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ΘΕΜΑ:  Αποτελέσματα  Δευτεροβάθμιας  Επιτροπής,  για  την  υλοποίηση  δύο  (2)

προγραμμάτων κατάρτισης  τριάντα  (30)  κρατουμένων  στο  Κατάστημα  Κράτησης

Ιωαννίνων,  που  αντιμετωπίζουν  σοβαρό  πρόβλημα  κοινωνικής  και  επαγγελματικής

επανένταξης, με τίτλο: «Συντηρητές Κτιρίων», διάρκειας 250 ωρών. 

 

Έχοντας υπόψη :

1. Την υπ’ αριθμ. 20856/07-02-2022 (ΑΔΑ: Ψ2Ε74691Ω2-Ω8Ρ) Απόφαση Διοικητή περί

προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων,  για την

υλοποίηση δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης, τριάντα (30) κρατουμένων στο Κατάστημα

Κράτησης  Ιωαννίνων,  που  αντιμετωπίζουν  σοβαρό  πρόβλημα  κοινωνικής  και

επαγγελματικής επανένταξης, με τίτλο: «Συντηρητές  Κτιρίων», διάρκειας 250 ωρών.

2. Την υπ’ αριθμ. 179048/4-04-2022  (ΑΔΑ: 63Μ94691Ω2-3ΩΝ) Απόφαση Διοικητή περί

επαναπροκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων,  για

την  υλοποίηση  δύο  (2)  προγραμμάτων  κατάρτισης,  τριάντα  (30)  κρατουμένων  στo

Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων, που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κοινωνικής και

επαγγελματικής επανένταξης, με τίτλο: «Συντηρητές  Κτιρίων», διάρκειας 250 ωρών.  

3. Την  με  αριθμ.  197084/07-04-2022  Απόφαση  της  Προϊσταμένης  της  Περιφερειακής

Δ/νσης  Ηπείρου,  για  Σύσταση  Πρωτοβάθμιας  Επιτροπής  Αξιολόγησης  ωρομίσθιων

εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, για την υλοποίηση δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης

τριάντα  (30)  κρατουμένων  στο  Κατάστημα  Κράτησης  Ιωαννίνων,  που  αντιμετωπίζουν

σοβαρό πρόβλημα κοινωνικής  και  επαγγελματικής  επανένταξης,  με  τίτλο:  «Συντηρητές

Κτιρίων», διάρκειας 250 ωρών. 
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4.  Το  υπ’  αριθμ.  232759/15-04-2022  πρακτικό  της  Πρωτοβάθμιας  Επιτροπής

Αξιολόγησης   υποψηφίων  ωρομίσθιων  εκπαιδευτών,  για  την  υλοποίηση  δύο  (2)

προγραμμάτων κατάρτισης  τριάντα  (30)  κρατουμένων  στο  Κατάστημα  Κράτησης

Ιωαννίνων,  που  αντιμετωπίζουν  σοβαρό  πρόβλημα  κοινωνικής  και  επαγγελματικής

επανένταξης, με τίτλο: «Συντηρητές Κτιρίων», διάρκειας 250 ωρών. 

5. Την υπ’ αριθμ. 307722/09-05-2022 Απόφαση Διοικητή για τη σύσταση Δευτεροβάθμιας

Επιτροπής για την εξέταση των ενστάσεων υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτών του ΚΕΚ

Ιωαννίνων,  για  την  υλοποίηση  δύο  (2)  προγραμμάτων κατάρτισης  τριάντα  (30)

κρατουμένων  στο  Κατάστημα  Κράτησης  Ιωαννίνων,  που  αντιμετωπίζουν  σοβαρό

πρόβλημα κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης, με τίτλο: «Συντηρητές Κτιρίων»,

διάρκειας 250 ωρών. 

6. Το  υπ’  αριθμ.  361427/20-5-2022  πρακτικό  της  Δευτεροβάθμιας  Επιτροπής

αξιολόγησης ενστάσεων των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτών,  για  την υλοποίηση

δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης τριάντα (30) κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης

Ιωαννίνων,  που  αντιμετωπίζουν  σοβαρό  πρόβλημα  κοινωνικής  και  επαγγελματικής

επανένταξης, με τίτλο: «Συντηρητές Κτιρίων», διάρκειας 250 ωρών. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση των αποτελεσμάτων της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής,  για την υλοποίηση δύο

(2)  προγραμμάτων κατάρτισης  τριάντα  (30)  κρατουμένων  στο  Κατάστημα  Κράτησης

Ιωαννίνων,  που  αντιμετωπίζουν  σοβαρό  πρόβλημα  κοινωνικής  και  επαγγελματικής

επανένταξης, με τίτλο: «Συντηρητές Κτιρίων», διάρκειας 250 ωρών. 

                                                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                                          ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
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