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Aθήνα, 18/10/2022 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

Στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 14868/28.09.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την αναζήτηση έκτακτου προσωπικού - στελέχους 

διαχείρισης και υλοποίησης στο πλαίσιο του υποέργου 3 της Πράξης «Ενίσχυση και 

πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5067215 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια 

Νησιά 2014-2020» ανακοινώνονται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των 

επιτυχόντων υποψηφίων καθώς και ο πίνακας απορριφθέντων υποψηφίων με 

βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.  

 

1. Πίνακας Επιτυχόντων 

A/A 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

 
Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 
Αίτησης  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 14889/05.10.2022 50 
 

27 
 

 
77 

 

2. Πίνακας Απορριφθέντων 

 
Αριθμός Πρωτοκόλλου 

Αίτησης  

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

14886/05.10.2022 
Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν της επαγγελματικής εμπειρίας 

κατ’ ελάχιστον δύο (2) ετών στην προετοιμασία και υποβολή 
προτάσεων χρηματοδότησης έργων/δράσεων και στη διαχείριση, 
υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

14891/06.10.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν της επαγγελματικής εμπειρίας 

κατ’ ελάχιστον δύο (2) ετών στην προετοιμασία και υποβολή 

προτάσεων χρηματοδότησης έργων/δράσεων και στη διαχείριση, 

υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

14908/10.10.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν της επαγγελματικής εμπειρίας 

κατ’ ελάχιστον δύο (2) ετών στην προετοιμασία και υποβολή 

προτάσεων χρηματοδότησης έργων/δράσεων και στη διαχείριση, 

υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

14924/11.10.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν της επαγγελματικής εμπειρίας 

κατ’ ελάχιστον δύο (2) ετών στην προετοιμασία και υποβολή 

προτάσεων χρηματοδότησης έργων/δράσεων και στη διαχείριση, 

υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

14925/11.10.2022 Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν της επαγγελματικής εμπειρίας 

κατ’ ελάχιστον δύο (2) ετών στην προετοιμασία και υποβολή 
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προτάσεων χρηματοδότησης έργων/δράσεων και στη διαχείριση, 

υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

14932/13.10.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν της επαγγελματικής εμπειρίας 

κατ’ ελάχιστον δύο (2) ετών στην προετοιμασία και υποβολή 

προτάσεων χρηματοδότησης έργων/δράσεων και στη διαχείριση, 

υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

14933/13.10.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν της επαγγελματικής εμπειρίας 

κατ’ ελάχιστον δύο (2) ετών στην προετοιμασία και υποβολή 

προτάσεων χρηματοδότησης έργων/δράσεων και στη διαχείριση, 

υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

14934/13.10.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν της επαγγελματικής εμπειρίας 

κατ’ ελάχιστον δύο (2) ετών στην προετοιμασία και υποβολή 

προτάσεων χρηματοδότησης έργων/δράσεων και στη διαχείριση, 

υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

 


