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ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών των κ. Γλουστιάνου και Τουτζιάρη επί 

των Οριστικών Αποτελεσµάτων της υπ΄αριθµ. 602/9/35750/2-7-2013  

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υπευθύνων 

Εκπαίδευσης Σχολών Γονέων 

 

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψη του: 
1. To µε αρ. πρωτ. 27406/27-12-2013 έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ περί διαβίβασης 

αποφάσεων τροποποίησης των πράξεων µε τίτλο «Σχολές Γονέων ΑΠ7,8» 
2. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 26412/ 19-12-2013  Απόφαση της  ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ περί της 

6ης τροποποίησης της πράξης «Σχολές Γονέων ΑΠ7» 
3. Την υπ’ αριθµ. πρωτ.26413/19-12-2013  Απόφαση της  ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ περί της 

6ης τροποποίησης της πράξης «Σχολές Γονέων ΑΠ8» 
 
4. Τη υπ. αριθµ. 602/9/35750/2-7-2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
την επιλογή Υπευθύνων εκπαίδευσης, εκπαιδευτών και µελών οµάδας έργου των 
Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7,8,9» 
5. Τη υπ’ αρ. 1233/63/23.07.13 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. 
602/9/35750/2-7-2013 για την επιλογή Υπευθύνων εκπαίδευσης και εκπαιδευτών 
των Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7,8,9» 
6. Το πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων. 
7. Την  υπ’ αριθµ. 1391/69/11.10.2013 απόφαση α) διαµόρφωσης των οριστικών 
πινάκων κατάταξης Υπευθύνων εκπαίδευσης και εκπαιδευτών των Πράξεων «Σχολές 
Γονέων ΑΠ7,8,9» και β) την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ. 
8. Τη µε αρ. πρωτ . Ιεραρχική Προσφυγή της κ Γλουστιάνου µε αρ.πρωτ 54362/12-
11-2013 
9. Τη µε αρ. πρωτ . Ιεραρχική Προσφυγή της κ Τουτζιάρη µε αρ.πρωτ 52831/30-10-
2013 
10. Τη γνωµοδότηση από την Νοµική Υπηρεσία. 

       11. Την Εισήγηση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου  (Εισήγηση της ∆ιεύθυνση         
Προγραµµάτων Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης µε αρ. 197) 

        12. Την συζήτηση µεταξύ των µελών του, 

 

Αποφασίζει και εγκρίνει 

 

Ι) να γίνει δεκτή η προσφυγή της κ. Μαρίας Γλουστιάνου κατά τα σηµεία Α και Β. Να 

απορριφθεί για τυπικούς λόγους (µη προσκόµιση υπευθύνου δηλώσεως περί 

πλήρους απασχόλησης) κατά το σκέλος Γ. Να της προσµετρηθούν τα µόρια που της 



αφαιρέθηκαν κατά τα σκέλη Α και Β και να καταταγεί αναλόγως στους οριστικούς 

πίνακες. Επίσης, να της προσµετρηθούν τα µόρια για την απασχόλησή της στην 

Hellenic Research House ως ανέφερε στο σκέλος Γ της προσφυγής της. 

Ι Ι) Να γίνει δεκτή η ιεραρχική προσφυγή της κ. Ιορδάνας Τουτζιάρη κατά το σκέλος 1 

και να της προσµετρηθούν τα µόρια που αντιστοιχούν σε 73,75 µήνες για την 

απασχόλησή της σε: Σχ. Γονέων-37,75 µ., Γρ. Ισότητας-9µ., ΚΕΚ-8µ., Νοµ. 

Αυτοδιοίκηση-7,5µ., ∆ΕΠΚΑ-11,5µ. Να γίνει δεκτή κατά το σκέλος δύο καθ’ όλα τα 

επιµέρους σηµεία της εκτός του σκέλους υποστοιχεία Η,Θ, Ι που αφορούν διδακτική 

εµπειρία σε σχολεία ∆/θµιας Εκπαίδευσης. Να απορριφθεί η ιεραρχική προσφυγή 

κατά το σκέλος 3 αυτής. Να προσµετρηθούν στην προσφεύγουσα επιπλέον στο 

σκέλος 1 (73,75-66=7,75*0,50) 3, 88 µόρια και στο σκέλος 2 συνολικά 2,85 µόρια.    

 
 
ΙΙ) Την ανάρτηση των οριστικών πινάκων στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ 
 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

α) Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου 

β) Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

γ) Υπεύθυνη  Έργου Σχολών Γονέων 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

α) Ν.Υ. 

β) Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ/ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ 
                                                                                               ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΕΝΤΖΑΣ 


