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ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

AΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 6485/397/25-10-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Εξέταση Αίτησης Θεραπείας της υποψήφιας με αριθμο πρωτ. ηλεκτρονικής
αίτησης 132098 κατά της υπ΄ αριθμ. 6415/391/02.10.2019 Απόφασης Δ.Σ.
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετικά με την έγκριση των πρακτικών εξέτασης των ενστάσεων κατά
των προσωρινών πινάκων κατάταξης και των οριστικών πινάκων κατάταξης
υποψηφίων, της υπ΄ αριθμ. 660/8/26235/07-08-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού, σχολικής περιόδου
2019-2020.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αφού έλαβε υπόψη του:
Την υπ΄ αριθμ. 660/8/26235/07-08-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
την επιλογή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου
στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), σχολικής χρονιάς 2019-2020, με κωδικό ΟΠΣ
5002546.
Την υπ΄αριθμ. 6415/391/02.10.2019 Απόφαση Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετικά με την
έγκριση των πρακτικών εξέτασης των ενστάσεων και των Οριστικών Πινάκων
Κατάταξης της υπ’ αριθμ. 660/8/26235/07-08-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 38019/09-10-2019 Αίτηση Θεραπείας.
Το υπ. αριθμ. 061/112/17-10-2019 Υ.Σ. του Τμήματος Σχεδιασμού Δράσεων.
Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 846/22-10-2019 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας.
Το άρθρο 16 του ν. 4505/2017 (Φ.Ε.Κ. 189/Α΄/08.12.2017) σχετικά με την
τροποποίησης του ν.4115/2013.
Την υπ΄ αριθμ. 6343/382/30-08-2019 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Διαπίστωση
συγκρότησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου
Μάθησης».
Την Εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Εισήγηση της Διεύθυνσης
Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με αρ. 137/24-10-2019).
Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του,
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Αποφασίζει
Η με αρ. πρωτ.: 38019/09-10-2019 Αίτηση Θεραπείας της υποψήφιας με αριθμό
πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής 132098 με την οποία ζητά την αναμόρφωση του οριστικού
πίνακα κατάταξης της Ελληνικής Γλώσσας, της Περιφέρειας Αττικής, των ωρομισθίων
εκπαιδευτών ΣΔΕ, της υπ’ αριθμ.: 660/8/26235/7-8-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, ως προς το ΘΕΜΑ 1ο: το αίτημα γίνεται δεκτό και προσμετρήθηκαν 2.092
ώρες στη διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Ως προς τα ΘΕΜΑΤΑ 3 & 6: H αίτηση θεραπείας γίνεται δεκτή εν μέρει σχετικά με την
υποψηφία με αρ. πρωτ. ηλεκτρονικής αίτησης 129093, ως εξής: α) ως προς τη μοριοδότηση
της διδακτικής εμπειρίας στην Τυπική Εκπαίδευση προσμετρήθηκαν 54 ώρες και β) ως
προς το πεδίο της διδακτικής εμπειρίας στα ΣΔΕ, προσμετρήθηκαν 385 ώρες.
Ως προς το ΘΕΜΑ 4 και την υποψήφια με αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής αίτησης
132577 η αίτηση θεραπείας δε γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν στη διδακτική εμπειρία
στην τυπική εκπαίδευση 1.283 ώρες.
Ως προς τα υπόλοιπα θέματα που επικαλείται στην αίτηση θεραπείας της η υποψήφια με
αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής 132098 αυτά δεν εξετάζονται καθώς δεν
συμπεριλαμβάνονταν στην ένστασή της.
Η εν λόγω διαμαρτυρία της υποβάλλεται το πρώτον με την εν λόγω Αίτηση Θεραπείας της.
Ήτοι αυτή δεν είχε διαμαρτυρηθεί για τους οψιγενείς λόγους που εδώ επικαλείται στην
Αίτηση Θεραπείας της, δηλαδή δε είχε συμπεριλάβει αυτούς στη σχετική ένστασή της που
εκδικάσθηκε από τη ορισθείσα Επιτροπή και αξιολογήθηκε βάσει του σχετικού πορίσματος
της. Οι υποβαλλόμενες Αιτήσεις Θεραπείας από τους εκάστοτε υποψηφίους που
διαμαρτύρονται σχετικά, στρέφονται αυστηρά στα πορίσματα που εκδίδουν οι οικείες
Επιτροπές κατά την εξέταση των Ενστάσεων τους, και δεν δύνανται να προβάλουν νέους
λόγους διαμαρτυρίας, τον πρώτον εκφερόμενους με την Αίτηση Θεραπείας τους, όπως
πράττει κατά τα ανωτέρω η εν λόγω υποψήφια. Ως εκ τούτου κατά τους προβληθέντες
οψιγενείς λόγους, κατά τα ανωτέρω η Αίτηση Θεραπείας της υποψήφιας με αριθμο πρωτ.
ηλεκτρονικής αίτησης 132098 πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΒΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
α) Γραφείο Προέδρου Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ
β) Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
γ) Τμήμα Σχεδιασμού Δράσεων
δ) Ομάδα έργου ΣΔΕ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
α) Ν.Υ
β)Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
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