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ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικής Προσφυγής της κας. Παπαντωνιάδου Μαρίας επί των 

Οριστικών Αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. 660/2/3463/30-1-2014 πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εκπαιδευτών με σύμβαση μίσθωσης 
έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 

 

           Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψη του: 

1. Την υπ’ αρ. 660/2/3463/30-1-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

2. Την υπ’ αρ. 1947/50/12-05-14 Απόφαση Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ: 1) για την έγκριση του 

πρακτικού της επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων 

για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/2/3463/30-1-

2014 που αφορά την επιλογή εκπαιδευτών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας  και τη διαμόρφωση των 

οριστικών πινάκων, 2) Διαβίβαση των οριστικών πινάκων στη Γενική Γραμματεία 

Δια Βίου Μάθησης προς επικύρωση. 

3. Την 4977/15-5-2014 Απόφαση με θέμα ‘Επικύρωση Οριστικών Πινάκων’ του 

Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

4. Την με αρ. πρωτ. 32619/12-6-2014 Ιεραρχική Προσφυγή της  κας Παπαντωνιάδου 

Μαρίας. 

5. Το υπ’ αριθμ. Υ.Σ. : 061/178/16-7-2014 της Δ.Π.Ν.Δ.Β.Μ. 

6. Τη γνωμοδότηση από την Νομική Υπηρεσία με αριθ. πρωτ.: 401/22-7-2014. 

7. Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου (Εισήγηση της Διεύθυνσης   

Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με αρ.: 567) 

8. Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να απορριφθεί η ιεραρχική προσφυγή της κας Παπαντωνιάδου Μαρίας για τους 
κάτωθι λόγους: 

1. Η διδακτική εμπειρία σε ΙΕΚ προσμετράται στην διδακτική εμπειρία σε δομές δια 
βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

2. Η επιμόρφωση στην ειδική αγωγή δεν προσμετράται διότι δεν εμπίπτει στα πεδία 
της εκπαίδευσης ενηλίκων ή του διδακτικού αντικειμένου, που μοριοδοτούνται 
ως πεδία επιμόρφωσης βάσει προκήρυξης. 

3. Το συνέδριο ‘Το μέλλον της μάθησης’ και το σεμινάριο ‘Διαχείριση 
Βιβλιοθηκών και Αρχείων ως Κέντρα Γνώσης και Πολιτισμού’ δεν εμπίπτουν 
ούτε στην εκπαίδευση ενηλίκων ούτε στο διδακτικό αντικείμενο. 
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4. Για τα Συνέδρια ‘Οι Νέες Τεχνολογίες στη Δια Βίου Μάθηση’ και ‘Οι 
ερευνητικές προκλήσεις στο χώρο της Φυσικής’ και την ημερίδα 
‘Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη’: α) δεν αναγράφονται ώρες 
επιμόρφωσης στη βεβαίωση παρακολούθησης του συνεδρίου ή της 
ημερίδας, β) δεν προσκομίζεται στο φάκελο δικαιολογητικών επίσημο 
πρόγραμμα του συνεδρίου ή της ημερίδας. 

5. Το σεμινάριο ‘Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη διαδικτυακή 
μάθηση’ δεν εμπίπτει στο πεδίο ‘επιμόρφωση στα ΣΔΕ’. 

6. Αναφορικά με την συνυποψήφια της κα Μήτρη,  κατά τη διοικητική 
επαλήθευση και την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων εξετάζεται ο 
φάκελος δικαιολογητικών και γίνεται να μεταβληθούν τα δηλωθέντα μόρια 
(είτε να αυξηθούν, είτε να μειωθούν). 

 
 

 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
 
α) Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου 

β) Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

γ) Τμήμα Σχεδιασμού Δράσεων 

δ)Ομάδα Έργου ΣΔΕ  
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

    Νομική Υπηρεσία  

 

ΑΔΑ: ΒΘ0Β46ΨΖΣΠ-2ΡΡ


		2014-09-17T09:10:01+0300
	Athens




