
 
 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ                       Αριθµ. Απόφασης:     1336 /67/12.09.2013 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
 
Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών των Καρακυριάκου Κυριάκου, Βέττα Μαρία, 

Γιολδάση Σπυρίδωνα και Θεολογή Ευάγγελου 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. 974/51/28.04.2013 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 Ανατολική Αττική: Γαλλικά, Κόρινθος: Πληροφορική 

β) δηµοσίευσης των προσωρινών πινάκων στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ. 

∆) Η υπ’ αρ. 915/48/05.03.2013 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 στον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας: Πληροφορική β) δηµοσίευσης των 

προσωρινών πινάκων στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ. 

Ε) Η υπ’ αρ. 1087/57/15.05.2013 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 στον Νοµό ∆υτικός Τοµέας Αθηνών: Ψυχολογία β) δηµοσίευσης των 

προσωρινών πινάκων στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ. 

      Ζ) Το πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων.  

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

πινάκων κατάταξης των Εκπαιδευτών Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης στους Νοµούς 

Ανατολική Αττική: Γαλλικά, Κόρινθος: Πληροφορική β) την ανάρτησή τους 

στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ. 

Θ) Η υπ’ αριθµ. 1035/55/24.04.2013 απόφαση α)διαµόρφωσης των οριστικών 

πινάκων κατάταξης Εκπαιδευτών Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης στον Νοµό 

Αιτωλοακαρνανίας: Πληροφορική, β) την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του 

ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ  

Ι) Η υπ’ αριθµ. 1182/61/18.06.2013 απόφαση α)διαµόρφωσης των οριστικών 

πινάκων κατάταξης Εκπαιδευτών Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης στον Νοµό 

∆υτικός Τοµέας Αθηνών: Ψυχολογία, β) την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα 

του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ 

Κ) Οι µε αρ. πρωτ . Ιεραρχικές Προσφυγές των κ Καρακυριάκου Κυριάκου µε 

αρ.πρωτ 30831/6-6-2013, Βέττα Μαρία µε αρ.πρωτ 38737/15-07-2013, Γιολδάση 

Σπυρίδωνα µε αρ.πρωτ  40396/22-7-2013 και Θεολογή Ευάγγελο µε αρ.πρωτ 

36801/5-7-2013  

Λ) Τη γνωµοδότηση από την Νοµική Υπηρεσία. 

      Μ) Την εισήγηση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου (εισήγηση Γ∆/∆ΤΕ µε αριθµό           

340   ΤΤΣΕΠ)  

      Ν) Τη συζήτηση µεταξύ των µελών του, 

 

 
Αποφασίζει : 

 

Α) 

1. Η ιεραρχική προσφυγή του  Καρακυριάκου  Κυριάκου  να γίνει  

δεκτή διότι σύµφωνα µε τα νέα απεσταλµένα στοιχεία είναι 

δηµόσιος  υπάλληλος  και να τροποποιηθεί ανάλογα ο οριστικός  



πίνακας  κατάταξης  στην Κόρινθο  για την ειδικότητα  

Πληροφορική.  

2. Η ιεραρχική προσφυγή της  Βέττα Μαρία να γίνει δεκτή διότι  

προκύπτουν επιπλέον ώρες  επιµόρφωσης  σχετικές  µε το θεµατικό  

αντικείµενο και την  και να τροποποιηθεί ανάλογα ο οριστικός  

πίνακας  κατάταξης  στην Ανατολική Αττική  για  την  ειδικότητα  

Γαλλικά .  

3. Η ιεραρχική προσφυγή του  Γιολδάση Σπυρίδωνα να γίνει δεκτή και  

να µοριοδοτηθεί ο φάκελος  του  αναλόγως  των στοιχείων και των  

όρων  της  προκήρυξης . 

4. Η ιεραρχική προσφυγή του  Θεολογή Ευάγγελου να γίνει δεκτή διότι  

από την επεξεργασία του  φακέλου  του  προκύπτει ότι κακώς  εκ 

παραδροµής  δεν προσµετρήθηκε το πτυχίο του  το οποίο είναι  

όµοιο µε το αναφερόµενο στην πρόσκληση ενδιαφέροντος  και  να  

τροποποιηθεί ανάλογα ο οριστικός  πίνακας  κατάταξης  στον   

∆υτικό  Τοµέα  Αθηνών για την ειδικότητα Ψυχολογία.  

 

Β) Την  τροποποίηση των αποφάσεων 1020/54/18.04.2013, 

1035/55/24.04.2013 και 1182/61/18.06.2013 ως προς τους οριστικούς πίνακες 

κατάταξης εκπαιδευτών Κ.∆.Β.Μ. για την Ανατολική Αττική για την ειδικότητα 

Γαλλικά, την  Κόρινθο για την ειδικότητα Πληροφορική ,  και την 

Αιτωλοακαρνανία για την ειδικότητα Πληροφορική και για τον ∆υτικό  

Τοµέα Αθηνών για τη ειδικότητα Ψυχολογία .  

 

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 
 
 
 


