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ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικής Προσφυγής της κας Ταμπάκη Αικατερίνης επί των Οριστικών  
Αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. 660/17/79656/20-11-2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την επιλογή εκπαιδευτών της θεματικής ενότητας «Αθλητισμός και Διατροφή» στο πλαίσιο 
της πράξης «Σχολές Γονέων» με σύμβαση  μίσθωσης έργου.   
 

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

1. Την  υπ’ αρ. 660/17/79656/20-11-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

2. Την υπ’ αρ. 1759/83/10-03-15 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. 660/17/79656/10-11-2014 που αφορά την επιλογή 

εκπαιδευτών με σύμβαση  μίσθωσης έργο,  στο πλαίσιο πρόσκληση για επιλογή 

εκπαιδευτών με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο της πράξης «Σχολές Γονέων», και τη 

διαμόρφωση των οριστικών πινάκων,  

3. Την με αρ. πρωτ. 14714/20-03-2015 ιεραρχική προσφυγή της κας Ταμπάκη Αικατερίνης. 

4. Το υπ’ αριθμ. Υ.Σ. : 061/55/23-03-2015 της Δ.Π.Ν.Δ.Β.Μ. 

5. Τη γνωμοδότηση από την Νομική Υπηρεσία με αριθ. πρωτ.:218/23-04-2015 

6. Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου (Εισήγηση της Διεύθυνσης   Προγραμμάτων 

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με αρ.: 336 ) 

7. Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να γίνει δεκτή η ιεραρχική προσφυγή της κας Ταμπάκη Αικατερίνης.  Η από 19/12/2014 βεβαίωση 
της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων που χορηγήθηκε στην προσφεύγουσα δεν ανέφερε αναλυτικά τις 
ώρες που είχε απασχοληθεί εκεί, η από 19/03/2015 νέα σχετική βεβαίωση που της δόθηκε έρχεται 
να  συμπληρώσει τις ελλείψεις της αρχικής, ως συνέχεις αυτής, αναγράφοντας πλέον αναλυτικά 
τις ώρες που η προσφεύγουσα  απασχολήθηκε εκεί. Η προσφεύγουσα παραδεκτά και βάσιμα 
απέστειλε την εν λόγω συμπληρωματική βεβαίωση κατά την υποβολή της ένστασής της, λόγω της 
πλημμελούς εκδόσεως της αρχικής βεβαίωσης από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων κατά την ανάλυση 
του χρόνου της απασχόλησής της. Για τους λόγους αυτούς να γίνει δεκτή η προσφυγή της. Οι ώρες 
της επαγγελματικής της προϋπηρεσίας να υπολογισθούν συνολικά 3110, ‘όπως αρχικά αιτείται. 

 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
α) Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου 
β) Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
γ) Τμήμα Σχεδιασμού Δράσεων 

δ)Ομάδα Έργου Σχολές Γονέων  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
  
    ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΕΝΤΖΑΣ 
 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
    Νομική Υπηρεσία  

Αριθμ. Απόφασης: 3158/135/28.4.2015 
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