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Αριθμ. Απόφασης: 5442/324/04.04.2018

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικής Προσφυγής κας Βουτσά Μαρίας, με αρ. πρωτ. : 46831/311-2017, κατά της Απόφασης του Δ.Σ. /ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με αριθμό: 5111/308/2510-2017 (ΑΔΑ: ΨΞ7746ΨΖΣΠ-Τ5Β), για την έγκριση πρακτικού επιτροπής
εξέτασης ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης
υποψηφίων, όπως επίσης για την έγκριση και δημοσιοποίηση των
Οριστικών Πινάκων Κατάταξης,
για την
πρόσκληση με αριθμό:
660/6/33089/07-08-2017, για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με
σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψη του:
1. Την υπ’ αρ. 660/6/33089/07-08-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
2. Την υπ’ αρ.
5111/308/25-10-2017 (ΑΔΑ: ΨΞ7746ΨΖΣΠ-Τ5Β) Απόφαση
Δ.Σ./ΙΝΕΔΙΒΙΜ, για την έγκριση πρακτικού επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κατά των
προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων, όπως επίσης για την έγκριση και
δημοσιοποίηση των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης, για την πρόσκληση με αριθμό
: 660/6/33089/07-08-2017, για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με
σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
3. Τη με αρ. πρωτ. 46831/3-11-2017 Ιεραρχική προσφυγή
4. Το υπ’ αριθμ. Υ.Σ. : 061/01/02-01-2018 της Δ.Π.Ν.Δ.Β.Μ.
5. Τη γνωμοδότηση από την Νομική Υπηρεσία με αριθ. πρωτ.: 28/22-03-2018
6. Την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Εισήγηση της Διεύθυνσης
Προγραμμάτων Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης με αρ.: 27/02-04-2018)
7. Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Σύμφωνα με την Πρόσκληση και σχετικά με την αναγνώριση της διδακτικής εμπειρίας
στα ΣΔΕ για τη σχολική χρονιά 2016-2017 απαιτείται «Το ωρομίσθιο εκπαιδευτικό
προσωπικό που δίδαξε στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ή/και στα εκτός έδρας
τμήματά τους κατά τη σχολική περίοδο 2016-2017, να προσκομίσει επικυρωμένη, για
το γνήσιο της υπογραφής, Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται με
σαφήνεια: α) Το ΣΔΕ ή/και το εκτός έδρας τμήμα στο οποίο απασχολήθηκε, β) το
γνωστικό αντικείμενο που δίδαξε, γ) η διάρκεια απασχόλησης και δ) το σύνολο των
ωρών απασχόλησης». Η κα. Κουτσού Όλγα στον αρχικό φάκελο των δικαιολογητικών
της έχει προσκομίσει την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση, δηλώνοντας διδακτική
εμπειρία 130 ωρών στο 3Ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης για τη σχολική χρονιά 2016-2017. Οι δε
ώρες από τις οποίες προκύπτει η διδακτική της εμπειρία συμφωνούν με τα
παρουσιολόγια της περιόδου που έχουν σταλεί από τη Διευθύντρια του 3 ου ΣΔΕ
Θεσσαλονίκης.
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Ως προς την ανεργία της Όλγας Κουτσού, αυτή πιστοποιείται από το σχετικό έγγραφο
του ΟΑΕΔ.

Τέλος η διαμαρτυρία της προσφεύγουσας ως προς τη συνάφεια του Μεταπτυχιακού
τίτλου της Όλγας Κουτσού ότι δεν σχετίζεται με το φυσικό αντικείμενο του Έργου, κακώς
υποβάλλεται το πρώτον με την εν λόγω προσφυγή και όχι αρχικά με την υπ. αριθμ.
10847/3.10.2017 Ένστασή της, γεγονός που είναι απαράδεκτο και ως εκ τούτου
απορριπτέο.

Επίσης η διαμαρτυρία της, κατά της μοριοδότησης στο πεδίο της τυπικής εκπαίδευσης
των συνυποψηφίων της Μαλαματής Λαδά και Περιστέρας Μπλέτσου υποβάλλεται το
πρώτον με την εν λόγω προσφυγή και όχι αρχικά με την υπ. αριθμ. 10847/3.10.2017
Ένστασή της, γεγονός που είναι απαράδεκτο και ως εκ τούτου απορριπτέο.
Διά ταύτα να απορριφθεί η Ιεραρχική Προσφυγή της κας. Μαρίας Βουτσά στο σύνολό της.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
α) Γραφείο Προέδρου
β) Νομική Υπηρεσία
γ) Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
δ) Τμήμα Σχεδιασμού Δράσεων
ε) Σ.Δ.Ε.

