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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 
 
                                                      

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΘΕΜΑ:  :  Εξέταση Ιεραρχικής Προσφυγής του κ. Βενάρδου Αντώνη κατά των οριστικών 
πινάκων για της με αριθμό : 660/12/71455/10-10-2014 πρόσκλησης για επιλογή 
Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης & Διασφάλισης Ποιότητας και Υπευθύνων 
Οργάνωσης με σύμβαση έργου,  στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των πράξεων «Κέντρα Δια 
Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας 
ΑΠ7 & ΑΠ8». 

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

 

1. Η  υπ’ αρ. 660/12/71455/10-10-2014  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

2. Η υπ’ αρ.  2758/123/5-02-2015 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. 660/12/71455/10-10-2014  

που αφορούσε την επιλογή Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης & Διασφάλισης 

Ποιότητας και Υπευθύνων Οργάνωσης με σύμβαση έργου, στα ΚΔΒΜ ΑΠ 7 ΚΑΙ ΑΠ 8 και   

την  ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.     

3. Η με αρ. πρωτ.  8548/18-2-2015 ιεραρχική προσφυγή του κ. Αντωνίου Βερνάρδου. 

4. Το υπ’ αριθμ. Υ.Σ. :  061/50/16-03-2015 της Δ.Π.Ν.Δ.Β.Μ. 

5. Η γνωμοδότηση από την Νομική Υπηρεσία με αριθ. πρωτ.: 191/23-03--2-2015.γή 

εκπαιδευτών με σύμβαση έργου,  στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των πράξεων «Κέντρα 

Δια Βίου Μάθησης». 

6. Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου (Εισήγηση της Διεύθυνσης       

Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με αρ.: 294) 

7. Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την απόρριψη  της ιεραρχικής προσφυγής του κ. Αντωνίου Βερνάρδου λόγω του ότι η 
επαγγελματική εμπειρία του προσφεύγοντος στον σχεδιασμό και στην οργάνωση 
Εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε φορείς εκπαίδευσης Ενηλίκων όπως τάσσει το σχετικό 
εδάφιο της Πρόσκλησης ως ιδιοκτήτου ιδιωτικής επιχείρησης με την επωνυμία   «Ινστιτούτο 
Πληροφορικής» δεν αποδεικνύεται επαρκώς από την από 21/10/2014 προσκομιζόμενη 
βεβαίωση του Ινστιτούτου Πληροφορικής του οποίου τυγχάνει ιδιοκτήτης, 
Η Βεβαίωση είναι αόριστη και εντελώς γενικόλογη σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών 
στο σχετικό πεδίο της επιμόρφωσης ενηλίκων, αφού  δεν εξειδικεύεται κατά τον τόπο  και 
κατά τον χρόνο η εν λόγω επαγγελματική εμπειρία που επικαλείται ο προσφεύγων πολλώ 
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δε μάλλον δεν αποδεικνύεται από πουθενά ότι η εν λόγω επαγγελματική του υπηρεσία 
υπερβαίνει τους 8-μήνες που απαιτεί η πρόσκληση».  
 

 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
α) Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου 
β) Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
γ) Τμήμα Σχεδιασμού Δράσεων 
δ) Ομάδα Έργου ΚΔΒΜ ΑΠ7 & ΑΠ8 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
    Νομική Υπηρεσία  
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