
 

 

 

26/09/2022 

 

Οριστικά αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

με αρ. πρωτ. 14677/15.07.2022 
Στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 14677/15.07.2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

την αναζήτηση έκτακτου προσωπικού – επιστημονικού συνεργάτη για την συγγραφή 

μελέτης ανάπτυξης μεθοδολογίας, εργαλείων και εντύπων για την εκπόνηση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Ανάπτυξη- 

επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων 

εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075008 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 

Μάθηση», ανακοινώνονται ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων απορριφθέντων 

υποψηφίων και ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων/κατάταξης των 

επιτυχόντων/επιλαχόντων υποψηφίων. 

Απορριφθέντες υποψήφιοι 

Α/Α Aρ. Πρωτ. Ημερομηνία Αιτιολογία 

1 14686 19-07-2022 

Μη συναφείς τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών (κριτήριο β)  
Μη απόδειξη εμπειρίας έργου/ων συγγραφής μεθοδολογικών 
προδιαγραφών και συνοδευτικών εργαλείων και εντύπων 
προγραμμάτων εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης (κριτήριο γ)  
 

 2 14695 20-07-2022 
Μη απόδειξη εμπειρίας έργου/ων συγγραφής μεθοδολογικών 
προδιαγραφών και συνοδευτικών εργαλείων και εντύπων 
προγραμμάτων εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης (κριτήριο γ)  

 

3 14696 21-07-2022 

Μη προσκόμιση τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών (κριτήριο β)  
Μη απόδειξη εμπειρίας έργου/ων συγγραφής μεθοδολογικών 
προδιαγραφών και συνοδευτικών εργαλείων και εντύπων 
προγραμμάτων εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης (κριτήριο γ)  

 

4 14699 21-07-2022 

Μη συναφείς τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών (κριτήριο β)  
Μη απόδειξη εμπειρίας έργου/ων συγγραφής μεθοδολογικών 
προδιαγραφών και συνοδευτικών εργαλείων και εντύπων 
προγραμμάτων εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης (κριτήριο γ)  

 
 
 
 
 
 
 
 

5 14711 25-07-2022 

Μη συναφής τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών (κριτήριο β)  
Μη απόδειξη εμπειρίας έργου/ων συγγραφής μεθοδολογικών 
προδιαγραφών και συνοδευτικών εργαλείων και εντύπων 
προγραμμάτων εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης (κριτήριο γ)  

 

6 14725 27-07-2022 

Μη συναφείς τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών (κριτήριο β)  
Μη απόδειξη εμπειρίας έργου/ων συγγραφής μεθοδολογικών 
προδιαγραφών και συνοδευτικών εργαλείων και εντύπων 
προγραμμάτων εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης (κριτήριο γ)   

7 14726 28-07-2022 

Μη συναφής τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών (κριτήριο β)  
Μη απόδειξη εμπειρίας έργου/ων συγγραφής μεθοδολογικών 
προδιαγραφών και συνοδευτικών εργαλείων και εντύπων 
προγραμμάτων εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης (κριτήριο γ)  
  

Επιτυχόντες/επιλαχόντες υποψήφιοι  

Α/Α 

Κατάταξης 
Αρ. πρωτ. 

Βαθμολογία 

πρόσθετων 

προσόντων 

Βαθμολογία 

συνέντευξης 

Συνολική 

Βαθμολογία 

1 14727/28.07.2022 30 9 39 

 


