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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4061/208/27.6.2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Εξέταση Ιεραρχικής Προσφυγής της κας. Τσίγκα Θεοδώρας, κατά της απόφασης  του 

ΔΣ που επικυρώνει το πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων και τους πίνακες  με τα 

οριστικά αποτελέσματα μοριοδότησης των συντονιστών των ΣΔΕ, της υπ’ αριθμ.:                                    

660/1/2089/18-1-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος». 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αφού έλαβε υπόψη του: 

α) Την υπ’ αρ. 660/01/2089/18-01-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

β) Την υπ’ αρ. 3854/188/18.3.2016  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. 660/01/2089/18-01-2016 (ΑΔΑ: 

ΩΖ2Κ46ΨΖΣΠ-51Λ),   που αφορούσε τη διαμόρφωση Πίνακα Κατάταξης πέντε (5) 

συντονιστών στο πλαίσιο της Πράξης: «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, 8 & 9», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-20» και 2)  την  ανάρτηση των 

οριστικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.     

γ) Τη με αρ. πρωτ. : 17421/22-04-2016 ιεραρχική προσφυγή της κας Τσίγκα Θεοδώρας . 

δ) Το υπ’ αριθμ. Υ.Σ. :  061/51/16-05-2016 της Δ.Π.Ν.Δ.Β.Μ. 

ε) Τη γνωμοδότηση από την Νομική Υπηρεσία με αριθ. πρωτ.: 271/02-06-2016 

στ) Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου (Εισήγηση της Διεύθυνσης       Προγραμμάτων 

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με αρ.: 122/7.6.2016) 

ζ) Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του, 

 

                                                              Aποφασίζει και εγκρίνει 

Για την περίπτωση του κ. Ρεντίφη Γεράσιμου, η προσφυγή της κ. Θεοδώρας  Τσίγκα ως 

προς τον εν λόγω συνυποψήφιο της,  συνεκτιμάται ως ουσία αβάσιμη και πρέπει να 

απορριφθεί.  Όσον αφορά την περίπτωση του κ. Μιχαήλ Τζάμαλη η προσφυγή της κ.  

Θεοδώρας Τσίγκα κρίνεται εν μέρει ως ουσία βάσιμη, κρίνεται δε αναγκαίο να 

επαναμοριοδοτηθεί κατά τα ανωτέρω η επαγγελματική εμπειρία του Μιχαήλ Τζάμαλη και 

να διορθωθούν οι οριστικοί Πίνακες του εν λόγω Διαγωνισμού, σύμφωνα με τη 

γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ήτοι: 

«Η Θεοδώρα Τσίγκα ισχυρίζεται ότι οι  συνυποψήφιοι της ήτοι ο Γεράσιμος Ρεντίφης και ο 

Μιχαήλ Τζάμαλης έχουν μοριοδοτηθεί  εσφαλμένως ως προς την επαγγελματική τους 

εμπειρία, για τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται αναλυτικά στην Ιεραρχική της 

Προσφυγή.  

 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ                                         

& ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΑΔΑ: 7ΘΙ846ΨΖΣΠ-4ΜΘ
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Α. Για τον Ρεντίφη Γεράσιμο η επιτροπή διοικητικής επαλήθευσης  του αναγνώρισε κατά τα 

κριτήρια της υπ. αριθμ. 660/01/2089 Πρόσκλησης για την  επαγγελματική εμπειρία 37 

μηνών στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ στο πρόγραμμα  ‘Εκπαίδευση των μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα 

την Ιστορία και τον πολιτισμό-ΟΔΥΣΣΕΑΣ», από τους 64 μήνες που είχε δηλώσει ο ίδιος 

αρχικά.  Μετά από ένστασή του, η επιτροπή ενστάσεων του αναγνώρισε  ορθώς 7 μήνες 

επιπλέον επαγγελματική εμπειρία στο ως άνω Πρόγραμμα από το φτάνοντας συνολικά τους 

44 μήνες. Η Επαγγελματική εμπειρία του κυρίου Ρεντίφη στο Πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» 

πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις  

 που θέτει η εν λόγω Πρόσκληση των υποψηφίων όπου ζητείται στο σχετικό εδάφιο: 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη Διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης 

Οικονομικού Αντικειμένου, Έργων και Προγραμμάτων, (κατάρτιση Τεχνικών Δελτίων – 

Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών – Εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης – 

Συσχέτιση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου) σε Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις 

Γενικής Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης Ενηλίκων – Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (Κ.Π.Σ. - Ε.Σ.Π.Α.).  

 Δια ταύτα η προσφυγή της Θεοδώρας  Τσίγκα ως προς τον εν λόγω συνυποψήφιο της 

συνεκτιμάται ως ουσία αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί. 

 

Β. Για τον Μιχαήλ Τζάμαλη κρίνουμε ότι του αναγνωρίσθηκε εσφαλμένως επαγγελματική 

εμπειρία 70 μηνών. Το άθροισμα αυτό προέκυψε από την αναγνώριση της απασχόλησης 

του στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ στο πρόγραμμα ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

(ΙΕΚ), για το διάστημα  από 1/4/2012 έως 31/7/2013, και στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, εκ νέου στο 

πρόγραμμα «ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ» από 1/4/2014 έως και 30/11/2015, εν παραλλήλω με την 

απασχόληση του στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ ως υπεύθυνου σε προγράμματα Δια βίου Μάθησης για τα 

διαστήματα από 28/5/2012  έως και 31/12/2013, και από 1/1/2014 έως και 31/12/2015. 

Επειδή δεν είναι νόμιμο και βάσιμο η επαγγελματική εμπειρία κάποιου υποψηφίου σε 

δημόσια διαγωνιστική διαδικασία να προσμετράται πολλαπλώς, αλλά άπαξ για το ίδιο 

χρονικό διάστημα, πρέπει να αφαιρεθούν από τους 70 συνολικά μήνες που του 

αναγνωρίσθηκαν, διάστημα 14 μηνών ήτοι από  28/5/2012  έως και 31/7/2013 και διάστημα 

21 μηνών  ήτοι από 1.4.2014 έως 31.12.2015, ήτοι διάστημα συνολικά 35 μηνών, όπου είχε 

παράλληλη απασχόληση στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ. Ως εκ τούτου ο χρόνος της επαγγελματικής του 

εμπειρίας πρέπει να συνυπολογισθεί σε ( 70-35= 35 μήνες). 

Δια ταύτα η προσφυγή της Θεοδώρας Τσίγκα κρίνεται εν μέρει ως ουσία βάσιμη, κρίνεται 

δε αναγκαίο να επαναμοριοδοτηθεί κατά τα ανωτέρω η επαγγελματική εμπειρία του 

Μιχαήλ Τζάμαλη και να διορθωθούν οι οριστικοί Πίνακες του εν λόγω Διαγωνισμού». 

 

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

1) Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου 

2) Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

3) Τμήμα Σχεδιασμού Δράσεων 

4) Ομάδα Έργου ΣΔΕ 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

  1)  Νομική Υπηρεσία  
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΑΔΑ: 7ΘΙ846ΨΖΣΠ-4ΜΘ
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