
 

 

 

                                                                          Α∆Α: ΒΛΩ746ΨΖΣΠ-ΓΤ7 

 

 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ                             Αριθµ. Απόφασης:         1272 /64 /30 -07 -2013 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
 
ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών των Χριστίνα ∆ίκου, ∆ηµητρίου  Παπαναστασίου, 

Ηλία Νικολακόπουλου , Παναγιώτη Παπαχαραλάμπους και  Ευστάθιου  Αλεξάκη  επί  

των  Οριστικών  Αποτελεσµάτων  της  υπ΄αριθµ .  602/19/3926/24.12.012 

Πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  επιλογή  εκπαιδευτών  στα  

Κ.∆ .Β .Μ .  

 

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψη του: 

 

Α) Οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 5350/03.04.2012 & 5351/03.04.2012 Αποφάσεις Ένταξης των Πράξεων 

«ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.  

      Β) Η  υπ’ αριθμ. 602/19/3926/ 24-12-2012  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Γ) Η υπ’ αρ. 974/51/28.03.2013 απόφαση α) Για την αντιπαραβολή  (διοικητική επαλήθευση) 

των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης µε το περιεχόµενο των φακέλων των 

δικαιολογητικών για την πρόσκληση ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 602/19/3926 / 24-12-2012 

για την επιλογή Εκπαιδευτών Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης στους Νοµούς Κεντρικός Τοµέας 

Αθηνών: ∆ιακόσµηση, Φλώρινα: Πληροφορική β) δηµοσίευσης των προσωρινών πινάκων 

στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ. 

∆) Η υπ’ αρ. 988/52/04.04.2013 απόφαση α) Για την αντιπαραβολή  (διοικητική επαλήθευση) 

των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης µε το περιεχόµενο των φακέλων των 



δικαιολογητικών για την πρόσκληση ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 602/19/3926 / 24-12-2012 

για την επιλογή Εκπαιδευτών Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης στους Νοµούς Μαγνησίας: 

Περιβάλλον, Νότιος Τοµέας Αθηνών: Περιβάλλον, Πληροφορική β) δηµοσίευσης των 

προσωρινών πινάκων στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ. 

      Ε) Το πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων.  

Ζ) Η υπ’ αριθµ. 1020/54/18.04.2013 απόφαση α)διαµόρφωσης των οριστικών πινάκων 

κατάταξης των Εκπαιδευτών Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης στον Νοµό Κεντρικός Τοµέας 

Αθηνών: ∆ιακόσµηση, β) την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ. 

Η) Η υπ’ αριθµ. 1088/57/15.05.2013 απόφαση α)διαµόρφωσης των οριστικών πινάκων 

κατάταξης Εκπαιδευτών Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης στους Νοµούς Μαγνησία: Περιβάλλον, 

Νότιος Τοµέας Αθηνών: Περιβάλλον, Πληροφορική, Φλώρινα: Πληροφορική β) την 

ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ  

Θ) Οι µε αρ. πρωτ . Ιεραρχικές Προσφυγές των κ Χριστίνα ∆ίκου µε αρ.πρωτ 29365/28-5-

2013, ∆ηµητρίου  Παπαναστασίου µε αρ.πρωτ 29225/28.05.2013, Ηλία Νικολακόπουλου µε 

αρ.πρωτ 28959/24-5-2013, Παναγιώτη Παπαχαραλάµπους  µε αρ.πρωτ 30466/5/6.2013 και 

Ευστάθιου  Αλεξάκη  µε αρ.πρωτ 30540/5-06-2013. 

I)  Τη γνωµοδότηση από την Νοµική Υπηρεσία. 

      Κ) Την εισήγηση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου (εισήγηση Γ∆/∆ΤΕ µε αριθµ 305  ΤΤΣΕΠ)  

      Λ) Τη συζήτηση µεταξύ των µελών του, 

 

 
Αποφασίζει : 

 

Α) 

1. Η ιεραρχική προσφυγή  του  ∆ηµητρίου  Παπαναστασίου  να  γίνει δεκτή διότι 

είναι  κάτοχος  συναφούς  διδακτορικού  και να  τροποποιηθεί ανάλογα  ο 

οριστικός  πίνακας  κατάταξης  στην  Μαγνησία για την ειδικότητα 

Περιβάλλον.  

2. Η ιεραρχική προσφυγή του  Ηλία Νικολακόπουλου  να γίνει δεκτή διότι  

προκύπτουν 429 ώρες  διδακτικής  εµπειρίας  στα ΚΕΕ και να τροποποιηθεί  

ανάλογα ο οριστικός  πίνακας  κατάταξης  στον Νότιο Τοµέα Αθηνών για την  

ειδικότητα Πληροφορική.  



3. Η ιεραρχική προσφυγή της  Χριστίνας  ∆ίκου  πρέπει να απορριφθεί ως  

αβάσιµη εφόσον δεν  εµπεριέχει κανένα νόµιµο  λόγο τεκµηρίωσης  για την  

ευδοκίµηση  του  µοναδικού  λόγου  που  προβάλει.  

4. Η ιεραρχική προσφυγή του  Παναγιώτη Παπαχαραλάµπους  να γίνει δεκτή  

διότι προκύπτουν 396 ώρες  διδακτικής  εµπειρίας  στα Σ∆Ε και να 

τροποποιηθεί ανάλογα ο οριστικός  πίνακας  κατάταξης  στην  Φλώρινα για  

την ειδικότητα Πληροφορική.  

5. Η ιεραρχική προσφυγή του  Ευστάθιου  Αλεξάκη πρέπει να απορριφθεί ως  

αβάσιµη διότι έχουν  στην διδακτική του  εµπειρία έχουν προσµετρηθεί οι  

ώρες  για  τις  οποίες  έχει  προσκοµίσει  βεβαιώσεις .  

 

Β) Την τροποποίηση  της  απόφασης  1088/57/15.05.2013 ως προς τους οριστικούς πίνακες 

κατάταξης εκπαιδευτών Κ.∆.Β.Μ. για την Μαγνησία  για την ειδικότητα Περιβάλλον, τον  Νότιο  

Τοµέα Αθηνών για  την  ειδικότητα  Πληροφορική  και  την Φλώρινα  για  την  

ειδικότητα Πληροφορική.  

 

Γ) Τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων  στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ   

 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

α) Γραφείο ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 

β) Γενική ∆ιεύθυνση ∆ραστηριοτήτων και Τεχνικών Έργων 

γ) ΤΤΣΕΠ 
δ) Ν.Υ. 
ε) Οµάδα Έργου Κ.∆.Β.Μ 
 
 


