ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ:
(2Ο ΣΤΑΔΙΟ)
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΧΟΛΕΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» (ΣΔΕ), ΟΠΣ: 5002546, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022
(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 660/5/19399/28-07-2021)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)
Στην Αθήνα σήμερα, Δευτέρα, 15/11/2021, ολοκλήρωσε το έργο της η επιτροπή εξέτασης
των ενστάσεων για την επιλογή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων
Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων (2ο στάδιο), στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ.
660/5/19399/28-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η επιτροπή ορίστηκε με
το υπ’ αρ. πρωτ. 604/657/26276/04-11-2021 έγγραφο του Προέδρου Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Η επιτροπή αποτελούμενη δυνάμει του ανωτέρω εγγράφου από τους:

1: (ΑΜ 7174)
2: (ΑΜ 7692)
3: (ΑΜ 6286)

Αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 660/5/19399/28-07-2021 Πρόσκληση Υποβολής
Ενδιαφέροντος (2ο στάδιο), εξέτασε 73 υποβληθείσες ενστάσεις ωρομισθίων και 35
ενστάσεις Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων και γνωμοδοτεί τα εξής:
Παρατήρηση: Το ονοματεπώνυμο των αιτούντων δεν αποτυπώνεται στο πρακτικό, για
λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Αρ.
Πρωτοκόλλου
Ένστασης

Αρ.
Πρωτοκόλλου
Αίτησης

Έκβαση
ένστασης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΒΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

1

13640

154016

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή.

2

13604

153322

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή.

α/α

3

13595

153373

ΕΝ ΜΕΡΕΙ
ΔΕΚΤΗ

Δεκτή ως προς την αναγνώριση του Πτυχίου από
Ωδείο. Απορρίπτεται ως προς την μοριοδότηση της
παιδαγωγικής επάρκειας, διότι σύμφωνα με τη
Πρόσκληση (σελ.25) αναγνωρίζεται αυτή μόνο αν
προέρχεται από ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, ΕΠΠΑΙΚ/ΑΣΠΑΙΤΕ.

1

4

13608

157388

ΔΕΚΤΗ

5

13596

156365

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

6

13672

156726

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

7

13598

153986

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

8

13600

157875

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

9

13601

154034

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

10

13602

154533

ΔΕΚΤΗ

11

13603

156756

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

12

13606

154039

ΕΝ ΜΕΡΕΙ
ΔΕΚΤΗ

13

13605

154208

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

14

13607

156542

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

15

13609

156137

ΔΕΚΤΗ

16

13613

155604

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

17

13611

154862

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

18

13612

156273

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή.
Δεν υποβλήθηκε η Βεβαίωση Πιστοποίησης
Εκπαιδευτικής Επάρκειας, σύμφωνα με τη
Πρόσκληση (σελ.9) .
Δεν υποβλήθηκε η μετάφραση της πιστοποίησης
της ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τη Πρόσκληση
(σελ.15) .
Τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα
δηλωθέντα στοιχεία πρέπει να επισυνάπτονται σε
μορφή pdf ή jpg, σύμφωνα με τη Πρόσκληση
(σελ.7) .
Δεν εξετάστηκε καθώς δεν υποβλήθηκε το
Αποδεικτικό Πληρωμής του παράβολου.
Η Επιμόρφωση σε Θέματα ΣΔΕ μοριοδοτείται με
0,25 μόρια ανά 100 ώρες, σύμφωνα με την
Πρόσκληση (σελ.26).
Αναγνωρίστηκε η διδακτική εμπειρία στην τυπική
εκπαίδευση (867 ώρες).
Το υποβληθέν δικαιολογητικό είναι ελλιπές. Βάσει
της πρόσκλησης για την απόδειξη μελών
Πολύτεκνων Οικογενειών απαιτείται, εκτός από το
πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), και Πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα
ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Εθνικού πρόσφατης έκδοσης που
περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή
αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση
της
ιδιότητας του πολυτέκνου.
Η ένσταση γίνεται δεκτή όσον αφορά τη
προσμέτρηση της αναπηρίας και απορρίπτεται ως
προς την μοριοδότηση της παιδαγωγικής
επάρκειας, διότι σύμφωνα με την Πρόσκληση
(σελ.25) αναγνωρίζεται αυτή μόνο αν προέρχεται
από ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, ΕΠΠΑΙΚ/ΑΣΠΑΙΤΕ.
Δεν εξετάστηκε καθώς δεν υποβλήθηκε το
Παράβολο και το Αποδεικτικό Πληρωμής
Το προσκομισμένο δικαιολογητικό είναι
ανυπόγραφο.
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
Οι υποβληθείσες επιμορφώσεις δεν ανήκουν στο
κάποιο από τα αναφερόμενα στη Πρόσκληση
πεδία, ούτε "Σε θέματα ΣΔΕ", ούτε "Στις αρχές
Εκπαίδευσης Ενηλίκων" (σελ.8)
Δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στο
Μητρώο, γιατί το ΠΕ του Τίτλου Σπουδών της δεν
εμπίπτει σύμφωνα με την Πρόσκληση (σελ.4)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.

2

19

13615

155192

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

20

13616

155285

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

21

13617

157212

ΔΕΚΤΗ

22

13619

153977

ΔΕΚΤΗ

23

13620

157670

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

24

13642

155916

ΔΕΚΤΗ

25

13622

156666

ΔΕΚΤΗ

Δεν εξετάστηκε καθώς δεν υποβλήθηκε το
Παράβολο και το Αποδεικτικό Πληρωμής
Το Μεταπτυχιακό του ενιστάμενου δεν είναι
συναφές σύμφωνα με την Πρόσκληση (σελ.13 &
25), ενώ το ένα από τα δύο Μεταπτυχιακά της
προς εξέταση αίτησης είναι συναφές στην
"Εκπαίδευση Ενηλίκων"
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
Η Επιμόρφωση δεν εμπίπτει "Στις αρχές
Εκπαίδευσης Ενηλίκων", σύμφωνα με την
Πρόσκληση (σελ.26) κι ούτε κι επιβεβαιώνεται από
τις αναφερόμενες θεματικές ενότητες
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
Η ένσταση γίνεται δεκτή.

26

13623

154063

27

13624

157605

28

13625

155243

29

13649

156763

30

13626

153388

31

13628

157011

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Η Επιμόρφωση σε Θέματα ΣΔΕ μοριοδοτείται με
0,25 μόρια ανά 100 ώρες, σύμφωνα με την
Πρόσκληση (σελ.26) και το ΦΕΚ 3138/Β/19-072021

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Δεν εξετάστηκε καθώς δεν υποβλήθηκε το
Παράβολο και το Αποδεικτικό Πληρωμής
Δεν υποβλήθηκε η μετάφραση της πιστοποίησης
της ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τη Πρόσκληση
(σελ.15)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Δεν εξετάστηκε καθώς δεν υποβλήθηκε το
Αποδεικτικό Πληρωμής
Δεν υποβλήθηκε το πιστοποιητικό επιμόρφωσης
στο ΤΠΕ στην πλατφόρμα, σύμφωνα με τη
Πρόσκληση (σελ.16) και η Επιτροπή Ενστάσεων δε
μπορεί να παραλάβει κανένα συμπληρωματικό
έγγραφο

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Το διδακτορικό δεν είναι συναφές σύμφωνα με
την Πρόσκληση (σελ.13 και σελ.25)

32

13629

156278

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

33

13631

154733

ΕΝ ΜΕΡΕΙ
ΔΕΚΤΗ

Υποψήφιοι που έχουν ποινή δεν αποκλείονται από
το δικαίωμά τους να επικαιροποιήσουν την αίτηση
αλλά αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής,
δηλαδή δεν τους ανατίθενται ώρες
Δεκτή η επιμόρφωση σε θέματα ΣΔΕ από το δίκτυο
"Γεώργιος Ζουγανέλης", αλλά απορρίπτεται η
επιμόρφωση σε θέματα μαθητείας ως μη
συναφής. Δεν γίνεται δεκτή ως προς το κοινωνικό
κριτήριο, καθώς το ποσοστό αναπηρίας είναι
μικρότερο από το προβλεπόμενο στην Πρόσκληση

ΕΝ ΜΕΡΕΙ
ΔΕΚΤΗ

Απορρίπτεται ως προς την συνάφεια του
διδακτορικού, σύμφωνα με τη Πρόσκληση
(1.2/σελ.13) και γίνεται αποδεκτή η μοριοδότηση
στις αναφερόμενες επιμορφώσεις της ένστασης.

34

13694

153537

3

Δεκτή ως προς την ανεργία και απορρίπτεται ως
προς την επαγγελματική εμπειρία διότι η
μοριοδότηση ήταν ορθή.

35

13630

157387

ΕΝ ΜΕΡΕΙ
ΔΕΚΤΗ

36

13632

154939

ΔΕΚΤΗ

37

13647

155518

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Η ένσταση γίνεται δεκτή.
Ως προς τη μοριοδότηση του ECDL, διότι δεν
υποβλήθηκε στο πεδίο των άλλων προσόντων,
σύμφωνα με την Πρόσκληση (σελ.10). Αντ΄αυτού,
υποβλήθηκε ως επιμόρφωση σε πεδίο στο οποίο
δεν εμπίπτει και ως εκ τούτου αφαιρέθηκαν τα
αντίστοιχα μόρια. Απορρίπτεται η μοριοδότηση
των αναφερόμενων επιμορφώσεων στην ένσταση,
διότι δεν εμπίπτουν στο θεματικό αντικείμενο του
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (1.2γ/σελ.37)

38

13635

156471

39

13637

154177

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Δεν εξετάστηκε καθώς δεν υποβλήθηκε το
Αποδεικτικό Πληρωμής Παράβολου.
Δεν υποβλήθηκε πιστοποιητικό παιδαγωγικής
επάρκειας στην πλατφόρμα και η Επιτροπή
Ενστάσεων δε μπορεί να παραλάβει κανένα
συμπληρωματικό έγγραφο

40

13638

157140

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Δεν προσκομίστηκαν τα απαιτούμενα από την
Πρόσκληση δικαιολογητικά (σελ 68-74)
Απορρίπτεται ως προς την μοριοδότηση της
παιδαγωγικής επάρκειας, διότι σύμφωνα με την
Πρόσκληση (σελ.25) αναγνωρίζεται αυτή μόνο αν
προέρχεται από ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, ΕΠΠΑΙΚ/ΑΣΠΑΙΤΕ.

41

13641

153769

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

42

13643

153792

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή.

43

13654

156330

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

44

13665

157356

ΔΕΚΤΗ

45

13651

154247

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Απορρίπτεται ως προς την μοριοδότηση της
παιδαγωγικής επάρκειας, διότι σύμφωνα με την
Πρόσκληση (σελ.25) αναγνωρίζεται αυτή μόνο αν
προέρχεται από ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, ΕΠΠΑΙΚ/ΑΣΠΑΙΤΕ.
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
Απορρίπτεται ως προς την ανεργία διότι δεν
κατατέθηκε σχετική βεβαίωση και ως προς την
ξένη γλώσσα διότι δεν κατατέθηκε επίσημη
μετάφραση του τίτλου

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Ως προς την διδακτική εμπειρία στο ΙΕΚ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (που κατατέθηκε φέτος),διότι οι ώρες
έχουν ορθά μοριοδοτηθεί από την περσινή
επιτροπή διοικητικής επαλήθευσης. Απορρίπτεται
όσον αφορά την περσινή προϋπηρεσία στο ΙΕΚ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και αυτή στο ΙΕΚ ΚΟΡΕΛΚΟ, διότι
σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 8338/532/27.10.2021
Απόφαση Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: "Τα μέλη του
Μητρώου ΣΔΕ που εντάχθηκαν το έτος 2020 και
επικαιροποίησαν τα στοιχεία τους το έτος 2021,
δύναται να υποβάλλουν ένσταση μόνο για τα
στοιχεία εκείνα που επικαιροποίησαν το έτος
2021". Απορρίπτεται όσον αφορά την διδακτική
εμπειρία στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ, διότι έχει ήδη

46

13655

156629

4

μοριοδοτηθεί σωστά και σύμφωνα με τη
βεβαίωση προϋπηρεσίας που υποβλήθηκε.

47

13658

156610

48

13659

156327

ΔΕΚΤΗ

Δεν εξετάστηκε καθώς δεν υποβλήθηκε το
Αποδεικτικό Πληρωμής
Η ένσταση γίνεται δεκτή.

49

13660

155927

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

50

13670

155963

ΔΕΚΤΗ

51

13701

157695

ΔΕΚΤΗ

Δεν υποβλήθηκε
η διορθωμένη βεβαίωση
προϋπηρεσίας στην πλατφόρμα ως νέα εγγραφή
με 4 ώρες και η Επιτροπή Ενστάσεων δε μπορεί να
παραλάβει κανένα συμπληρωματικό έγγραφο
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
Η ένσταση γίνεται δεκτή.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Απορρίπτεται ως προς την μοριοδότηση της
παιδαγωγικής επάρκειας, διότι σύμφωνα με την
Πρόσκληση (σελ.25) αναγνωρίζεται αυτή μόνο αν
προέρχεται από ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, ΕΠΠΑΙΚ/ΑΣΠΑΙΤΕ.

52
53

13661
13663

156807

Δεν εξετάστηκε καθώς δεν υποβλήθηκε το
Αποδεικτικό Πληρωμής

156474

54

13668

157311

ΕΝ ΜΕΡΕΙ
ΔΕΚΤΗ

55

13685

157760

ΔΕΚΤΗ

56

13664

156423

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

57

13667

156098

ΕΝ ΜΕΡΕΙ
ΔΕΚΤΗ

58

13671

157772

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

59

13675

157090

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Ως προς την επιμόρφωση των 255ωρών γίνεται
δεκτή, ενώ ως προς την επιμόρφωση των
1000ωρών απορρίπτεται ως μη συναφής
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
Δεν υποβλήθηκε η μετάφραση του μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών, ούτε ο πρωτότυπος τίτλος,
σύμφωνα με τη Πρόσκληση (σελ.13), παρά μόνο ο
τίτλος αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ.
Γίνεται δεκτή η ένσταση ως προς τις δύο
επιμορφώσεις των 200ωρών και 50ωρών και
απορρίπτονται οι υπόλοιπες ως μη συναφείς με τη
Πρόσκληση (σελ.8).
Δεν υποβλήθηκε ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
εμπρόθεσμα στην πλατφόρμα, σύμφωνα με τη
Πρόσκληση (σελ. 12) και η Επιτροπή Ενστάσεων δε
μπορεί να παραλάβει κανένα συμπληρωματικό
έγγραφο .
Δεν υποβλήθηκε το πιστοποιητικό επιμόρφωσης
στο ΤΠΕ στην πλατφόρμα, σύμφωνα με τη
Πρόσκληση (σελ.16) .

5

60

13677

156754

61

13676

155718

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

62

13678

153255

ΔΕΚΤΗ

63

13682

157449

ΔΕΚΤΗ

64

13684

154726

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

65

13686

157501

ΔΕΚΤΗ

66

13687

156380

ΔΕΚΤΗ

67

13698

155422

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

68

13693

155661

ΔΕΚΤΗ

69

13695

157714

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

70

13696

156049

ΕΝ ΜΕΡΕΙ
ΔΕΚΤΗ

71

13697

157756

ΔΕΚΤΗ

72

13700

156345

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Δεν εξετάστηκε καθώς δεν υποβλήθηκε το
Αποδεικτικό Πληρωμής .
Απορρίπτεται ως προς τον μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών γιατί δεν είναι συναφής, σύμφωνα με
την Πρόσκληση (1.2/σελ.13), ενώ, όσον αφορά την
παιδαγωγική επάρκεια έχει υποβληθεί σε λάθος
πεδίο (σε αυτό της επιμόρφωσης), ενώ σύμφωνα
με τη Πρόσκληση θα έπρεπε να υποβληθεί στο
πεδίο της εκπαίδευσης.
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
Ως προς τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών δεν
κατατέθηκε ο τίτλος ή αντίστοιχη βεβαίωση
ολοκλήρωση σπουδών, ως προς την οικογενειακή
κατάσταση υποβλήθηκαν ελλιπή δικαιολογητικά
και τέλος δεν έχει υποβληθεί παιδαγωγική
επάρκεια από ΑΣΠΑΙΤΕ
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
Ως προς την διδακτική εμπειρία, διότι δεν
υποβλήθηκε βεβαίωση προϋπηρεσίας που να
αποδεικνύεται
με
σαφήνεια
ο
χρόνος
απασχόλησης σε ώρες σύμφωνα με τη Πρόσκληση
(σελ.14).
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
Ως προς τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών και την αναγνώριση της διδακτικής
εμπειρίας, διότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ.
8338/532/27.10.2021 Απόφαση Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ:
"Τα μέλη του Μητρώου ΣΔΕ που εντάχθηκαν το
έτος 2020 και επικαιροποίησαν τα στοιχεία τους το
έτος 2021, δύναται να υποβάλλουν ένσταση μόνο
για τα στοιχεία εκείνα που επικαιροποίησαν το
έτος 2021"
Δεκτή ως προς το πιστοποιητικό επιμόρφωσης στο
ΤΠΕ, απορρίπτεται ως προς την αναγνώριση της
διδακτικής εμπειρίας των 120ωρών, διότι δεν
υπεβλήθη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
εμπρόθεσμα
και απορρίπτεται ως προς τις
90ώρες, διότι έχουν ήδη μοριοδοτηθεί.
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
Ως προς την ιδιότητα της ΣΣ, έχει αναγνωριστεί το
ΠΕΣΥΠ κι όχι η παιδαγωγική επάρκεια, η οποία
μοριοδοτείται μόνο για τους ωρομίσθιους και
μόνο από την ΑΣΠΑΙΤΕ
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73

13699

156535

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Ως προς την διδακτική εμπειρία στο ΚΕΚ ΑΡΙΑΔΝΗ,
διότι δεν υπεβλήθη στο Πληροφοριακό Σύστημα
Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα, αλλά Βεβαίωση
Ασφαλιστικής Ενημερότητας και ως προς τη
διδακτική εμπειρία στο ΤΕΙ ΑΜΘ και στο ΔΙΠΑΕ,
διότι
σύμφωνα
με
την
υπ'
αριθμ.
8338/532/27.10.2021 Απόφαση Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ:
"Τα μέλη του Μητρώου ΣΔΕ που εντάχθηκαν το
έτος 2020 και επικαιροποίησαν τα στοιχεία τους το
έτος 2021, δύναται να υποβάλλουν ένσταση μόνο
για τα στοιχεία εκείνα που επικαιροποίησαν το
έτος 2021"

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

α/α

Αρ.
Πρωτοκόλλου
Eνστασης

Αρ.
Πρωτοκόλλου
Αίτησης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΒΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Έκβαση
ένστασης

1

13594

155456

2

13636

156774

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

3

13597

153449

ΔΕΚΤΗ

Δεν εξετάστηκε καθώς δεν υποβλήθηκε το
Παράβολο και το Αποδεικτικό Πληρωμής
Αφενός, ως προς την ένταξή της στο
Μητρώο των Συμβούλων Σταδιοδρομίας,
γιατί
οι
εντάσεις
ως
προς
τα
προαπαιτούμενα αφορούν το 1ο στάδιο
(που έχει παρέλθει η διαδικασία των
ενστάσεων) και αφετέρου, ως προς την
μοριοδότηση του ΠΕΣΥΠ, διότι υποβλήθηκε
σε λάθος πεδίο (αυτό της επιμόρφωσης,
ενώ σύμφωνα με τη Πρόσκληση θα έπρεπε
να υποβληθεί στο πεδίο της εκπαίδευσης).
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
Δεν εξετάστηκε καθώς δεν υποβλήθηκε το
Παράβολο και το Αποδεικτικό Πληρωμής

4

13599

154269

5

13610

154860

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή.

6

13614

156636

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή.

7

13618

156510

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Σύμφωνα με την πρόσκληση (σελ.25) "αν
υποψήφιος
έχει
διδακτορικό
και
μεταπτυχιακό τίτλο μοριοδοτείται μόνο το
διδακτορικό δίπλωμα".
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8

13621

157671

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

9

13633

156066

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

10

13627

154069

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

11

13634

154994

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Ως προς την παιδαγωγική επάρκεια
(ΕΠΠΑΙΚ), διότι μοριοδοτείται μόνο για τους
ωρομίσθιους. Ως προς την επαγγελματική
εμπειρία, διότι η αρχική μοριοδότηση ήταν
ορθή. Ως προς την επιμόρφωση, διότι
σύμφωνα
με
την
υπ'
αριθμ.
8338/532/27.10.2021 Απόφαση Δ.Σ. του
ΙΝΕΔΙΒΙΜ: "Τα μέλη του Μητρώου ΣΔΕ που
εντάχθηκαν
το
έτος
2020
και
επικαιροποίησαν τα στοιχεία τους το έτος
2021, δύναται να υποβάλλουν ένσταση
μόνο για τα στοιχεία εκείνα που
επικαιροποίησαν το έτος 2021"
Δεν υποβλήθηκε η μετάφραση του τίτλου
σπουδών της δεύτερης ξένης γλώσσας,
σύμφωνα με τη Πρόσκληση (σελ.15)
Διότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ.
8338/532/27.10.2021 Απόφαση Δ.Σ. του
ΙΝΕΔΙΒΙΜ: "Τα μέλη του Μητρώου ΣΔΕ που
εντάχθηκαν
το
έτος
2020
και
επικαιροποίησαν τα στοιχεία τους το έτος
2021, δύναται να υποβάλλουν ένσταση
μόνο για τα στοιχεία εκείνα που
επικαιροποίησαν το έτος 2021"
Διότι σύμφωνα με τη Πρόσκληση (σελ.13)
απαιτείται
για
τους
κατόχους
Μεταπτυχιακού
Τίτλου
"Πράξη
αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή
Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από
τον
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει
εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της
προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων. Στις περιπτώσεις μεταπτυχιακών
τίτλων Ειδίκευσης κοινού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών
Σπουδών
μεταξύ
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της
αλλοδαπής, δεν απαιτείται προσκόμιση
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. [παρ. 4 της
αριθμ. 41931/Ζ1/13-3-2018 υ.α. (ΦΕΚ 972
Β ́) ή
αναγνώριση επαγγελματικής
ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με
εκπαιδευτικό κλάδο (ΑΤΕΕΝ/ΣΑΕΠ)"
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12

13648

155501

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

13

13639

156061

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

14

13662

155482

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

15

13644

155568

16

13653

155872

ΔΕΚΤΗ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Διότι σύμφωνα με τη Πρόσκληση (σελ.15) η
επαγγελματική εμπειρία δεν αποδεικνύεται
με υποβολή αναγγελίας πρόσληψης ή με
εξοφλητική απόδειξη μισθοδοσίας και
απορρίπτεται ως προς την επιμόρφωση
διότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ.
8338/532/27.10.2021 Απόφαση Δ.Σ. του
ΙΝΕΔΙΒΙΜ: "Τα μέλη του Μητρώου ΣΔΕ που
εντάχθηκαν
το
έτος
2020
και
επικαιροποίησαν τα στοιχεία τους το έτος
2021, δύναται να υποβάλλουν ένσταση
μόνο για τα στοιχεία εκείνα που
επικαιροποίησαν το έτος 2021". Συγκριτικά
δε με την προς εξέταση αίτηση που
επικαλέστηκε η ενιστάμενη, η μοριοδότηση
ως προς την επαγγελματική εμπειρία και την
επιμόρφωση είναι ορθή.
Διότι η αρχική μοριοδότηση είναι ορθή
σύμφωνα με τη Πρόσκληση (σημ.: όλη η
επιμόρφωση έχει γίνει ήδη δεκτή)
Ως προς την επιμόρφωση με τίτλο
"Εποπτεία (Mentoring), Συμβουλευτική και
Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση", διότι
σύμφωνα με τη Πρόσκληση (σελ. 37) δεν
εμπίπτει. Αναφορικά με τις άλλες
επιμορφώσεις και την επαγγελματική
εμπειρία δεν μπορούν να εξεταστούν
σύμφωνα
με
την
υπ'
αριθμ.
8338/532/27.10.2021 Απόφαση Δ.Σ. του
ΙΝΕΔΙΒΙΜ: "Τα μέλη του Μητρώου ΣΔΕ που
εντάχθηκαν
το
έτος
2020
και
επικαιροποίησαν τα στοιχεία τους το έτος
2021, δύναται να υποβάλλουν ένσταση
μόνο για τα στοιχεία εκείνα που
επικαιροποίησαν το έτος 2021".
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
Ως προς την επαγγελματική εμπειρία από
τον Δήμο Ξάνθης-Βοήθεια στο Σπίτι δεν
μπορεί να εξεταστεί σύμφωνα με την υπ'
αριθμ. 8338/532/27.10.2021 Απόφαση Δ.Σ.
του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: "Τα μέλη του Μητρώου ΣΔΕ
που εντάχθηκαν το έτος 2020 και
επικαιροποίησαν τα στοιχεία τους το έτος
2021, δύναται να υποβάλλουν ένσταση
μόνο για τα στοιχεία εκείνα που
επικαιροποίησαν το έτος 2021"και ως προς
την επαγγελματική εμπειρία από την Β/θμια
Ξάνθης δεν εμπίπτει σύμφωνα με τη
Πρόσκληση (σελ15)
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17

13645

155382

18

13646

156031

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή.

19

13650

157374

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή.

20

13666

154778

21

13683

154150

22

13669

155218

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Δεν υποβλήθηκε η μετάφραση του τίτλου
σπουδών της αγγλικής γλώσσας και δεν
υποβλήθηκε ο τίτλος σπουδών της
γερμανικής
γλώσσας,
δικαιολογητικά
απαραίτητα και τα δύο (σύμφωνα με τη
Πρόσκληση (σελ.15)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Ως προς την επαγγελματική εμπειρία διότι
σύμφωνα με την Πρόσκληση (σελ.15) δεν
έχει υποβληθεί βεβαίωση προϋπηρεσίας
από τον εργοδότη

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Ως προς την επαγγελματική εμπειρία διότι
σύμφωνα με την Πρόσκληση (σελ.15) δεν
έχει υποβληθεί βεβαίωση προϋπηρεσίας
από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΔΕΚΤΗ

23

13652

153201

ΔΕΚΤΗ

24

13656

157137

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

25

13688

155980

26

13657

156379

27

13673

153721

28

13674

156733

29

13679

153204

Η ένσταση γίνεται δεκτή.
Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η υποψήφια είναι
ενταγμένη στο Μητρώο ΣΔΕ. Ωστόσο, εκ
παραδρομής είχε δηλώσει στην κατηγορία
«πτυχίο» την επιλογή «ΑΛΛΟ ΠΤΥΧΙΟ», αντί
του ΠΕ23.
Διότι η αρχική μοριοδότηση είναι ορθή
σύμφωνα με τη Πρόσκληση (σημ.: όλη η
επαγγελματική εμπειρία έχει γίνει ήδη
δεκτή)

Απορρίπτεται ως προς την προϋπηρεσία στα
ΣΔΕ (21μήνες), διότι η αρχική μοριοδότηση
είναι ορθή (σημ.: έχει γίνει ήδη δεκτή: 5,25
μόρια) και δεκτή ως προς την αναγνώριση
ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΕΚΤΗ της επαγγελματικής εμπειρίας των 71 μηνών
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Διότι η αρχική μοριοδότηση είναι ορθή
σύμφωνα με τη Πρόσκληση

Διότι η αρχική μοριοδότηση είναι ορθή
σύμφωνα με τη Πρόσκληση
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
Διότι η αρχική μοριοδότηση είναι ορθή
σύμφωνα με τη Πρόσκληση (σημ.: όλη η
επαγγελματική εμπειρία έχει γίνει ήδη
δεκτή)
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τα α και β.
Τα στοιχεία που δηλώνονται στα πεδία γ και
δ της ένστασης δεν έχουν υποβληθεί στο
Μητρώο από την υποψήφια και συνεπώς
δεν εξετάζονται. Ως προς τα λοιπά πεδία της
ένστασης, αυτά δεν μπορούν να εξεταστούν
από την επιτροπή διότι σύμφωνα με την υπ'
ΔΕΚΤΗ ΕΝ ΜΕΡΕΙ αριθμ. 8338/532/27.10.2021 Απόφαση Δ.Σ.
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του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: "Τα μέλη του Μητρώου ΣΔΕ
που εντάχθηκαν το έτος 2020 και
επικαιροποίησαν τα στοιχεία τους το έτος
2021, δύναται να υποβάλλουν ένσταση
μόνο για τα στοιχεία εκείνα που
επικαιροποίησαν το έτος 2021".

30

13680

157482

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

31

13681

156315

ΔΕΚΤΗ

32

13690

155921

33

13689

154537

34

35

13691

13692

154194

157477

Δεν υποβλήθηκε ο τίτλος της πιστοποίησης
της ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τη
Πρόσκληση (σελ.15)
Η ένσταση γίνεται δεκτή.
Δεν εξετάστηκε καθώς δεν υποβλήθηκε το
Αποδεικτικό Πληρωμής

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Η επαγγελματική εμπειρία που υποβλήθηκε
δεν εμπίπτει σύμφωνα με το πεδίο 2.2 των
κριτηρίων της Πρόσκλησης, σελ.39

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Η επαγγελματική εμπειρία που υποβλήθηκε
δεν εμπίπτει σύμφωνα με το πεδίο 2.2 των
κριτηρίων της Πρόσκλησης, σελ.40

Η επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων (2ου σταδίου):

1: (ΑΜ 7174)
2: (ΑΜ 7692)
3: (ΑΜ 6286)
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