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Αθήνα, 10.9.2019 

Αρ. πρωτ. 5529 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

«Ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. 4986/31.5.2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Ιδρύματος της Βουλής». 

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ  

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ  

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις της παρ. 1 και 6 του άρθρου 65 του Συντάγματος, 

2. τις διατάξεις του άρθρου 167Α του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 

106/Α΄/24.06.1987), όπως ισχύει, 

3. την από 25.2.2019 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων «Οργανισμός του 

Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία» (ΦΕΚ 

31/Α΄/26.2.2019) όπως ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 19, 23, 

4. τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), 

όπως ισχύει, 

5. την υπ’ αριθμ. 430/261/16.01.2014 απόφαση (ΦΕΚ 111/Β΄/23.01.2014) του Προέδρου της 

Βουλής των Ελλήνων «Επέκταση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 164ΣΤ του Κανονισμού 

της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως ισχύει, σε αποφάσεις του κατά το άρθρο 167Α του 

Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) Ιδρύματος για τον Κοινοβουλευτισμό και τη 

Δημοκρατία», όπως ισχύει, 

6. την από 28.05.2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής, όπως 

αυτή διατυπώνεται στο Πρακτικό της 16ης συνεδρίασης, σχετικά με την πρόσληψη ενός 

υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης για 
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δύο (2) έτη, κατόπιν εισήγησης της Γενικής Γραμματέα του Ιδρύματος για την κάλυψη αναγκών 

λειτουργίας του, 

7. την υπ’ αρ. πρωτ. 4986/31.5.2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την οποία 

αποφασίστηκε η πρόσληψη του Ιδομενέα Μανωλιτσάκη του Βενιζέλου, με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης για δύο (2) έτη, σε κενή οργανική 

θέση ΠΕ Πληροφορικής, 

8. την από 4.9.2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής, όπως 

αυτή διατυπώνεται στο Πρακτικό της 27ης συνεδρίασης, για ανάκληση της ανωτέρω απόφασης για 

λόγους διαφορετικής εκτίμησης των αυτών πραγματικών περιστατικών, που ανάγονται στις 

πραγματικές προτεραιότητες και λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος της Βουλής, σε συνδυασμό 

με λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος που αφορά σε ζητήματα εν γένει λειτουργίας του 

νομικού προσώπου Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 

 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

ανακαλούμε την υπ’ αρ. πρωτ. 4986/31.5.2019 απόφασή μας περί πρόσληψης του Ιδομενέα 

Μανωλιτσάκη του Βενιζέλου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους 

απασχόλησης για δύο (2) έτη, σε κενή οργανική θέση ΠΕ Πληροφορικής, καθώς για λόγους 

διαφορετικής εκτίμησης των αυτών πραγματικών περιστατικών, και συγκεκριμένα, έπειτα από 

επαναξιολόγηση των προτεραιοτήτων και των λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος της Βουλής, 

ειδικότερα στο πεδίο των δράσεων που άπτονται ψηφιακών εφαρμογών, σε συνδυασμό με λόγους 

γενικότερου δημοσίου συμφέροντος που αφορούν σε εν γένει ζητήματα λειτουργίας του νομικού 

προσώπου του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, δεν κρίνεται, 

επί του παρόντος, αναγκαία η πλήρωση της εν λόγω θέσης.  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΝΙΚΗ ΜΑΡΩΝΙΤΗ 

 

 

Κοινοποίηση:  

1. Γραφείο Γενικής Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής  

των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία 

2. Διεύθυνση Υπηρεσιών 

3. Τμήμα Οικονομικών  

4. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 

5. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Προβολής και Πολυμέσων 

6. Αναφερόμενο 
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