΒΙΜ,  για την έγκριση πρακτικού επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κατά των 
προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων, όπως επίσης για την έγκριση και 
δημοσιοποίηση των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης,  για την  πρόσκληση με αριθμό: 
660/6/33089/07-08-2017, για  την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με 
σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) 

3. Τη με αρ. πρωτ. 46788/03-11-2017 Ιεραρχική προσφυγή 
4. Το υπ’ αριθμ. Υ.Σ. : 061/02/02-01-2018  της Δ.Π.Ν.Δ.Β.Μ. 
5. Τη γνωμοδότηση από την Νομική Υπηρεσία με αριθ. πρωτ.: 25/26-03-2018  

6. Την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Εισήγηση της Διεύθυνσης 

Προγραμμάτων Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης με αρ.: 28/02-04-2018.) 

7. Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την απόρριψη της Ιεραρχικής Προσφυγής της κας Γκατζόφλια Άννας, διότι η 
βαθμολόγηση της διδακτικής εμπειρίας της στα ΣΔΕ μετά τη Διοικητική Επαλήθευση,  
είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις που ορίζει  η σχετική Πρόσκληση, όπου σαφώς 
διευκρινίζεται ότι για  τη  μοριοδότηση  της  διδακτικής προϋπηρεσίας  είναι αναγκαία η  
προσκόμιση σχετικής  βεβαίωσης όπου  θα  αποδεικνύεται  με  σαφήνεια  ο  χρόνος  
απασχόλησης  σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.  
Η κα. Γκατζόφλια Άννα δεν προσκόμισε την ανωτέρω βεβαίωση και ως εκ τούτου 
απορρίπτεται η Ιεραρχική Προσφυγή της. 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
α) Γραφείο Προέδρου 

 β)   Νομική Υπηρεσία  
γ) Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
δ) Τμήμα Σχεδιασμού Δράσεων 
ε) Σ.Δ.Ε. 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αριθμ. Απόφασης:5441/324/04.04.2018 

ΑΔΑ: Ω7ΡΕ46ΨΖΣΠ-ΛΞΤ
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