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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικής Προσφυγής της  κας Λορένζου Ευθυμίας του Σωτηρίου  επί των 

Οριστικών Αποτελεσμάτων της υπ΄αριθμ. Πρόσκλησης: 660/1/1658/17-1-2014 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαμόρφωση πίνακα κατάταξης α) Συντονιστών, β) 

Οικονομικών Διαχειριστών και γ) Στελεχών Διαχείρισης Πληροφοριακών 

Συστημάτων. 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψη του:  

 

 1) Την υπ’ αριθμ. 660/1/1658/17-1-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος. 

 2) Την υπ’ αρ. 1694/80/6-2-2014 Απόφαση Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την αντιπαραβολή 

(διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης με το περιεχόμενο 

των φακέλων των δικαιολογητικών για την πρόσκληση ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 

660/1/1658/17-1-2014 για διαμόρφωση πίνακα κατάταξης α)Συντονιστών, 

β)Οικονομικών Διαχειριστών και γ) Στελεχών Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων  

και  δημοσιοποίησης των  προσωρινών πινάκων στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

3) Το πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων.  

4) Την υπ’ αριθμ. 1873/85/31-3-2014 Απόφαση Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ διαμόρφωσης των  

Οριστικών πινάκων κατάταξης  και  την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

5) Την με αρ. πρωτ.  18369/24-3-2014 ιεραρχική προσφυγή της κας Λορέντζου Ευθυμίας 

του Σωτηρίου  

6)  Το υπ’ αριθμ. Υ.Σ. : 061/76/31-3-2014 της Δ.Π.Ν.Δ.Β.Μ. 

7) Την υπ΄αριθμ 188/01-04-2014  γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας 

8) Την Εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου (Εισήγηση της Διεύθυνση Προγραμμάτων 

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με αρ. 376). 

9) Την συζήτηση μεταξύ των μελών του. 

 

Αποφασίζει  

 
Η ιεραρχική προσφυγή της κας Λορέντζου Ευθυμίας να γίνει δεκτή κατά το χρονικό 

διάστημα και μόνο από την 8/6/2012 και εντεύθεν σχετικά με την εμπειρία της και την 

πραγματική ενασχόλησή της σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης, 

σε  συγχρηματοδοτούμενα  προγράμματα. Ειδικότερα, όπως φαίνεται από την 

προσκομισθείσα από την προσφεύγουσα με αριθμ.πρωτ 2134.34/4.1961/08-6-2012 

απόφαση της Γ.Γ.Δ.Κ Ένταξης του ΚΕΚ Δίαυλος ως Εταίρου της  Αναπτυξιακής Σύμπραξης και 

Συγχρηματοδοτούμενη    Πράξη <<ΗΜΑΘΙΑ 2012  ,ΑΠΑΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ>> το συγκεκριμένο 

ΚΕΚ δεν φαίνεται να έχει αναλάβει πριν την 8/06/12 , είτε να συνεπράτει σε οποιοδήποτε 

Αριθμ. Απόφασης:1928/89/08.05.2014 

ΑΔΑ: ΒΙΥΚ46ΨΖΣΠ-Α4Ο 



συγχρηματοδοτούμενο έργο ως τελικός δικαιούχος κάποιας συγχρηματοδοτούμενης 

πράξης.  

Το γεγονός αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι για το χρονικό διάστημα από 16/06/2004 οπότε 

και απασχολείται η προσφεύγουσα στο ΚΕΚ ΔΙΑΥΛΟΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικάσου Αορίστου χρόνου  μέχρι και την 08/06/2012, δεν  έχει ουδεμία ενασχόληση ή 

επαφή με φυσικά αντικείμενα προγραμμάτων τα οποία συγχρηματοδοτούνται ώστε να 

αποκτήσει την σχετική εμπειρία και εξοικείωση με τους όρους της σχετικής Δημόσιας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. /ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

                                                                                                       ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΕΝΤΖΑΣ 

 

 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

α) Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

β) Τμήμα Σχεδιασμού Δράσεων 

γ) Τμήμα Διαχείρισης Έργων Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης  
 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Νομική Υπηρεσία 

 

 


