
 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

στο πλαίσιο της με Α.Π. ΕΞ: 000 161-08/11/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

του ΙΝΣΕΤΕ για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με Μελετητές / Συγγραφείς για την 

ανάπτυξη επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών 

προγραμμάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 «Δράσεις ΙΝΣΕΤΕ για την 

ανάπτυξη-επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και 

πλαισίων προγραμμάτων» της Πράξης «Ανάπτυξη Επικαιροποίηση και Πιστοποίηση 

Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και Πλαισίων Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών», με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075008, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθησης 2014-2020», σε συνέχεια των 1) από 06/03/2023 Πρακτικού της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, 2) από 08/03/2023 Πρακτικού της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αιτήσεων υποψηφίων και των από 14/03/2023 σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. 

του ΙΝΣΕΤΕ. 

 

Στους Οριστικούς Αξιολογικούς Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων που ακολουθούν 

ανακοινώνονται, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε ο ηλεκτρονικός φάκελος 

δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου/ας και ανά τίτλο ΕΠ & ΠΕΠ, πίνακες απορριφθέντων 

υποψηφίων και οριστικοί πίνακες κατάταξης επιτυχόντων/επιλαχόντων υποψηφίων.  

Επιλεχθέντες ανά θεματικό αντικείμενο για την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης έργου είναι 

όσοι/όσες κατέλαβαν την πρώτη θέση στην κατάταξη. Σε περίπτωση αδυναμίας υπογραφής 

σύμβασης εκ μέρους του πρώτου/ης επιλεχθέντα/χθείσας η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα να καλέσει για την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης έργου τον/την δεύτερο/η 

επιλεχθέντα/χθείσα κατά τη σειρά κατάταξης. 

Μπορείτε να λάβετε περαιτέρω γνώση και ενημέρωση σχετικά με την αξιολόγηση της 

αίτησής σας, που εμπεριέχεται στα σχετικά Πρακτικά της Επιτροπής, μέσω επικοινωνίας στο 

dalkidis@insete.gr. 
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ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΤΙΤΛΟ ΕΠ & ΠΕΠ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΠ & ΠΕΠ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

1 Αυτοδύτης - εκπαιδευτής – συνοδός 

τουριστικών καταδυτικών 

δραστηριοτήτων 

295/08-12-2022 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 27  

2 Διακινητής οίνων / ποτών 292/8-12-2022 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 52  

283/23-11-2022 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 43  

288/08-12-2022 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 40  

315/19-12-2022 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 23  

286/6-12-2022 ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ 22  

291/08-12-2022 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ - Δεν διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον δυο (2) ετών στο σχετικό πεδίο 

με το υπό εξέταση επάγγελμα/ειδικότητα ή 

διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 300 ωρών 

στο σχετικό πεδίο με το υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητα. Δεν διαθέτει 

συγγραφική εμπειρία. 

308/19-12-2022 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ - Δεν διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Δεν διαθέτει συγγραφική 

εμπειρία. 



 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

295/08-12-2022 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ - Δεν διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον δυο (2) ετών στο σχετικό πεδίο 

με το υπό εξέταση επάγγελμα/ειδικότητα ή 

διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 300 ωρών 

στο σχετικό πεδίο με το υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητα. 

    

3 Διερμηνέας ελληνικής νοηματικής 

γλώσσας 

  -  

4 Επιμελητής κτιρίων (θυρωρός) 317/19-12-2022 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ - Δεν διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον δυο (2) ετών στο σχετικό πεδίο 

με το υπό εξέταση επάγγελμα/ειδικότητα ή 

διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 300 ωρών 

στο σχετικό πεδίο με το υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητα. 

291/08-12-2022 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ - Δεν διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον δυο (2) ετών στο σχετικό πεδίο 

με το υπό εξέταση επάγγελμα/ειδικότητα ή 

διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 300 ωρών 

στο σχετικό πεδίο με το υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητα. Δεν διαθέτει 

συγγραφική εμπειρία. 



 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

310/19-12-2022 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ - Δεν διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον δυο (2) ετών στο σχετικό πεδίο 

με το υπό εξέταση επάγγελμα/ειδικότητα ή 

διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 300 ωρών 

στο σχετικό πεδίο με το υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητα. Δεν διαθέτει 

συγγραφική εμπειρία. 

5 Μορφολόγος - σχεδιαστής προϊόντων 312/19-12-2022 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 22  

293/8-12-2022 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 18  

316/19-12-2022 ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ 17  

311/19-12-2022 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ - Δεν διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον δυο (2) ετών στο σχετικό πεδίο 

με το υπό εξέταση επάγγελμα/ειδικότητα ή 

διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 300 ωρών 

στο σχετικό πεδίο με το υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητα. 

6 Ναυαγοσώστης 287/7-12-2022 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 22  

7 Τεχνικός διεξαγωγής επιτραπέζιων 

τυχερών παιχνιδιών (κρουπιέρης) 

  -  

 

 



 

 

ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠ & ΠΕΠ 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

1 Αεροσυνοδός 318/19-12-2022 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ - Δεν διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον δυο (2) ετών στο σχετικό πεδίο 

με το υπό εξέταση επάγγελμα/ειδικότητα ή 

διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 300 ωρών 

στο σχετικό πεδίο με το υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητα. 

309/19-12-2022 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ - Δεν διαθέτει πτυχίο. Δεν διαθέτει 

επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) 

ετών στο σχετικό πεδίο με το υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητα ή διδακτική εμπειρία 

τουλάχιστον 300 ωρών στο σχετικό πεδίο με το 

υπό εξέταση επάγγελμα/ειδικότητα. Δεν 

διαθέτει συγγραφική εμπειρία. 

290/08-12-2022 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ - Δεν διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον δυο (2) ετών στο σχετικό πεδίο 

με το υπό εξέταση επάγγελμα/ειδικότητα ή 

διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 300 ωρών 

στο σχετικό πεδίο με το υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητα. Δεν διαθέτει 

συγγραφική εμπειρία. 



 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

302/19-12-2022 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ - Δεν διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον δυο (2) ετών στο σχετικό πεδίο 

με το υπό εξέταση επάγγελμα/ειδικότητα ή 

διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 300 ωρών 

στο σχετικό πεδίο με το υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητα. Δεν διαθέτει 

συγγραφική εμπειρία. 

2 Επιμελητής πτήσεων 

 

318/19-12-2022 ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ 23  

305/19-12-2022 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ - Δεν διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον δυο (2) ετών στο σχετικό πεδίο 

με το υπό εξέταση επάγγελμα/ειδικότητα ή 

διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 300 ωρών 

στο σχετικό πεδίο με το υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητα. Δεν διαθέτει 

συγγραφική εμπειρία. 

3 Υπεύθυνος ενοικίασης αυτοκινήτων 

και μηχανών  

273/16-11-2022 ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ 19  

283/23-11-2022 

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ 

- 

Δεν διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον δυο (2) ετών στο σχετικό πεδίο 

με το υπό εξέταση επάγγελμα/ειδικότητα ή 

διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 300 ωρών 

στο σχετικό πεδίο με το υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητα. 



 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

311/19-12-2022 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣ - Δεν διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον δυο (2) ετών στο σχετικό πεδίο 

με το υπό εξέταση επάγγελμα/ειδικότητα ή 

διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 300 ωρών 

στο σχετικό πεδίο με το υπό εξέταση 

επάγγελμα/ειδικότητα. 

 

 


