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ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 
Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη , 30 Αυγούστου 2017 συνεδρίασε η Επιτροπή 

αξιολόγησης προτάσεων που ορίστηκε με την 4919/292/22.08.2017 Απόφαση 

Δ.Σ./ΙΝΕΔΙΒΙΜ – (ΑΔΑ : 6ΧΩ746ΨΖΣΠ-ΖΓΦ), αποτελούμενη από τους :  

Τσιάτσου Θεούλα 

Πρωτοψάλτη Αναστασία και  

Βαϊρακτάρη Εμμανουήλ. 

 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1.Την υπ’ αρ. 660/5/32592/02-08-2017 Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος  

2.Την υπ’ αρ.4919/292/22-08-2017 Απόφαση Δ.Σ ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΑΔΑ : 6ΧΩ746ΨΖΣΠ-

ΖΓΦ)  

3.Το υπ’ αρ. 46/23-08-2017  Υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Αντιπροέδρου  

 

Και αφού παρέλαβε 110 αιτήσεις-προτάσεις , μελέτησε τις προτάσεις προς 

σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου και το περιεχόμενο των φακέλων 

(έλεγχος των τυπικών προσόντων και αξιολόγησης τους) και συζήτησε διεξοδικά 

για αυτά, συνέταξε το παρόν πρακτικό και τους επισυναπτόμενους 

συγκεντρωτικούς πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων με τα οριστικά 

αποτελέσματα. 

 
Για τη θέση του Συνεργάτη συντονιστή Εθνικής Μονάδας Συντονισμού (1 θέση) 
1.Αλεξίου Αικατερίνη : Η υποψήφια αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης 
καθώς δεν έχει προσκομίσει πρόταση και δεν κατέχει τίτλο σπουδών που 
αποτελούν προαπαιτούμενα επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 
της πρόσκλησης. 
2.Πετράκη Μαρκέλλα : Η υποψήφια αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης 
καθώς δεν έχει προσκομίσει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν εμπειρία-
συμμετοχή στη διαχείριση και υλοποίηση σχεδίων Ευρ. Προγραμμάτων Youth, 
Youth in action, Erasmus+/Youth και εμπειρία Εκπαιδευτή στη μη τυπική μάθηση 
στο πλαίσιο των Ευρ. Προγραμμάτων Youth, Youth in action, Erasmus+/Youth τα 
οποία αποτελούν προαπαιτούμενα σύμφωνα με το άρθρο 3 της πρόσκλησης . 
3.Θεοχαρίδου Ευγενία : Η υποψήφια αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης 
καθώς δεν έχει προσκομίσει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν εμπειρία-
συμμετοχή στη διαχείριση και υλοποίηση σχεδίων Ευρ. Προγραμμάτων Youth, 
Youth in action, Erasmus+/Youth και εμπειρία Εκπαιδευτή στη μη τυπική μάθηση 
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στο πλαίσιο των Ευρ. Προγραμμάτων Youth, Youth in action, Erasmus+/Youth τα 
οποία αποτελούν προαπαιτούμενα σύμφωνα με το άρθρο 3 της πρόσκλησης . 
4.Γκιόκα Βασιλική : Η υποψήφια αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης 
καθώς δεν έχει προσκομίσει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν εμπειρία-
συμμετοχή στη διαχείριση και υλοποίηση σχεδίων Ευρ. Προγραμμάτων Youth, 
Youth in action, Erasmus+/Youth και εμπειρία Εκπαιδευτή στη μη τυπική μάθηση 
στο πλαίσιο των Ευρ. Προγραμμάτων Youth, Youth in action, Erasmus+/Youth τα 
οποία αποτελούν προαπαιτούμενα σύμφωνα με το άρθρο 3 της πρόσκλησης . 
5.Καρρά Μαριλένα : Η υποψήφια αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης 
καθώς δεν έχει προσκομίσει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν εμπειρία-
συμμετοχή στη διαχείριση και υλοποίηση σχεδίων Ευρ. Προγραμμάτων Youth, 
Youth in action, Erasmus+/Youth και εμπειρία Εκπαιδευτή στη μη τυπική μάθηση 
στο πλαίσιο των Ευρ. Προγραμμάτων Youth, Youth in action, Erasmus+/Youth τα 
οποία αποτελούν προαπαιτούμενα σύμφωνα με το άρθρο 3 της πρόσκλησης . 
6.Αγγελή Ιωάννα : Η υποψήφια αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς 
δεν έχει προσκομίσει πρόταση που αποτελεί προαπαιτούμενο επί ποινή 
αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 5 της πρόσκλησης. 
7.Κουτσοσπύρου Παρασκευή : Η υποψήφια υπέβαλε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της πρόσκλησης και πληροί όλα 
τα προαπαιτούμενα , όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της πρόσκλησης . 
 
Για τη θέση του Συνεργάτη υποστήριξης σχεδίων της Εθνικής μονάδας 
συντονισμού (5 θέσεις): 
Οι παρακάτω αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς δεν έχουν 
προσκομίσει πρόταση, που αποτελεί προαπαιτούμενο επί ποινή αποκλεισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της πρόσκλησης: 
Μπούρα Σμάρω 
Τσαρόγλου Στυλιανή 
Καλομοίρη Παναγιώτα 
Κωτσάκης Βασίλειος 
 
 
Οι παρακάτω αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς δεν έχουν 
προσκομίσει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν επαγγελματική εμπειρία στη 
διαχείριση δράσεων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα της Νεολαίας και 
Εμπειρία στον τομέα Νεολαίας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της πρόσκλησης : 
Κατσαργύρη Π. 
Καλασιούντας Σταμάτης  
Ρήτου Γεωργία 
Δεδούση Αναστασία 
Βούλγαρης Σπυρίδων 
Καλοδίκη Ρεγγίνα 
Νταλάκα Ελένη 
Ρούφα Χαρούλα 
 
Οι παρακάτω υποψήφιοι υπέβαλαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 5 της πρόσκλησης και πληρούν όλα τα προαπαιτούμενα , όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της πρόσκλησης : 
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Καραμέτου Παναγιώτα 
Συμεωνίδη Μιχαέλα 
Φιλίνη Αναστασία 
Κουρκουτά Κατίνα 
Συνενάκη Ιφιγένεια 
Κουτσή Κωνσταντίνα 
Τσιριγώτη Θεοδώρα 
Χριστοδουλοπούλου Γεωργία 
 
Για τη θέση Συνεργάτη επικεφαλής οριζοντίων υπηρεσιών  (1 θέση): 
1.Κουναδέας Θεόδωρος : Ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία 
αξιολόγησης καθώς δεν έχει προσκομίσει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν 
επαγγελματική εμπειρία πέντε (5) ετών σε θέση οικονομικού αντικειμένου  όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της πρόσκλησης . 
2.Καραθεόδωρος Αναστάσιος : Ο υποψήφιος  αποκλείεται από τη διαδικασία 
αξιολόγησης καθώς δεν έχει προσκομίσει πρόταση που αποτελεί προαπαιτούμενο 
επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 5 της πρόσκλησης. 
  
Οι παρακάτω υποψήφιοι υπέβαλαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 5 της πρόσκλησης και πληρούν όλα τα προαπαιτούμενα , όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της πρόσκλησης : 
Δάλλα Καλλιόπη 
Κλεμπετσάνη Αδαμαντία 
Θεοδωρίδης Ιωάννης 
 
Για τη θέση συνεργάτη χειριστή οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών με 
καθήκοντα λογιστικής διαχείρισης του έργου (1 θέση): 
Οι παρακάτω υποψήφιοι υπέβαλαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 5 της πρόσκλησης και πληρούν όλα τα προαπαιτούμενα , όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της πρόσκλησης : 
Κουτσάκη Χρυσούλα 
Καλαντζής Σταύρος  
Τσαπρούνη Λουκία 
Κουμαριώτη Κυριακή : Η υποψήφια αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης 
καθώς δεν έχει προσκομίσει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν επαγγελματική 
εμπειρία τριών (3) ετών στην οικονομική/λογιστική διαχείριση Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της πρόσκλησης. 
Τσικαλάκης Κωνσταντίνος :  Ο υποψήφιος  αποκλείεται από τη διαδικασία 
αξιολόγησης καθώς δεν έχει προσκομίσει πρόταση που αποτελεί προαπαιτούμενο 
επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 5 της πρόσκλησης. 
 
Για τη θέση Συνεργάτη χειριστή οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών με 
καθήκοντα οικονομικής διαχείρισης του έργου (1 θέση): 
Οι παρακάτω αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς δεν έχουν 
προσκομίσει πρόταση, που αποτελεί προαπαιτούμενο επί ποινή αποκλεισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της πρόσκλησης: 
Καράμπελη Αλεξάνδρα 
Γιαννάκη Φωτεινή 
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Οι παρακάτω υποψήφιοι υπέβαλαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 5 της πρόσκλησης και πληρούν όλα τα προαπαιτούμενα , όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της πρόσκλησης : 
Ψιάχας Τρύφωνας  
Χόνδρου Αναστασία 
Χριστόπουλος Θωμάς  
Παπαϊωάννου Μιχαήλ 
Κασκουτά Τριανταφυλλιά 
 
 
Για τη θέση Συνεργάτη υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων του έργου (1 
θέση) : 
Οι παρακάτω υποψήφιοι υπέβαλαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 5 της πρόσκλησης και πληρούν όλα τα προαπαιτούμενα , όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της πρόσκλησης : 
Σίνος Ευστάθιος 
Γεωργίου Ευτυχία 
 
 
Για τη θέση Συνεργάτη γραμματείας οριζόντιων υπηρεσιών: 
Οι παρακάτω αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς δεν έχουν 
προσκομίσει πρόταση, που αποτελεί προαπαιτούμενο επί ποινή αποκλεισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της πρόσκλησης: 
Δημητρίου Αικατερίνη 
Αγγελάκη Ρόζη 
Μιντζίκος Βασίλειος  
Κανελλάς Γεώργιος 
Μαραντίδη Γαβριέλα 
Καρφή Μαρία 
Ραπάνη Αθηνά 
Τσουμάνη Αικατερίνη 
Καδιανάκη Αρετή  
Γαβριηλιάδη Κωνσταντίνα 
Βασιλοπούλου Σταματίνα 
Παπακώστα Δέσποινα 
Ποπογιώργη Ιφιγένεια 
Τσιφιλιτάκος Ιωάννης 
Παπαθεοδώρου Ελένη 
Παπαμιχαλάκη Μαρία 
Παππά Ιουλιάνα 
Γκαμπουρά Αγλαϊα 
Μαυρουδή Ελένη 
Συγκούνα Ανθή 
Κατσικάρη Κυριακή-Φανουρία 
Σουρή Αναστασία 
Γιάγκου Ευφροσύνη 
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Οι παρακάτω αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς δεν έχουν 
προσκομίσει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν επαγγελματική εμπειρία 
γραμματειακής υποστήριξης , όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της πρόσκλησης : 
Χουντάλα Βασιλική 
Νικολαϊδου Χάρις 
Μιχάλη Μελετία 
Σπανδωνίδου Ελευθερία 
Χατζημιχαήλ Αννίκα 
Βουτσίνου Ευαγγελία-Ελισάβετ  
Γαλανοπούλου Αναστασία 
Παπαγιαννίδου Γεωργία 
Μονιάκης Γεώργιος  
 
Οι παρακάτω αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς δεν έχουν 
προσκομίσει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν γνώση αγγλικής γλώσσας σε 
άριστο επίπεδο (C2) όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της πρόσκλησης : 
Λιανού Δήμητρα 
Κατσιμίχα Μαγδαληνή 
 
Οι παρακάτω υποψήφιοι υπέβαλαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 5 της πρόσκλησης και πληρούν όλα τα προαπαιτούμενα , όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της πρόσκλησης : 
Γερασίμου Μαρία 
Πλατή Αθηνά  
Βαϊανός Κωνσταντίνος 
Λαμπάκη Αγγελική 
Τσολάκη Βασιλική 
Κόκκοβα Ελένη 
Καπετάνου Ευστρατία 
Κακάτσιου Δήμητρα 
Αναγνώστου Βασιλική  
Τσίγκα Θεοδώρα 
Τσιλιμίγκρα Άννα 
Σαλαμούρας Αλέξανδρος 
Ντουντουλάκης Αλκιβιάδης  
 
Για τη θέση Συνεργάτη επικεφαλής πληροφόρησης , επικοινωνίας και 
συμβουλευτικής (1 θέση) 
Μαραγκού Αφροδίτη : Η υποψήφια αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης 
καθώς δεν έχει προσκομίσει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν εμπειρία-
συμμετοχή στη διαχείριση και υλοποίηση σχεδίων Ευρ. Προγραμμάτων Youth, 
Youth in action, Erasmus+/Youth και εμπειρία Εκπαιδευτή στη μη τυπική μάθηση 
στο πλαίσιο των Ευρ. Προγραμμάτων Youth, Youth in action, Erasmus+/Youth τα 
οποία αποτελούν προαπαιτούμενα σύμφωνα με το άρθρο 3 της πρόσκλησης . 
Φρούζη Ευρυδίκη : Η υποψήφια αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης 
καθώς δεν έχει προσκομίσει πτυχίο ανώτατης σχολής, το οποίο αποτελεί 
προαπαιτούμενο σύμφωνα με το άρθρο 3 της πρόσκλησης . 
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Βλάχου Ιωάννα : Η υποψήφια υπέβαλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 5 της πρόσκλησης και πληροί όλα τα προαπαιτούμενα , όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της πρόσκλησης . 
 
Για τη θέση χειριστών υποστήριξης πληροφόρησης, επικοινωνίας και 
συμβουλευτικής (2 θέσεις) :   
Οι παρακάτω αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς δεν έχουν 
προσκομίσει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν εμπειρία-συμμετοχή σε σχέδια 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων Youth, Youth in action, Erasmus+/Youth , όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 3 της πρόσκλησης : 
Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος  
Μπάστα Δάφνη 
Δημητρέλου Αργυρώ 
Κολιάση Σοφία 
 
Οι παρακάτω αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς δεν έχουν 
προσκομίσει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν γνώση αγγλικής γλώσσας σε 
άριστο επίπεδο (C2) όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της πρόσκλησης : 
Παναγιώτου Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Βαλεντίνη 
Μπαχτσέ Ερμιόνη 
 
Οι παρακάτω υποψήφιοι υπέβαλαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 5 της πρόσκλησης και πληρούν όλα τα προαπαιτούμενα , όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της πρόσκλησης : 
Παλαιστή Αλεξάνδρα 
Παπαδοπούλου Ευθυμία 
Σορολιού Ελένη-Ιουλία 
Παππά Βάγια 

 
 

Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης , 
 

1. Τσιάτσου Θεούλα  

2. Πρωτοψάλτη Αναστασία 

3. Βαϊρακτάρης Εμμανουήλ 

 


