
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

        

                                                           Αριθμ. Απόφασης:2353/108/15.10.2014 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικής Προσφυγής του κ. Σταύρου Φραγκιουδάκη A)επί των 

Οριστικών Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 602/7/30437/4-6-2013 Πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την επιλογή Υπευθύνων Εκπαίδευσης στα Κ.Δ.Β.Μ, B)επί του από 

19/12/2013 πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων και γ)επί της συνυποψήφιάς του κας Σοφίας 

Σαρηγεωργίου  

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψη του: 

α)Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 602/7/30437/04.06.2013 

β)Την Απόφαση ΔΣ με αριθμ. πρωτ. 1649/78/23.01.2014 και το Πρακτικό Επιτροπής 

εξέτασης ενστάσεων με ημερομηνία 19/12/2013. 

γ)Την Ιεραρχική προσφυγή με αρ. πρωτ. 556/9-1-2014 του κυρίου Σταύρου Φραγκιουδάκη 

δ) Τον Οριστικό Πίνακα αποτελεσμάτων κατάταξης ΚΔΒΜ Αγίου Βασιλείου Κρήτης 

ε) Την ένσταση της κας Σαρηγεωργίου Σοφίας με αριθμ. Πρωτ. 57207/6.12.2013  

στ)Τον Φάκελο Υποψηφιότητας της κας Σαρηγεωργίου Σοφίας με αριθμ. Πρωτ. 

34768/28.6.2013 

ζ)Τον Φάκελο Υποψηφιότητας του κυρίου Σταύρου Φραγκιουδάκη με αριθμ. πρωτ. 

34048/26.6.2013 

η)Την με αριθμ. πρωτ. 466/22.9.2014 γνωμοδότηση από τη Νομική Υπηρεσία 

θ)Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου (Εισήγηση της Διεύθυνση Προγραμμάτων 

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με αρ. 606) 

ι)Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του, 

Αποφασίζει  

α)Την απόρριψη της Ιεραρχικής Προσφυγής του κυρίου Σταύρου Φραγκιουδάκη. Η κυρία 

Σαρηγεωργίου τηρούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. Βάσει των στοιχείων που υπάρχουν στον φορέα μας η κα Σαρηγεωργίου 

πληρώθηκε με Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης. Δεδομένου ότι σε αυτή την περίπτωση 

διατηρείται η ιδιότητα του Ανέργου και ταυτόχρονα ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορέα μας 
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άλλο έγγραφο του ΟΑΕΔ (ανάκληση βεβαίωσης ανεργίας) η υποβληθείσα βεβαίωση ανεργίας 

δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.  

Επίσης μετά από επανέλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών του κυρίου Φραγκιουδάκη και 

της συνυποψηφίας του κας Σαρηγεωργίου, ως προς τα πεδία που απαιτούσε ο κύριος 

Φραγκιουδάκης με την ιεραρχική του προσφυγή, ουδεμία μεταβολή προέκυψε και η 

μοριοδότηση και των δύο παραμένει ως έχει. 

β)Τη δημοσίευση της απόφασης στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.  

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

                                                                                    

                                                                                     ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΕΝΤΖΑΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

α) Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου 

β) Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

γ) Ομάδα έργου Κ.Δ.Β.Μ ΑΠ7-ΑΠ8 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Γραφείο Ν.Υ. 
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