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                                                                       ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΘΕΜΑ:   Εξέταση Αίτησης Θεραπείας της, με αρ. πρωτ.: 19415/26-6-2019, κατά της 
Απόφασης του Δ.Σ. /ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με αριθμό: 6244/374/07.06.2019 (ΑΔΑ: 
6ΚΜΨ46ΨΖΣΠ-ΔΙΑ),  για την έγκριση ανάρτησης και δημοσιοποίησης στην 
ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Πινάκων Επιτυχόντων Υποψηφίων, των 
Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης και Αττικής για την ειδικότητα της Πληροφορικής, της με αρ. πρωτ. 
660/7/34350/19-10-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη 
σύμβασης έργου για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο πλαίσιο της Πράξης 
«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση 2014-2020» 

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

1.  Την  υπ’ αρ. 660/7/34350/19-10-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. 

2. Την υπ’ αρ. 6244/374/07.06.2019  Απόφαση του Δ.Σ. /ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΑΔΑ: 
6ΚΜΨ46ΨΖΣΠ-ΔΙΑ),  για την έγκριση ανάρτησης και δημοσιοποίησης στην 
ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Πινάκων Επιτυχόντων Υποψηφίων, των 
Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης και Αττικής για την ειδικότητα της Πληροφορικής, της με αρ. 
πρωτ. : 660/7/34350/19-10-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο πλαίσιο 
της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» 

3. Τη με αρ. πρωτ. :   19415/26-6-2019 Αίτηση Θεραπείας  
4. Το υπ’ αρ. Υ.Σ. :  061/70/17-7-2019  της Δ.Π.Ν.Δ.Β.Μ. 
5. Τη γνωμοδότηση από την Νομική Υπηρεσία με αριθ. πρωτ.: 539/1-8-2019  
6. Την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ./ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Εισήγηση της Διεύθυνσης       

Προγραμμάτων Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης με Αρ: 141/29-10-2019 
7. Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την απόρριψη  της Αίτησης Θεραπείας με αρ. πρωτ.: 19415/26-6-2019  

ως αβάσιμης, διότι :  

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική της αίτηση, έχει δηλώσει στο πεδίο: 
επιμόρφωση 1.2α στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων 
ειδικοτήτων, ότι κατέχει 301 ώρες από τις οποίες μόνο οι 26 ώρες 
ανταποκρίνονται στο αντικείμενο της πληροφορικής. Οι λοιπές βεβαιώσεις 
που έχει προσκομίσει αφορούν σε: α) Διεθνές δίπλωμα της Vellum για τα 
ταξίδια και τον Τουρισμό-240 ώρες, β) Κύκλος: Σχολείο-Εκπαιδευτικοί-
Τοπική Κοινωνία και εκπαιδευτικές ανισότητες-35 ώρες, οι οποίες δεν 
συνάδουν με το αντικείμενο της πληροφορικής.   

 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
_________________________________________ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αριθμ. Απόφασης: 6493/398/30-10-2019 

ΑΔΑ: ΩΤΕΡ46ΨΖΣΠ-ΩΧΙ
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Ακόμα η με αρ. πρωτ.: 19415/26-6-2019 σύμφωνα με την ηλεκτρονική  
αίτηση, έχει δηλώσει ότι κατέχει διδακτική εμπειρία σε δομές της Διά Βίου 
Μάθησης. Οι βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας που έχει προσκομίσει όμως 
προέρχονται από: α) Δημόσια ΙΕΚ του ΟΑΕΔ τα οποία εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Εργασίας και β) ΚΕΚ ΟΑΕΔ, οι οποίες δεν συνάδουν με τη με τη 
μοριοδότηση υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων ΚΔΒΜ της πρόσκλησης 
αρ. πρωτ. 660/7/34350/19-10-2018. Ειδικότερα στη σελ.14 (πίνακας 
μοριοδότησης υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων ΚΔΒΜ) και στη σελ.18 
(ενότητα Ε΄ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, σημείο 5.Διδακτική 
εμπειρία) της σχετικής πρόσκλησης, αναφέρεται ότι διδακτική εμπειρία που 
μοριοδοτείται είναι σε Προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. (πρώην ΓΓΔΒΜ, 
πρώην ΓΓΕΕ, πρώην ΓΓΛΕ) και  σε δομές της Διά Βίου Μάθησης (ΔΙΕΚ, ΣΕΚ και 
ΣΔΕ). 
Βάσει της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 660/7/34350/19-10-2018 στη σελ.25, 
στην περίπτωση που ανακύπτει ανακριβής και λανθασμένη καταχώρηση 
των δηλωθέντων στοιχείων των υποψηφίων ή η εκτυπωμένη αίτηση δε 
φέρει την υπογραφή του υποψηφίου ή δε συνοδεύεται από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά  ή δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής 
πρόσκλησης ή δεν τεκμηριώνεται ιδιότητα που δηλώθηκε κα 
μοριοδοτήθηκε, η αίτηση απορρίπτεται και ο υποψήφιος διαγράφεται από 
τους πίνακες επιτυχόντων. 
 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
α) Γραφείο Προέδρου 
β) Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης 
γ) Τμήμα Σχεδιασμού Δράσεων 
δ) Κ.Δ.Β.Μ. 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
    Νομική Υπηρεσία  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./Ι.Ν.Ε.Δ.Ι.Β.Ι.Μ. 
ΔΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΤΕΡ46ΨΖΣΠ-ΩΧΙ


		2019-10-31T13:31:38+0200
	Athens




