
Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                                  

                                                                            Αριθµ. Α̟όφασης:2177/102/31.07.14 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών των Αλέξανδρου Κα̟ατσούλια και  

           κας Ελένης Ασηµακο̟ούλου  κατά των  Οριστικών 

Α̟οτελεσµάτων  

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

           ενδιαφέροντος για την ε̟ιλογή Υ̟ευθύνων Εκ̟αίδευσης,    

          Ανά̟τυξης και ∆ιασφάλισης Ποιότητας και Υ̟ευθύνων 

Οργάνωσης             

          στα  Κ.∆.Β.Μ. 

 

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υ̟’ όψη του: 

ΣΧΕΤΙΚΑ:  

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

β) Η υ̟’ αρ. 1515/73/28.11.2013 Α̟όφαση ∆.Σ/ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ για την αντι̟αραβολή  

(διοικητική ε̟αλήθευση) των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης µε το ̟εριεχόµενο 

των φακέλων των δικαιολογητικών για την ̟ρόσκληση ενδιαφέροντος µε αρ. ̟ρωτ. 

602/7/30437/4-6-2013 για την ε̟ιλογή Υ̟ευθύνων Εκ̟αίδευσης, Ανά̟τυξης και 

∆ιασφάλισης Ποιότητας Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης  και Υ̟ευθύνων Οργάνωσης και  

δηµοσιο̟οίησης των ̟ροσωρινών ̟ινάκων στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ. 

      γ) Το ̟ρακτικό συνεδρίασης της ε̟ιτρο̟ής εξέτασης ενστάσεων.  

δ) Η υ̟’ αριθµ. 1605/76/27.12.13 Α̟όφαση ∆.Σ/ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ διαµόρφωσης των 

οριστικών ̟ινάκων κατάταξης των Υ̟ευθύνων Εκ̟αίδευσης, Ανά̟τυξης και 

∆ιασφάλισης Ποιότητας και  την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ. 

ε) Η µε αρ. ̟ρωτ. 2635/24-1-14 ιεραρχική ̟ροσφυγή του κ. Αλέξανδρου 

Κα̟ατσούλια. 

στ)Η µε αρ. ̟ρωτ. 20371/3-4-2014 ιεραρχική ̟ροσφυγή της κας Ελένης 

Ασηµακο̟ούλου. 

      η) Τις γνωµοδοτήσεις  α̟ό την Νοµική Υ̟ηρεσία. 
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      θ) Την εισήγηση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου (Εισήγηση της ∆ιεύθυνση Προγραµµάτων  

           Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης µε αρ.  …………………………..) 

      ι) Τη συζήτηση µεταξύ των µελών του, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

 Την α̟όρριψη των ιεραρχικών ̟ροσφυγών των κ. Αλέξανδρου Κα̟ατσούλια και 

Ελένης Ασηµακο̟ούλου. 

 

Αναλυτικά:  

 

1.  Να α̟ορριφθεί η ιεραρχική ̟ροσφυγή του κ. Αλέξανδρου 

Κα̟ατσούλια, κατά το σχετικό σκε̟τικό της Ε̟ιτρο̟ής Ενστάσεων 

για την α̟οτίµηση της ε̟αγγελµατικής του εµ̟ειρίας ως και του 

υ̟ολογισµού των ωρών ε̟ιµόρφωσής του. 

2.  Να α̟ορριφθεί η ιεραρχική ̟ροσφυγή της κας Ελένης 

Ασηµακο̟ούλου ως α̟ολύτως εκ̟ρόθεσµη. Υ̟οβλήθηκε κατά  

διάστηµα τριών και ̟λέον µηνών α̟ό την γνωστο̟οίηση των 

οριστικών α̟οτελεσµάτων (Α̟όφαση ∆.Σ 1605/76/27.12.2013) 

. 

 

 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
α) Γραφείο ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 

β) ∆ιεύθυνση Προγραµµάτων Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης 

γ) Κ∆ΒΜ  

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

α) Νοµική Υ̟ηρεσία  
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