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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 ΠΙΝΑΚA ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 12994/20.01.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ)» ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5069281 ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

 

Ανακοινώνεται σε ορθή επανάληψη και μόνο ο πίνακας απορριφθέντων, καθώς εκ 
παραδρομής ως αιτιολογία απόρριψης της αίτησης με αρ. πρωτ. 13032/7-2-2022 
σημειώθηκε ότι «Η επισυναπτόμενη εργασιακή εμπειρία δεν ήταν συναφής με την 
ειδικότητα όπως αυτή  αποτυπώνεται στην πρόσκληση» αντί του ορθού ότι α) «Ο 
επισυναπτόμενος τίτλος σπουδών δεν ήταν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και β) «Δεν 
επισυνάφτηκε αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας όπως αποτυπώνεται στην 
πρόσκληση».  
 
Ως εκ τούτου ο προσωρινός πίνακας απορριφθέντων διαμορφώνεται σε ορθή επανάληψη 
ως εξής: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

13007/2-2-2022 
Η επισυναπτόμενη εργασιακή εμπειρία δεν κάλυπτε το ελάχιστο όριο 
των τριών (3) ετών και δεν ήταν συναφής με την ειδικότητα,  όπως 
αυτά  αποτυπώνονται στην πρόσκληση 

13010/2-2-2022 Ο επισυναπτόμενος τίτλος σπουδών δεν ήταν τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

13012/2-2-2022 Ο επισυναπτόμενος τίτλος σπουδών δεν ήταν τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

13032/7-2-2022 
Ο επισυναπτόμενος τίτλος σπουδών δεν ήταν τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και δεν επισυνάφτηκε αποδεικτικό επαγγελματικής 
εμπειρίας όπως αποτυπώνεται στην πρόσκληση 

13035/7-2-2022 
Η επισυναπτόμενη εργασιακή εμπειρία δεν ήταν συναφής με την 
ειδικότητα όπως αυτή  αποτυπώνεται στην πρόσκληση 

13039/7-2-2022 
Ο επισυναπτόμενος τίτλος σπουδών δεν ήταν τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

13047/8-2-2022 Δεν επισυνάφτηκαν αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας 



 

 

 

13048/8-2-2022 
Η επισυναπτόμενη εργασιακή εμπειρία δεν κάλυπτε το ελάχιστο όριο 
των τριών (3) ετών όπως αυτή  αποτυπώνεται στην πρόσκληση 

13055/9-2-2022 
Η επισυναπτόμενη εργασιακή εμπειρία δεν ήταν συναφής με την 
ειδικότητα όπως αυτή  αποτυπώνεται στην πρόσκληση 

13070/11-2-2022 
Δεν συμμετείχε στη διαδικασία συνεντεύξεως, ως εκ τούτου 
απορρίφτηκε λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησής 
της. 

13071/11-2-2022 

ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ - ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΑΝ  
 Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας 

 Τίτλοι σπουδών 

 Αποδεικτικά επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρίας 

 Αποδεικτικά συγγραφικής εμπειρίας 

13072/11-2-2022 

ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ - ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΑΝ  
 Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας 

 Τίτλοι σπουδών 

 Αποδεικτικά επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρίας 

 Αποδεικτικά συγγραφικής εμπειρίας 

13073/11-2-2022 

ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ - ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΑΝ  
 Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας 

 Τίτλοι σπουδών 

 Αποδεικτικά επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρίας 

 Αποδεικτικά συγγραφικής εμπειρίας 
 


