
 

 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
          ΑΔΑ: ΒΧ0946ΨΖΣΠ-ΝΡ0                                                                       

                                                               Αριθμ. Απόφασης: 2011/97/13.06.2014 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: Απόρριψη Ιεραρχικών Προσφυγών των κ. Μπεναβέλη Ευαγγελίας,  

         Ευαγγγελόπουλου Αθανασίου, Μέρα Κωνσταντίνου και              

        Κολιοπούλου Ευθαλίας, κατά των  Οριστικών Αποτελεσμάτων της  

         υπ΄αριθμ. 602/7/30437/4-6-2013 Πρόσκλησης εκδήλωσης     

         ενδιαφέροντος για την επιλογή Υπευθύνων Εκπαίδευσης,      

        Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας και Υπευθύνων Οργάνωσης  

        στα  Κ.Δ.Β.Μ. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψη του: 

ΣΧΕΤΙΚΑ:  

       α) Η  υπ’ αριθμ. 602/7/30437/4-6-2013  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

β) Η υπ’ αρ. 1515/73/28.11.2013 Απόφαση Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την αντιπαραβολή  

(διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης με το περιεχόμενο 

των φακέλων των δικαιολογητικών για την πρόσκληση ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 

602/7/30437/4-6-2013 για την επιλογή Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και 

Διασφάλισης Ποιότητας Κέντρων Δια Βίου Μάθησης  και Υπευθύνων Οργάνωσης και  

δημοσιοποίησης των προσωρινών πινάκων στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

      γ) Το πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων.  

δ) Η υπ’ αριθμ. 1605/76/27.12.13 Απόφαση Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ διαμόρφωσης των 

οριστικών πινάκων κατάταξης των Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και 

Διασφάλισης Ποιότητας και  την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

ε) Η με αρ. πρωτ. 944/13-1-2014 ιεραρχική προσφυγή της κας Μπεναβέλη 

Ευαγγελίας 

στ)   Η με αρ. πρωτ. 59482/19-12-2013  ιεραρχική προσφυγή της κας Κολιοπούλου 

Ευθαλίας. 



ζ) Η με αρ. πρωτ. 57783/10-12-2013   ιεραρχική προσφυγή του κ. Ευαγγελόπουλου 

Αθανασίου. 

η) Η με αρ. πρωτ. 390/8-1-2013   ιεραρχική προσφυγή του κ. Μέρα Κωνσταντίνου. 

      θ) Τις γνωμοδοτήσεις  από την Νομική Υπηρεσία. 

      ι) Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου (Εισήγηση της Διεύθυνση Προγραμμάτων  

           Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με αρ. 413) 

      κ) Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 Την απόρριψη των ιεραρχικών προσφυγών των κ. Μπεναβέλη Ευαγγελίας,          

Ευαγγελόπουλου Αθανασίου, Μέρα Κωνσταντίνου και Κολιοπούλου 

Ευθαλίας. 

Αναλυτικά:  

1. Να απορριφθεί η ιεραρχική προσφυγή της κας Μπεναβέλη 

Ευαγγελίας. 

 Να υπολογισθούν οι ώρες επιμόρφωσής της σε 225 ώρες.  

 Να παραμείνει ως έχει ο οριστικός πίνακας των υποψηφίων 

του Διαγωνισμού. 

2. Να απορριφθεί  ολοσχερώς η ιεραρχική προσφυγή του κ. 

Ευαγγελόπουλου Αθανασίου, εφόσον δεν τηρήθηκαν οι 

διαδικασίες κατάθεσης των δικαιολογητικών που όριζε η 

προκήρυξη από τον ενδιαφερόμενο. 

3. Να απορριφθεί η ιεραρχική προσφυγή του κ. Μέρα Κωνσταντίνου, 

λόγω ελλείψεως αποδεικτικών εγγράφων, με τα οποία να 

αποδεικνύονται οι προβαλλόμενοι λόγοι, για την σχετική 

υποστήριξη των αιτημάτων του (αναγνώριση επιμόρφωσης, 

επαγγελματική εμπειρία) 

4. Να απορριφθεί  ολοσχερώς  η ιεραρχική προσφυγή της κας 

Κολιοπούλου Ευθαλίας, λόγω μη κατάθεσης των απαιτούμενων 

βεβαιώσεων ως όριζε η προκήρυξη. 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
α) Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου 



β) Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

γ) ΚΔΒΜ  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

α) Νομική Υπηρεσία  

 
 
 
 


