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ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

Σήμερα, Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 ολοκλήρωσε το έργο της η επιτροπή 

αξιολόγησης αιτήσεων στο πλαίσιο υπ’ αρ. πρωτ. 660/6/27277/1-8-2018 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. 

5691/335/25.07.2018 Απόφαση Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποτελείται από τους: 

1. Ποταμιάνο Ηλία 

2. Πριγκιφίλη Ουρανία και  

3. Λιάπη Ευαγγελία 

Η επιτροπή γνωμοδοτεί τα κάτωθι:  

 

1.ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28283/13-8-2018 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με το 

φάκελο της αίτησης διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: Δεν κατατέθηκε πτυχίο ή 

τίτλος ΠΕ ή ΤΕ πληροφορικής ή τίτλος επιπέδου 5 πληροφορικής σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ. 660/6/27277/1-8-2018 Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (άρθρο 3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, παράγραφος: Απαραίτητα προσόντα). Ως εκ τούτου η αίτηση δε 

γίνεται δεκτή.  

 

2.ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28473/17-8-2018 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με το 

φάκελο της αίτησης διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: Δεν κατατέθηκε πτυχίο ή 

τίτλος ΠΕ ή ΤΕ πληροφορικής ή τίτλος επιπέδου 5 πληροφορικής σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην  υπ’ αρ. πρωτ. 660/6/27277/1-8-2018 Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (άρθρο 3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, παράγραφος: Απαραίτητα προσόντα). Ως εκ τούτου η αίτηση δε 

γίνεται δεκτή. 

 
3.ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28520/20-8-2018 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με το 

φάκελο της αίτησης διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: Δεν κατατέθηκε πτυχίο ή 

τίτλος ΠΕ ή ΤΕ πληροφορικής ή τίτλος επιπέδου 5 πληροφορικής σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην  υπ’ αρ. πρωτ. 660/6/27277/1-8-2018 Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (άρθρο 3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, παράγραφος: Απαραίτητα προσόντα). Ως εκ τούτου η αίτηση δε 

γίνεται δεκτή. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
660/6/27277/1-8-2018) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
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4.ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28521/20-8-2018  
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με το 

φάκελο της αίτησης διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: Δεν κατατέθηκε αναλυτικό 

βιογραφικό σημείωμα σε μορφή europass. Το βιογραφικό που κατατέθηκε 

το οποίο δεν ήταν σε μορφή europass ήταν στην αγγλική γλώσσα. Σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην  υπ’ αρ. πρωτ. 660/6/27277/1-8-2018 Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (άρθρο 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ, παράγραφος 2): «Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν επί ποινή 

αποκλεισμού: Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα (σε μορφή europass)». Ως εκ 

τούτου η αίτηση δε γίνεται δεκτή. 
 

5.ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28575/21-8-2018 
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με το 

φάκελο της αίτησης διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: Δεν κατατέθηκε πτυχίο ή 

τίτλος ΠΕ ή ΤΕ πληροφορικής ή τίτλος επιπέδου 5 πληροφορικής σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ. 660/6/27277/1-8-2018 Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (άρθρο 3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, παράγραφος: Απαραίτητα προσόντα). Ως εκ τούτου η αίτηση δε 

γίνεται δεκτή. 

 
6.ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28637/22-8-2018 

Κατά το μέλος της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων κ. Ηλία Ποταμιάνο: Δεν 

κατατέθηκε αντίγραφο βεβαίωσης επιμόρφωσης σε θέματα δικτύων Η/Υ. 
Κατατέθηκε έγγραφο (CERTIFICATION OF ATTENDANCE) στην αγγλική 

γλώσσα και από το οποίο δεν προκύπτει ρητά και συγκεκριμένα 

επιμόρφωση σε θέματα δικτύων Η/Υ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

πρόσκληση. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ. 660/6/27277/1-8-

2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (άρθρο 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, παράγραφος 6): «Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν 

επί ποινή αποκλεισμού: Αντίγραφα βεβαιώσεων επιμόρφωσης σε θέματα 

δικτύων Η/Υ». Ως εκ τούτου η αίτηση δε γίνεται δεκτή, από το συγκεκριμένο 

μέλος.  

Σύμφωνα με τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων κα Ουρανία 
Πριγκιφίλη και κα Ευαγγελία Λιάπη η αίτηση γίνεται δεκτή, διότι 
κατατέθηκε αντίγραφο βεβαίωσης επιμόρφωσης «CERTIFICATION OF 
ATTENDANCE» από 3rd IEEE Greece A.G Summer School ATHENA (Το 3ο 
Θερινό Σχολείο ΑΘΗΝΑ, διοργανώνεται από το Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών 
Συστημάτων και Δικτύων, ΤΕΙ Μεσολογγίου σε συνεργασία με το Τμήμα 
Πληροφορικής ΜΜΕ, ΤΕΙ Πατρών) με περιεχόμενο «Algorithms, Telecom, 
Hardware, Encryption, Networks, Applications» και συνεπώς τα 2 μέλη 
κρίνουν ότι κατατέθηκε αντίγραφο βεβαίωσης επιμόρφωσης σε θέματα 

δικτύων Η/Υ». Ως εκ τούτου κάνουν αποδεκτή την αίτηση.  
Συνεπώς η αίτηση γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία.  

 
7.ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28808/23-8-2018 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με το 

φάκελο της αίτησης διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: Δεν κατατέθηκε αντίγραφο 
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βεβαίωσης επιμόρφωσης σε θέματα δικτύων Η/Υ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην υπ’ αρ. πρωτ. 660/6/27277/1-8-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος (άρθρο 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, 

παράγραφος 6): «Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν επί ποινή 

αποκλεισμού: Αντίγραφα βεβαιώσεων επιμόρφωσης σε θέματα δικτύων 

Η/Υ». Ως εκ τούτου η αίτηση δε γίνεται δεκτή. 

 
8.ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28936/27-8-2018 

Κατά το μέλος της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων κ. Ηλία Ποταμιάνο: Δεν 

κατατέθηκε αντίγραφο βεβαίωσης επιμόρφωσης σε θέματα δικτύων Η/Υ. 
Κατατέθηκε έγγραφο (Cisco Certifications) στην αγγλική γλώσσα που 

εκδόθηκε από ιδιωτικό φορέα και από το οποίο δεν προκύπτει ρητά και 
συγκεκριμένα επιμόρφωση σε θέματα δικτύων Η/Υ, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην πρόσκληση. Περαιτέρω το εν λόγω έγγραφο ως ιδιωτικό δε 

φέρει επικύρωση από δικηγόρο. Τέλος το εν λόγω έγγραφο είχε τριετή 

διάρκεια με ημερομηνία λήξεως της ισχύος του την 30/09/2016. Σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ. 660/6/27277/1-8-2018 Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (άρθρο 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ, παράγραφος 6): «Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν επί ποινή 

αποκλεισμού: Αντίγραφα βεβαιώσεων επιμόρφωσης σε θέματα δικτύων 

Η/Υ». Ως εκ τούτου η αίτηση δε γίνεται δεκτή, από το συγκεκριμένο μέλος.  

Σύμφωνα με τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων κα Ουρανία 
Πριγκιφίλη και κα Ευαγγελία Λιάπη η αίτηση γίνεται δεκτή, διότι ο 
υποψήφιος προσκόμισε πιστοποιητικό «CCNA-Cisco Certifications» από 
την εταιρεία Cisco Systems Inc., το οποίο πιστοποιεί τον υποψήφιο με 
περιεχόμενο «Cisco Certified Network Associate Routing and Switching». 
Κατά συνέπεια τα 2 μέλη της Επιτροπής, κρίνουν ότι το εν λόγω έγγραφο 
αποδεικνύει ότι έχει πραγματοποιηθεί επιτυχής επιμόρφωση και συνεπώς 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της προκήρυξης, όπου απαιτείται 
επιμόρφωση σε θέματα δικτύων Η/Υ και όχι πιστοποίηση σε ισχύ.  
Συνεπώς η αίτηση γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία. 

 

 

Τα μέλη της επιτροπής 

 

Ηλίας Ποταμιάνος  

 

Ουρανία Πριγκιφίλη   

 

Ευαγγελία Λιάπη  

 
 




