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ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 
Σήμερα, 29 Μαΐου 2018 συνεδρίασε η επιτροπή, που ορίστηκε με την υπ. αριθ. 

5432/324/04.04.2018  Απόφαση του ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την εξέταση των 

αιτήσεων που υπεβλήθησαν με βάση την υπ. Αριθ. 660/2/13144/24-04-2018 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποτελούμενη από τους : 

 ΤΣΙΑΤΣΟΥ ΘΕΟΥΛΑ 

 ΦΟΥΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

 ΠΡΙΓΚΙΦΙΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 

 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη: 

Την υπ. αριθ. 660/2/13144/24-04-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Την υπ. αριθ. 5432/324/04-04-2018 απόφαση ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

παρέλαβε και εξέτασε 4 αιτήσεις, για τις οποίες εισηγείται τα ακόλουθα:  

 

1. (Αρ. Πρωτ. 15360/14-05-2018) 

Η υποψήφια υπέβαλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά , όπως αυτά ορίζονται 

στο άρθρο 5 της πρόσκλησης και πληροί όλα τα προαπαιτούμενα , όπως 

ορίζονται στο άρθρο 3 της πρόσκλησης.  

 

2. (Αρ. Πρωτ. 15851/16-05-2018) 

Ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς δεν έχει 

προσκομίσει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν επαγγελματική εμπειρία 

ενός  (1) έτους  σε μηχανογραφική υποστήριξη επιχειρήσεων ή Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων , όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της πρόσκλησης .  

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 
660/2/13144/24-04-2018  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «Ευρωπαϊκή κάρτα Νέων».   
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3. (Αρ. Πρωτ. 15754/16-05-2018) 

Ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς δεν έχει 

προσκομίσει βεβαιώσεις εργοδότη που να  αποδεικνύουν επαγγελματική 

εμπειρία ενός  (1) έτους  σε μηχανογραφική υποστήριξη επιχειρήσεων ή 

Ευρωπαϊκών προγραμμάτων , όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της 

πρόσκλησης .  

 

4. (Αρ. Πρωτ. 15687/15-05-2018) 

Ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς δεν έχει 

προσκομίσει βεβαιώσεις εργοδότη που να  αποδεικνύουν επαγγελματική 

εμπειρία ενός  (1) έτους  σε μηχανογραφική υποστήριξη επιχειρήσεων ή 

Ευρωπαϊκών προγραμμάτων , όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της 

πρόσκλησης .  

 
 
Δεδομένου ότι υπάρχει η με αρ. πρωτ. 17202/29-05-2018 έγγραφη άρνηση 
της υποψήφιας (15360/14-05-2018) για την πρόταση συνεργασίας, η 
διαδικασία κρίνεται άγονη και προτείνεται να επαναπροκηρυχθεί  η θέση. 
 
  
 
 
 
Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης  
 
 
o Τσιάτσου Θεούλα 

 
 

 
o Φουλίδου Ειρήνη 
 
 

 
o Πριγκιφίλη Ουρανία  
 




