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ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

 
Σήμερα, Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022 ολοκλήρωσε το έργο της η επιτροπή εξέτασης 
ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο υπ’ αρ. πρωτ. 
660/3/17985/14-06-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το 2ο Στάδιο αυτής, η 
οποία ορίστηκε με το υπ’ αριθμό 604/549/30702/17-10-2022 έγγραφο του Προέδρου 
Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και αποτελείται από τους: 
 

1.  ΑΜ 7852 
2.  ΑΜ 6743 και 
3. ΑΜ 7837 
 
Αφού έλαβε υπόψη: 

α) Την υπ’ αρ. πρωτ. 660/3/17985/14-06-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   
β) Τις σαράντα επτά (47) ηλεκτρονικές ενστάσεις υποψηφίων που της ανατέθηκαν με το από 18-

10-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα 
γ) Την υπ΄ αριθμ. 9753/599/10.10.2022 απόφαση ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ περί έγκρισης των πρακτικών 

διοικητικής επαλήθευσης του ενταγμένου στο Μητρώο ΣΔΕ, Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, έτους 2022 και τους 
αντίστοιχους προσωρινούς πίνακες κατάταξης.  

 
η επιτροπή γνωμοδοτεί τα κάτωθι:  
 

1. Αρ. πρωτ. ένστασης 13726/11-10-2022.   
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι κατά το πρώτο 
σκέλος της ένστασης περί της αναγνώρισης προϋπηρεσίας, η ενιστάμενη δεν προσκόμισε 
βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. 
Σε ότι αφορά το δεύτερο σκέλος και την προσμέτρηση της ανεργίας η ένσταση γίνεται 
δεκτή. Ως εκ τούτου η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. 
 

2. Αρ. πρωτ. ένστασης 13808/ 17-10-2022. 
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και σύμφωνα με το σημείο 6. 
Γνώση Η/Υ της πρόσκλησης: «Οι υποψήφιοι του μητρώου που διαθέτουν και 
επισυνάπτουν πτυχίο πληροφορικής ως βασικό πτυχίο για την ένταξή τους στο μητρώο δε 
θα αξιολογηθούν στο πεδίο «Γνώση Χειρισμού Η/Υ».  
Ως εκ τούτου η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 
 

3. Αρ. πρωτ. ένστασης 13704/ 11-10-2022.   
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι η ενιστάμενη 
δεν κατέθεσε επικυρωμένη μετάφραση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Ως εκ τούτου η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 

 
4. Αρ. πρωτ. ένστασης 13708/ 11-10-2022.   

Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι η ενιστάμενη 
δεν κατέθεσε πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
πρόσκληση. Ως εκ τούτου η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 
 

5. Αρ. πρωτ. ένστασης  13745/ 13-10-2022.   
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι ο ενιστάμενος 
δεν κατέθεσε στο κατάλληλο πεδίο την πιστοποίηση εκπαιδευτή ενηλίκων. Περαιτέρω 
κατά το δεύτερο σκέλος εξέτασης της ένστασης, παραπέμπουμε στην  παράγραφο Γ.2. 
της πρόσκλησης «στην περίπτωση που δικαιολογητικό υποψηφίου δεν έχει γίνει δεκτό 
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στο Μητρώο τα προηγούμενα έτη και εφόσον ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να 
επανεξεταστεί το δικαιολογητικό αυτό, οφείλει να το υποβάλλει εκ νέου στο μητρώο 
κατά το στάδιο επικαιροποίησης των στοιχείων του». Ως εκ τούτου η ένσταση δεν γίνεται 
δεκτή. 
 

6. Αρ. πρωτ. ένστασης 13763/14-10-2022  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι η ένσταση 
αφορά δικαιολογητικά που έχουν προσκομιστεί και εξεταστεί κατά το έτος 2021 και 
σύμφωνα με τη  παράγραφο Γ.2. της πρόσκλησης «στην περίπτωση που δικαιολογητικό 
υποψηφίου δεν έχει γίνει δεκτό στο Μητρώο τα προηγούμενα έτη και εφόσον ο/η 
υποψήφιος/α επιθυμεί να επανεξεταστεί το δικαιολογητικό αυτό, οφείλει να το 
υποβάλλει εκ νέου στο μητρώο κατά το στάδιο επικαιροποίησης των στοιχείων του». Ως 
εκ τούτου η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.  

 
7. Αρ. πρωτ. ένστασης 13780/ 15-10-2022 

Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι ως προς το 
πρώτο σκέλος της ένστασης η επιτροπή διοικητικής επαλήθευσης ορθά εξέτασε τα 
προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Περαιτέρω για την μοριοδότηση της ξένης γλώσσας 
καθώς και της γνώσης χειρισμού του Η/Υ η ενιστάμενη δεν επισύναψε κατά την υποβολή 
της αίτησής της κανένα έγγραφο. Ως εκ τούτου η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.  
 

8. Αρ. πρωτ. ένστασης 13747/13-10-2022 . 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν προκύπτει η εξόφληση του συγκεκριμένου εκδοθέντος 
παράβολου από το δικαιολογητικό έγγραφο πληρωμής που προσκόμισε η ενιστάμενη. 
 

9. Αρ. πρωτ. ένστασης 13815/ 17-10-2022. 
Η ένσταση γίνεται δεκτή.  
 

10. Αρ. πρωτ. ένστασης 13820/17-10-2022.  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι η επιτροπή 
διοικητικής επαλήθευσης ορθά εξέτασε τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην πρόσκληση τόσο για το σκέλος α) όσο και για το σκέλος β) της 
έντασης. Ως εκ τούτου η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 
 

11. Αρ. πρωτ. ένστασης  13778/15-10-2022. 
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι η ενιστάμενη 
δεν κατέθεσε στο κατάλληλο πεδίο την πιστοποίηση εκπαιδευτή ενηλίκων. Ως εκ τούτου 
η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.  
 

12. Αρ. πρωτ. ένστασης 13810/17-10-2022. 
       Η ένσταση γίνεται δεκτή.  

 
13.  Αρ. πρωτ. ένστασης 13716/11-10-2022. 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν συνοδεύεται από αποδεικτικό εξόφλησης όπως ορίζει 
η πρόσκληση.  
 

14. Αρ. πρωτ. ένστασης     13736/12-10-2022. 
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών αναφορικά με την μοριοδότηση 
των κοινωνικών κριτηρίων διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα  
δικαιολογητικά επικαιροποιημένα. Σε ό,τι αφορά το τρίτο σκέλος της ένστασης περί της 
συνάφειας του μεταπτυχιακού η επιτροπή διοικητικής επαλήθευσης ορθά εξέτασε το εν 
λόγω δικαιολογητικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Ως εκ τούτου η 
ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 
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15. Αρ. πρωτ. ένστασης     13756/13-10-2022. 

Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών αναφορικά με την μοριοδότηση 
των κοινωνικών κριτηρίων διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα  
δικαιολογητικά επικαιροποιημένα. Ως εκ τούτου η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 
 

16. Αρ. πρωτ. ένστασης    13719/11-10-2022. 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν συνοδεύεται από αποδεικτικό εξόφλησης όπως ορίζει 
η πρόσκληση.  
 

17. Αρ. πρωτ. ένστασης 13803/17-10-2022. 
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι αναφορικά με 
το προσκομιθέν από την ενιστάμενη έγγραφο στο πεδίο Εκπαίδευση: ΕΠΑΙΚ/ΑΣΠΑΙΤΕ, η 
εξέτασή του μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την πρόσκληση Ως εκ 
τούτου η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 
 

18. Αρ. πρωτ. ένστασης     13829/17-10-2022. 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν συνοδεύεται από αποδεικτικό εξόφλησης όπως ορίζει 
η πρόσκληση.  

 
19. Αρ. πρωτ. ένστασης 13728/11-10-2022. 

Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι ο ενιστάμενος 
δεν κατέθεσε στο κατάλληλο πεδίο την πιστοποίηση εκπαιδευτή ενηλίκων. Ως εκ τούτου 
η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.  
 

20. Αρ. πρωτ. ένστασης  13844/17-10-2022. 
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι στο πεδίο 
Εκπαίδευση: ΕΠΑΙΚ/ΑΣΠΑΙΤΕ η ενιστάμενη δεν έχει υποβάλει κανένα έγγραφο. Ως εκ 
τούτου η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 
 

21. Αρ. πρωτ. ένστασης 13709/11-10-2022. 
Η ένσταση γίνεται δεκτή.  
 

22. Αρ. πρωτ. ένστασης 13760/14-10-2022. 
Η ένσταση γίνεται δεκτή.  
 

23. Αρ. πρωτ. ένστασης 13839/17-10-2022. 
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι στο πεδίο 
Εκπαίδευση: ΕΠΑΙΚ/ΑΣΠΑΙΤΕ η ενιστάμενη δεν έχει υποβάλει κανένα έγγραφο. Ως εκ 
τούτου η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 
 

24. Αρ. πρωτ. ένστασης 13821/17-10-2022. 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν προκύπτει η εξόφληση του συγκεκριμένου εκδοθέντος 
παράβολου από το δικαιολογητικό έγγραφο πληρωμής που προσκόμισε ο ενιστάμενος. 
 

25. Αρ. πρωτ. ένστασης  13772 /14-10-2022. 
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι η ενιστάμενη 
δεν προσκόμισε βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην πρόσκληση. Ως εκ τούτου η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 
 

26. Αρ. πρωτ. ένστασης  13826/17-10-2022. 
Η ένσταση γίνεται δεκτή.  
 

27. Αρ. πρωτ. ένστασης  13724/11-10-2022. 
H ένσταση απορρίπτεται διότι δεν είναι συγκεκριμένη. 
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28. Αρ. πρωτ. ένστασης  13830/17-10-2022. 
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι η εργασιακή 
εμπειρία της ενιστάμενης ως σύμβουλος ψυχολόγος ανέρχεται στους 22 μήνες. 
Ως εκ τούτου η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή. 

 
29. Αρ. πρωτ. ένστασης  13757/14-10-2022. 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 

30. Αρ. πρωτ. ένστασης  13758/14-10-2022. 
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι η εργασιακή 
εμπειρία της ενιστάμενης στα ΣΔΕ ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας γίνεται δεκτή. Σε ό,τι 
αφορά την μονογονεϊκή της ιδιότητα διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκαν τα 
απαιτούμενα  δικαιολογητικά επικαιροποιημένα. Ως εκ τούτου η ένσταση γίνεται εν 
μέρει δεκτή. 

 
31. Αρ. πρωτ. ένστασης  13765/14-10-2022. 

Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών αναφορικά με την μοριοδότηση 
των κοινωνικών κριτηρίων διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα  
δικαιολογητικά επικαιροποιημένα. Ως εκ τούτου η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 
 

32. Αρ. πρωτ. ένστασης  13729/12-10-2022. 
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι από το έγγραφο 
της επιμόρφωσης όπως αυτό επισυνάφθηκε, δεν προκύπτει η συνάφεια με το θεματικό  
αντικείμενο του επαγγελματικού προσανατολισμού. Ως εκ τούτου η ένσταση δεν γίνεται 
δεκτή. 

 
33. Αρ. πρωτ. ένστασης  13842/17-10-2022. 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν προκύπτει η εξόφληση του συγκεκριμένου εκδοθέντος 
παράβολου από το δικαιολογητικό έγγραφο πληρωμής που προσκόμισε η ενιστάμενη. 

 
34. Αρ. πρωτ. ένστασης  13738/12-10-2022. 

Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι η ένσταση 
αφορά δικαιολογητικά που έχουν προσκομιστεί και εξεταστεί κατά το έτος 2021 και 
σύμφωνα με τη  παράγραφο Γ.2. της πρόσκλησης «στην περίπτωση που δικαιολογητικό 
υποψηφίου δεν έχει γίνει δεκτό στο Μητρώο τα προηγούμενα έτη και εφόσον ο/η 
υποψήφιος/α επιθυμεί να επανεξεταστεί το δικαιολογητικό αυτό, οφείλει να το 
υποβάλλει εκ νέου στο μητρώο κατά το στάδιο επικαιροποίησης των στοιχείων του». Ως 
εκ τούτου η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.  

 
35. Αρ. πρωτ. ένστασης  13785/16-10-2022. 

Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι ο ενιστάμενος 
δεν κατέθεσε φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Ως εκ τούτου η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 

 
36. Αρ. πρωτ. ένστασης   13818/17-10-2022. 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 
 

37. Αρ. πρωτ. ένστασης  13804/17-10-2022. 
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς 
το πρώτο σκέλος της προσμέτρησης της επαγγελματικής εμπειρίας. Περαιτέρω 
διαπιστώθηκε ότι η εξέταση των προσκομισθέντων εγγράφων από την ενιστάμενη, κατά 
το στάδιο της διοικητικής επαλήθευσης, είναι σύμφωνη με την πρόσκληση. Ως εκ τούτου 
η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. 
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38. Αρ. πρωτ. ένστασης 13737/12-10-2022. 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 

39. Αρ. πρωτ. ένστασης 13805/17-10-2022. 
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι η επιτροπή 
διοικητικής επαλήθευσης ορθά εξέτασε τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Ως εκ τούτου η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 

 
40. Αρ. πρωτ. ένστασης  13786/16-10-2022. 

Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν έχει διατυπωθεί κατά του 2ου Σταδίου, της υπ’ αριθμ. 
660/3/17985/14-06-2022 Πρόσκλησης. 

 
41. Αρ. πρωτ. ένστασης  13779/15-10-2022. 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 

42. Αρ. πρωτ. ένστασης  13748/13-10-2022. 
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι η ένσταση 
αφορά δικαιολογητικά που έχουν προσκομιστεί και εξεταστεί κατά τα έτη 2020 και 2021 
σύμφωνα με τη  παράγραφο Γ.2. της πρόσκλησης «στην περίπτωση που δικαιολογητικό 
υποψηφίου δεν έχει γίνει δεκτό στο Μητρώο τα προηγούμενα έτη και εφόσον ο/η 
υποψήφιος/α επιθυμεί να επανεξεταστεί το δικαιολογητικό αυτό, οφείλει να το 
υποβάλλει εκ νέου στο μητρώο κατά το στάδιο επικαιροποίησης των στοιχείων του». Ως 
εκ τούτου η ένσταση δεν γίνεται δεκτή.  

 
43. Αρ. πρωτ. ένστασης  13789/16-10-2022. 

Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς 
το πρώτο σκέλος της επιμόρφωσης. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της επιμόρφωσης, 
το έγγραφο που κατέθεσε η ενιστάμενη δεν δύναται να μοριοδοτηθεί με διπλό τρόπο, 
εφόσον κατατέθηκε μία φορά ως ενιαίο. Ως εκ τούτου η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. 
 

44. Αρ. πρωτ. ένστασης  13722/11-10-2022. 
Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν συνοδεύεται από ηλεκτρονικό παράβολο του σωστού 
τύπου όπως ορίζει η πρόσκληση.  

 
45. Αρ. πρωτ. ένστασης  13811/17-10-2022. 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 

46. Αρ. πρωτ. ένστασης  13794/16-10-2022. 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. 
 

47. Αρ. πρωτ. ένστασης  13702/11-10-2022. 
Η ένσταση γίνεται δεκτή. 

 
Τα μέλη της επιτροπής 

 
 

                                                           ΑΜ 7852 
 
                                                           ΑΜ 6743 
 
                                                           ΑΜ 7837 


