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                                                                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4097/210/1-7-2016 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Α) Έγκριση του με αριθμ. 21.06.2016 εγγράφου της επιτροπής ενστάσεων (εισερχ. πρωτ.   
                     24011/21.06.2016)και έγκριση  οριστικών αποτελεσμάτων της με αριθμ. πρωτ.  
                     3915/192/15.04.2016 πρόσκλησης για το πρόγραμμα Κέντρα Φιλοξενίας Αιτούντων  
                     Άσυλο 

 Β) Ανάρτηση του με αριθμ. 21.06.2016 εγγράφου της επιτροπής ενστάσεων (εισερχ. πρωτ.  
      24011/21.06.2016)και ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων στην Ιστοσελίδα του  
      ΙΝΕΔΙΒΙΜ.» 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αφού έλαβε υπόψη του: 

α) Την με αριθμ. πρωτ. Δ23/οικ.9886/725/02.03.2016 (ΑΔΑ:Ω6ΘΖ465Θ1Ω-ΤΧΘ) απόφαση ανάθεσης 
και συνέχισης χρηματοδότησης του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) με 
διάρκεια από 01-03-2016 έως 31-08-2016 από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
β) Την με αριθμ. πρωτ. 3861/188/18.03.2016 (ΑΔΑ:ΨΞΣΒ46ΨΖΣΠ-69Ν) απόφαση Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

αναφορικά με την αποδοχή συνέχισης υλοποίησης του Σχεδίου με τίτλο «Κέντρα φιλοξενίας 

αιτούντων άσυλο» με χρηματοδότηση από πόρους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, παράταση Ομάδων Έργου μέχρι 31.05.2016, εξουσιοδότηση της 

Προέδρου Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας και έγκριση διενέργειας 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος για στελέχωση ομάδας έργου με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη 

του έργου. 

γ)  Την με αριθμ. 3915/192/15.04.2016 (ΑΔΑ:6ΛΣ746ΨΖΣΠ-ΜΝΓ) απόφαση Δ.Σ για την έγκριση και 

αποδοχή του σχεδίου της πρόσκλησης . 

δ) Την με αριθμ. Πρωτ. 3915/192/15.04.2016 (Ανάρτηση στην ιστοσελίδα Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 20.04.2016) 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή προτάσεων προς σύναψη Σύμβασης Έργου 
ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτούντων Διεθνούς 
Προστασίας και ασυνόδευτων ανηλίκων. 
ε) Το με αριθμ. 606/234/18540/28.04.2016 έγγραφο της Διευθύνουσας Συμβούλου με τον ορισμό 

των επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων. 

στ) Τα από 27.05.2016 πρακτικό και φύλλα αξιολόγησης της συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Φακέλων των δικαιολογητικών των υποψηφίων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
ζ) Την με αριθμ. πρωτ. 3990/202/31.05.2016 (ΑΔΑ:Ω9ΝΣ46ΨΖΣΠ-ΒΥΨ) απόφαση απόφαση Δ.Σ. 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης και προσωρινών αποτελεσμάτων 
της με αριθμ. πρωτ. 3915/192/15.04.2016 πρόσκλησης για το πρόγραμμα Κέντρα Φιλοξενίας 
Αιτούντων Άσυλο και Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.» 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΔΑ: 6ΞΓΜ46ΨΖΣΠ-ΣΩΦ



ΑΧΑΡΝΩΝ  417  &  ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ, 111 43  ΑΘΗΝΑ 
www.inedivim.gr 

η) Το με αριθμ πρωτ 416/17.06.2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα / Πρακτικό παράδοσης – παραλαβής 
φακέλου ένστασης του Τμήματος Διαχείρισης Ειδικών Δράσεων της Δ.Ε.Μ. & Τ.Υ. προς την Επιτροπή 
ενστάσεων. 
θ) Το με ημερομηνία 21.06.2016 έγγραφο/πρακτικό της Επιτροπής ενστάσεων (εισερχ. πρωτ. 
24011/21.06.2016) αναφορικά με την αρνητική γνωμάτευση επί της 22933/10.06.2016 ένστασης της 
κ. Φίλικα Μαρίας. 
ι) Την Εισήγηση της Διευθύνουσας Συμβούλου (Εισήγηση της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Μέριμνας 
και Τεχνικών Υπηρεσιών με αριθμ. 20   ΤΔΕΔ) 
ια) Την συζήτηση μεταξύ των μελών του, 
 

αποφασίζει και εγκρίνει 

 

α) Την έγκριση του με αριθμ. 21.06.2016 εγγράφου της επιτροπής ενστάσεων (εισερχ. πρωτ. 

24011/21.06.2016) καθώς και των οριστικών αποτελεσμάτων για την επιλογή μελών ομάδων έργου 

για το πρόγραμμα «Κέντρα Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο». 

β) Την ανάρτηση του με αριθμ. 21.06.2016 εγγράφου της επιτροπής ενστάσεων (εισερχ. πρωτ. 

24011/21.06.2016) καθώς και των οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης-βαθμολόγησης στην 

ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

γ)  Την παράταση της σύμβασης των συνεργατών για τις θέσεις Κοινωνικής Λειτουργού και 

Ψυχολόγου για τη Δομή Ανωγείων καθώς και για τις θέσεις Κοινωνικής Λειτουργού, Ψυχολόγου και 

Εργάτη Μαγειρείου για τη Δομή Αγίων Αναργύρων  για τις οποίες η πρόσκληση κρίθηκε άγονη, λόγω 

της σπουδαιότητας της ύπαρξης εξειδικευμένων συνεργατών στα κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων 

Άσυλο και λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος μέχρι τη λήξη του έργου (31-08-2016), το οποίο 

είναι απαγορευτικό για την επαναπροκήρυξη των θέσεων. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ – 
α) Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου 
β) Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Τεχνικών Υπηρεσιών 
γ) Τμήμα Διαχείρισης Ειδικών Δράσεων 
δ) Υπεύθυνη Έργου 
 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – 
α) Γραφείο Προέδρου  
β) Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου 
γ) Νομική Υπηρεσία 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΑΔΑ: 6ΞΓΜ46ΨΖΣΠ-ΣΩΦ
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