
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

        Α∆Α: ΒΙΚΖ46ΨΖΣΠ-ΒΣ8                                                                         

                                                               Αριθμ. Απόφασης: 1779/83/10.03.2014 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικής Προσφυγής της  κας Μπαλτά Ευτυχίας επί των   

Οριστικών  Αποτελεσµάτων  της υπ΄αριθµ . 602/7/30437/4-6-2013 

Πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την  επιλογή Υπευθύνων  

Εκπαίδευσης ,Ανάπτυξης και  ∆ιασφάλισης Ποιότητας, στα Κ.∆ .Β .Μ.  

 

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψη του: 

ΣΧΕΤΙΚΑ:  

      α) Η  υπ’ αριθμ. 602/7/30437/4-6-2013  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

β) Η υπ’ αρ. 1515/73/28.11.2013 Απόφαση ∆.Σ/ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ για την 

αντιπαραβολή  (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης 

µε το περιεχόµενο των φακέλων των δικαιολογητικών για την πρόσκληση 

ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 602/7/30437/4-6-2013 για την επιλογή Υπευθύνων 

Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και ∆ιασφάλισης Ποιότητας Κέντρων ∆ια Βίου 

Μάθησης στην Περιφέρεια Αττικής– ∆ήµος Γλυφάδας και  δηµοσιοποίησης των 

προσωρινών πινάκων στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ. 

      γ) Το πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων.  

δ) Η υπ’ αριθµ. 1605/76/27.12.13 Απόφαση ∆.Σ/ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ διαµόρφωσης των 

οριστικών πινάκων κατάταξης των Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και 

∆ιασφάλισης Ποιότητας και  την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ. 

ε) Η µε αρ. πρωτ. 317/8-1-2014 ιεραρχική προσφυγή της κας Μπαλτά Ευτυχίας. 

στ) Τη γνωµοδότηση από την Νοµική Υπηρεσία. 

ζ) Το υπ’ αριθµ. 179457/2240/2014/16-1-2014 έγγραφο του Συνηγόρου  του 

Πολίτη. 

      η) Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου (Εισήγηση της Διεύθυνση 

Προγραμμάτων  

           Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με αρ. 269) 

      στ) Τη συζήτηση µεταξύ των µελών του, 

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Η ιεραρχική προσφυγή της κας Ευτυχίας Μπαλτά να 

απορριφθεί,  

εφόσον στις   βεβαιώσεις  που προσκόµισε στην υποψηφιότητά 

της, για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ ,η µία εκ των δύο,  δεν 

συνάδει µε τις απαιτούµενες προϋποθέσεις που θέτει το ΑΣΕΠ. 

Το έγγραφο του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, που 

κατατέθηκε από την ενδιαφεροµένη, αναφέρεται σε 

παρακολούθηση προγράµµατος επεξεργασίας στατιστικών 

δεδοµένων στο πλαίσιο του µαθήµατος «Ερευνητική Μεθοδολογία 

και Έρευνα Μάρκετινγκ» και όχι σε µάθηµα 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

α) Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου 

β) Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

γ) ΚΔΒΜ  

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

α) Νομική Υπηρεσία  

 


