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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθμ.Απόφασης:
3032/132/26.03.2015
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικής Προσφυγής του κ. Παναγιωτάκη Αλέξανδρου επί των Οριστικών
Αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. 660/9/69134/29-9-2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης
έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψη του:
1. Την υπ’ αρ. 660/9/69134/29-9-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
2. Την υπ’ αρ. 2737/123/05-02-2015 Απόφαση Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα ‘Έγκριση Πρακτικού της
επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/9/69134/29-9-2014 για την επιλογή Συμβούλων
Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το Πρόγραμμα
«Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» και τη διαμόρφωση των οριστικών πινάκων’
3. Την με αρ. πρωτ. 8554/18-2-2015 ιεραρχική προσφυγή του κ. Παναγιωτάκη Αλέξανδρου.
4. Το υπ’ αριθμ. Υ.Σ. : 061/45/3-3-2015 Υ.Σ. του Τμήματος Σχεδιασμού Δράσεων.
5. Τη γνωμοδότηση από την Νομική Υπηρεσία με αριθ. πρωτ.:173/17-3-2015
6. Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου (Εισήγηση της Διεύθυνσης
Προγραμμάτων
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με αρ.: 171)
7. Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
α) Επί της ιεραρχικής προσφυγής του κου Αλέξανδρου Παναγιωτάκη που ζητά την αναμόρφωση
των πινάκων με τα οριστικά αποτελέσματα μοριοδότησης των Συμβούλων Ψυχολόγων ΣΔΕ της υπ’
αρ. 660/9/69134/29-09-2014 ΠΔΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα έγγραφα από τον υποβληθέντα
φάκελο, το πόρισμα της επιτροπής ενστάσεων και του ισχυρισμού του προσφεύγοντος, τα εξής:
1) Με δεδομένο ότι στο πεδίο της επιμόρφωσης μοριοδοτείται βάσει της πρόσκλησης α)η
επιμόρφωση στα ΣΔΕ, β) η επιμόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, γ) η επιμόρφωση στο
θεματικό αντικείμενο της Ψυχολογίας να προσμετρηθούν οι ληφθείσες επιμορφώσεις που
συμπεριλαμβάνονται στις αριθμούμενες κατά σειρά προσκομισθείσες βεβαιώσεις του
προσφεύγοντα υπό στοιχεία 2,5 και 8 ως ανήκουσες στο ως άνω τρίτο εκπαιδευτικό πεδίο που
τάσσει η Πρόσκληση.
2) Με δεδομένο ότι στο πεδίο της Επαγγελματικής εμπειρίας μοριοδοτούνται: α) Η επαγγελματική
εμπειρία στα ΣΔΕ, β) η επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε ενήλικες ή άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όλες οι βεβαιώσεις που
προσκομίζει ο προσφεύγων, αριθμούμενες υπό τα στοιχεία (1-11), τεκμηριώνουν την
επαγγελματική του εμπειρία στο πεδίο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε προγράμματα
για ενήλικες ή άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που τάσσει η πρόσκληση.
 Να γίνει δεκτή ως εκ τούτου εν μέρει η προσφυγή του.
 Να γίνει η επαναξιολόγηση της επαγγελματικής εμπειρίας του προσφεύγοντος και της
επανακατάταξής του στους Οριστικούς πίνακες της εν λόγω πρόσκλησης.
β) Την αποστολή των τροποποιημένων οριστικών πινάκων στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου
Μάθηση και Νέας Γενιάς προς επικύρωση
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
α) Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
β) Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
γ) Τμήμα Σχεδιασμού Δράσεων
δ)Ομάδα Έργου ΣΔΕ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Νομική Υπηρεσία

