ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ:
(2ο ΣΤΑΔΙΟ)
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» (ΣΔΕ), ΟΠΣ:
5002546, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021
(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 660/5/36677/07-08-2020)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΔΕ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)

Στην Αθήνα σήμερα, Δευτέρα, 18/01/2021, ολοκλήρωσε το έργο της η επιτροπή εξέτασης
των ενστάσεων για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων και Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα
ΣΔΕ (2ο στάδιο), στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 660/5/36677/07-08-2020 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η επιτροπή ορίστηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. 604/546/44923/2511-2020 έγγραφο του Προέδρου Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Η επιτροπή αποτελούμενη δυνάμει του ανωτέρω εγγράφου από τους:
1. 6996
2. 6981
3. 6282
Αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 660/5/36677/07-08-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος (2ο στάδιο), εξέτασε 36 υποβληθείσες ενστάσεις και γνωμοδοτεί τα εξής:
Αριθμός
α/α Πρωτοκόλλου
Ένστασης

1

2

13563

13549

Έκβαση

Αιτιολόγηση Έκβασης

ΔΕΚΤΗ ΕΝ
ΜΕΡΕΙ

Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρη. Ως προς το πρώτο σκέλος και
τη γνώση χρήσης Η/Υ η ένσταση δε γίνεται δεκτή, διότι δεν
δηλώθηκε από την ενιστάμενη στην αίτησή της το αντίστοιχο
πεδίο. Ως προς το δεύτερο σκέλος των επιμορφώσεων στις
αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων τα πεδία 2.2 και 2.5 έχουν
ήδη προσμετρηθεί στο στάδιο της διοικητικής επαλήθευσης.
Τα πεδία 2.1 και 2.3 δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες
επιμόρφωσης που ορίζει η σχετική Πρόσκληση και συνεπώς δε
γίνονται δεκτά. Αναγνωρίστηκε η επιμόρφωση 40 ωρών του
πεδίου 2.4 της ένστασης.

ΔΕΚΤΗ ΕΝ
ΜΕΡΕΙ

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Ως προς την εμπειρία στα
ΣΔΕ ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας προσμετρήθηκαν 28 μήνες.
Ως προς την επαγγελματική εμπειρία της ενιστάμενης στο
Πανεπιστήμιο Πατρών προσμετρήθηκαν 28 μήνες. Η βεβαίωση
ΟΑΕΕ που επισύναψε η ενιστάμενη δε γίνεται δεκτή διότι δεν
εμπίπτει στο πεδίο 2.2 των κριτηρίων μοριοδότησης της
σχετικής Πρόσκλησης.
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3

4

13550

13554

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη δεν έχει υποβάλλει
βεβαίωση
προϋπηρεσίας
εργοδότη
και
βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα, όπως ορίζει η Πρόσκληση. Επίσης, η
επαγγελματική εμπειρία που επικαλείται η ενιστάμενη δεν
εμπίπτει στο πεδίο 2.2 των κριτηρίων μοριοδότησης της
σχετικής Πρόσκλησης.

ΔΕΚΤΗ ΕΝ
ΜΕΡΕΙ

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Ως προς την επαγγελματική
εμπειρία στα ΣΔΕ προσμετρήθηκαν 7 μήνες. Οι λοιπές
βεβαιώσεις που υπέβαλε η ενιστάμενη δεν έχουν εκδοθεί από
το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και συνεπώς δε γίνονται δεκτές. Η
επαγγελματική εμπειρία που επικαλείται η ενιστάμενη δε
γίνεται δεκτή διότι δεν εμπίπτει στο πεδίο 2.2 των κριτηρίων
μοριοδότησης της σχετικής Πρόσκλησης.
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13551

ΔΕΚΤΗ ΕΝ
ΜΕΡΕΙ

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Αναγνωρίστηκαν 56 μήνες
επαγγελματικής εμπειρίας καθώς η ενιστάμενη την είχε
δηλώσει ως επαγγελματική εμπειρία Συμβούλου Ψυχολόγου.
Δεν έγινε δεκτή η επαγγελματική εμπειρία των 14 μηνών του
ΕΟΠΠΕΠ διότι δεν υποβλήθηκε βεβαίωση προϋπηρεσίας από
τον φορέα, όπως ορίζει η σχετική Πρόσκληση.
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13552

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν προσκομίστηκε αποδεικτικό
εξόφλησης του παραβόλου.

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Η επαγγελματική εμπειρία που
επικαλείται ο ενιστάμενος δεν εμπίπτει στο πεδίο 2.2 των
κριτηρίων μοριοδότησης της σχετικής Πρόσκλησης.

7

13553

8

13561

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς την ανεργία αναγνωρίστηκε
το διάστημα 0-6 μήνες. Ως προς την επαγγελματική εμπειρία,
αυτή αποτυπώθηκε σωστά με την ορθή επανάληψη των
προσωρινών πινάκων κατάταξης των Συμβούλων Ψυχολόγων.
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13556

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν προσκομίστηκε αποδεικτικό
εξόφλησης του παραβόλου.

2

10

13562

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Ως προς την επαγγελματική
εμπειρία που επικαλείται η ενιστάμενη αυτή δεν εμπίπτει στο
πεδίο 2.2 των κριτηρίων μοριοδότησης της σχετικής
Πρόσκλησης. Ως προς την επιμόρφωση, η ένσταση δε γίνεται
δεκτή διότι αυτή δεν εμπίπτει στο πεδίο της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων. Τέλος, ως προς την παιδαγωγική επάρκεια, αφενός
δεν έχει δηλωθεί αντίστοιχο πεδίο από την ενιστάμενη στην
αίτησή της και αφετέρου αυτή δεν μοριοδοτείται σύμφωνα με
τα κριτήρια μοριοδότησης των Συμβούλων Ψυχολόγων της
σχετικής Πρόσκλησης.
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13565

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την ειδική κατηγορία που
επικαλείται ο ενιστάμενος.
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13555

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση απορρίπτεται. Ο υποψήφιος δεν ενίσταται κατά
συγκεκριμένου πεδίου στη μοριοδότηση που έλαβε από τη
συμμετοχή του στη συγκεκριμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος. Θα έπρεπε, εφόσον διαφωνεί με τον
συγκεκριμένο όρο της Πρόσκλησης ως προς την κατάταξη των
Δημοσίων Υπαλλήλων να προσβάλει την Πρόσκληση πριν την
έναρξη της διαδικασίας. Ως προς τη διαφοροποίηση της
μοριοδότησης που επικαλείται ο ενιστάμενος στις διάφορες
προσκλήσεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στις οποίες συμμετείχε, αυτή
προκύπτει από τα κριτήρια μοριοδότησης της εκάστοτε
Πρόσκλησης.
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13568

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την επαγγελματική εμπειρία
που επικαλείται η ενιστάμενη και προσμετρήθηκαν 13 μήνες
εμπειρίας.
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13557

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή, διότι η επαγγελματική εμπειρία
που επικαλείται η ενιστάμενη δεν εμπίπτει στο πεδίο 2.2 των
κριτηρίων μοριoδότησης της σχετικής Πρόσκλησης.
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13566

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή καθώς η ενιστάμενη είχε δηλώσει την
επαγγελματική της εμπειρία ως εμπειρία Συμβούλου
Ψυχολόγου.
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13558

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Αποτυπώθηκε η επαγγελματική
εμπειρία της ενιστάμενης με την ορθή επανάληψη των
προσωρινών πινάκων κατάταξης των Συμβούλων Ψυχολόγων.

17

13559

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Αποτυπώθηκε η επαγγελματική
εμπειρία της ενιστάμενης με την ορθή επανάληψη των
προσωρινών πινάκων κατάταξης των Συμβούλων Ψυχολόγων.

18

13560

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή και αναγνωρίστηκε η κατοχή τίτλου
σπουδών της Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου C1.

3

19

13564

ΔΕΚΤΗ ΕΝ
ΜΕΡΕΙ

Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Ο ενιστάμενος
κατατάσσεται στους επιτυχόντες των οριστικών πινάκων
κατάταξης των Συμβούλων Σταδιοδρομίας μετά τη διόρθωση
ως προς τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Ως
προς τις επιμορφώσεις, προσμετρήθηκαν 200 ώρες στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων. Οι λοιπές βεβαιώσεις δεν εμπίπτουν
στα πεδία που ορίζει η σχετική Πρόσκληση.
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13567

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι η επαγγελματική εμπειρία
που επικαλείται ο ενιστάμενος δεν εμπίπτει στο πεδίο 2.2 των
κριτηρίων μοριοδότησης της σχετικής Πρόσκλησης.
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13571

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν προσκομίστηκε αποδεικτικό
εξόφλησης του παραβόλου.
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13569

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή καθώς η ενιστάμενη είχε δηλώσει την
επαγγελματική της εμπειρία ως εμπειρία Συμβούλου
Σταδιοδρομίας.
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13570

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν προσκομίστηκε αποδεικτικό
εξόφλησης του παραβόλου.

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι η ενιστάμενη έχει υποβάλλει
το πτυχίο του ΠΕ.ΣΥ.Π. ως επιμόρφωση και όχι ως πτυχίο
ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό
προσανατολισμό.

ΔΕΚΤΗ ΕΝ
ΜΕΡΕΙ

Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Προσμετρήθηκαν 34 μήνες
επαγγελματικής εμπειρίας εκτός ΣΔΕ. Οι λοιπές βεβαιώσεις
που έχει υποβάλλει η ενιστάμενη δεν αφορούν επαγγελματική
εμπειρία σε ενήλικες ή άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Ως προς τον υποψήφιο με Α.Μ. 7980 η ένσταση γίνεται δεκτή
και δεν αναγνωρίζεται επαγγελματική εμπειρία στο πεδίο 2.2
της σχετικής Πρόσκλησης καθώς οι βεβαιώσεις που έχει
επισυνάψει ο υποψήφιος είτε δεν εμπίπτουν στο πεδίο 2.2
είτε αφορούν εθελοντική εργασία. Ως προς την υποψήφια με
Α.Μ. 9219 η ένσταση δε γίνεται δεκτή και αναγνωρίζεται
επαγγελματική εμπειρία 27 μηνών που αντιστοιχεί στο πεδίο
2.2 της σχετικής Πρόσκλησης.

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή και αναγνωρίζεται ο μεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών με συνάφεια ως προς το αντικείμενο της
Ψυχολογίας.
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13572

13575

13573

4

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν 13 μήνες
προϋπηρεσίας ως Σύμβουλος Ψυχολόγος. Οι λοιπές
βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας της ενιστάμενης
αφορούν τον επαγγελματικό προσανατολισμό, όπως άλλωστε
και η ίδια έχει δηλώσει στην αίτησή της και συνεπώς δεν
μοριοδοτούνται για τη θέση του Συμβούλου Ψυχολόγου
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Πρόσκληση.

ΔΕΚΤΗ ΕΝ
ΜΕΡΕΙ

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Ως προς την επαγγελματική
εμπειρία σε προγράμματα του πεδίου 2.2 της σχετικής
Πρόσκλησης προσμετρήθηκαν 31 μήνες. Ως προς την
επαγγελματική εμπειρία στα ΣΔΕ, προσμετρήθηκαν 7 μήνες
καθώς η ενιστάμενη είχε δηλώσει τη συγκεκριμένη εμπειρία
στο πεδίο 2.2. Οι λοιπές βεβαιώσεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο
2.2 της σχετικής Πρόσκλησης.

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη είχε δηλώσει την
επαγγελματική της εμπειρία στο πεδίο του επαγγελματικού
προσανατολισμού και ως εκ τούτου δεν μοριοδοτήθηκε.
Πραγματοποιήθηκε η διόρθωση του πεδίου από την επιτροπή
εξέτασης των ενστάσεων.

13577

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή και προσμετρήθηκαν 10 μήνες
επαγγελματικής εμπειρίας στο πεδίο 2.2 των κριτηρίων
μοριοδότησης της σχετικής Πρόσκλησης, καθώς η εμπειρία
είχε δηλωθεί στο πεδίο των Συμβούλων Σταδιοδρομίας από
την ενιστάμενη.
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13579

ΔΕΚΤΗ ΕΝ
ΜΕΡΕΙ

Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Ως προς την επαγγελματική
εμπειρία προσμετρήθηκαν 10 μήνες. Ως προς τις
επιμορφώσεις η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι αυτές δεν
εμπίπτουν στα πεδία που ορίζει η σχετική Πρόσκληση.
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13580

ΔΕΚΤΗ
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13574

13576

13578

13582

ΔΕΚΤΗ ΕΝ
ΜΕΡΕΙ

Η ένσταση γίνεται δεκτή.

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή. Στο πεδίο των
επιμορφώσεων: Προσμετρήθηκαν 385 ώρες στο πεδίο της
Ψυχολογίας, 245 ώρες στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
και 64 ώρες στα ΣΔΕ. Ως προς την επαγγελματική εμπειρία
προσμετρήθηκαν 57 μήνες στα ΣΔΕ. Τέλος, λόγω εσφαλμένης
δήλωσης του ενιστάμενου διορθώθηκε η επαγγελματική
εμπειρία των 24 μηνών και δηλώθηκε στο πεδίο της
Ψυχολογίας και όχι στο πεδίο του επαγγελματικού
προσανατολισμού που είχε αρχικώς δηλωθεί.

5
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13581

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή διότι η επαγγελματική εμπειρία
που επικαλείται η ενιστάμενη δεν εμπίπτει στο πεδίο 2.2 της
σχετικής Πρόσκλησης.
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13583

ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση δε γίνεται δεκτή καθώς δεν προσκομίστηκε
βεβαίωση γνώση χρήσης και υπηρεσιών διαδικτύου όπως
ορίζει η σχετική πρόσκληση.
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13584

ΔΕΚΤΗ

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προσμετρήθηκαν 22 μήνες
επαγγελματικής εμπειρίας στα ΣΔΕ ως Σύμβουλος Ψυχολόγος.

Η επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων (2ου σταδίου):
1. 6996
2. 6981
3. 6282
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