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ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

                                                      

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ:  Εξέταση Ιεραρχικής Προσφυγής της κας Φρίγκα Γεωργίας, κατά της απόφασης της 

επιτροπής ενστάσεων και την  ακύρωση των πινάκων με τα οριστικά αποτελέσματα 

μοριοδότησης των οικονομικών διαχειριστών των ΣΔΕ, της υπ’ αριθμ.: 

660/1/2089/18-1-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

                      Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψη του: 

1. Την υπ’ αρ. 660/01/2089/18-01-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

2. Την υπ’ αρ. 3854/188/18.3.2016  Απόφαση Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ: 1) για την έγκριση του 

πρακτικού της επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων κατά των προσωρινών 

πινάκων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 

660/01/2089/18-01-2016 (ΑΔΑ: ΩΖ2Κ46ΨΖΣΠ-51Λ),   που αφορούσε τη 

διαμόρφωση Πίνακα Κατάταξης πέντε (5) οικονομικών διαχειριστών στο πλαίσιο 

της Πράξης: «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, 8 & 9», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-20» και 2)  την  

ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.     

3. Τη με αρ. πρωτ.  13593/29-3-2016 ιεραρχική προσφυγή της κας Φρίγκα  

Γεωργίας. 

4. Το υπ’ αριθμ. Υ.Σ. :  061/34/05-04-2016 της Δ.Π.Ν.Δ.Β.Μ. 

5. Τη γνωμοδότηση από την Νομική Υπηρεσία με αριθ. πρωτ.: 218/14-04-2016 

6. Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου (Εισήγηση της Διεύθυνσης       

Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με αρ.: 84/25.4.2016) 

7. Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την απόρριψη  της ιεραρχικής προσφυγής της κας. Φρίγκα Γεωργίας σύμφωνα με 

τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ήτοι:  

« Η παράλειψη της εκδόσεως του παράβολου των 100€ υπέρ του Ελληνικού 

Δημοσίου από την ως άνω προσφεύγουσα στερεί από αυτήν σύμφωνα με το 

άρθρο 6 «Ενστάσεις» της υπ’ αριθ. : 660/1/2089/18-01-2016 Δημόσιας 

Πρόσκλησης, το δικαίωμα να εισάγει την προσφυγή της κατά τρόπο παραδεκτό 

ώστε να εξεταστεί αρμοδίως η νομιμότητα και η βασιμότητά της. 

Ως εκ τούτου η έκδοση του παράβολου αποτελεί απαραίτητη διαδικαστική 

προϋπόθεση για την εισαγωγή της εν λόγω προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου 

οργάνου, ήτοι του Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το οποίο θα κρίνει και αποφανθεί οριστικά 

για την τύχη της. 

 

 

Αριθμ. Απόφασης:3948/197/5.5.2016 
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Μετά ταύτα προτείνουμε κατά τα ανωτέρω, να απορριφθεί η Ιεραρχική 

Προσφυγή της ως άνω ενισταμένης ως απαράδεκτη ασκηθείσα». 

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

α) Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου 

β) Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

γ) Τμήμα Σχεδιασμού Δράσεων 

δ) Ομάδα Έργου ΣΔΕ 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

    Νομική Υπηρεσία  

ΑΔΑ: 961846ΨΖΣΠ-Η0Ξ
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