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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

3ο Πρακτικό

● ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
● ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στην Αθήνα, σήμερα την 06/05/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε ύστερα από

πρόσκληση του Προέδρου της κου Ρούλια Αθανάσιου, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και

προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και

δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ 5003036 στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», στα Γραφεία του

Φορέα, όπως αυτή ορίσθηκε με την από 2/10/2020 (θέμα 1ο) Απόφαση Συνεδριάσεως του Διοικητικού

Συμβουλίου του Φορέα, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ρούλιας Αθανάσιος

ΜΕΛΗ

1. Καπίρη Ελένη

2. Παππά Δήμητρα

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρόντων όλων των μελών της Επιτροπής, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την

έναρξη της Συνεδριάσεως, με τα αναφερόμενα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1: Αξιολόγηση των αιτήσεων και κατάρτιση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ.

01/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης

μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 με τίτλο «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ»,

της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»

με Κωδικό ΟΠΣ 5003036 (ΕΠ ΕΠΑΝΕΚ)»

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της τα σχετικά στην υπ’ αριθμ. 01/2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για

υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου

4 με τίτλο «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και

δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» μεΚωδικό ΟΠΣ 5003036 (ΕΠ ΕΠΑΝΕΚ)», που
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υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και

από εθνικούς πόρους, προχώρησε στη διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων και

κατάρτισης προσωρινών πινάκων κατάταξης σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω πρόσκλησης.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε ως εξής:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Φορέα

(www.sekee.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων στις 12/04/2022. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας

υποβολής αιτήσεων ήταν η 27/04/2022 και ώρα 14:00.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Στις 28/4/2021, ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00, η επιτροπή παρέλαβε τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο

πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό 01/2022, με συνολικό αριθμό

υποψηφίων για τη θέση «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ»: Δυο (2).

Ακολουθεί λίστα με τις υποβληθείσες αιτήσεις με αναφορά στα ονομ/μα των υποψηφίων και στο

αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής της κάθε αίτησης συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης

ενδιαφέροντος:

• Βαγγέλη Αντουέλα

• Οικονομόπουλος Κων/νος

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από τις 28/04/2022 ως τις 03/06/2022, η Επιτροπή, μέσω ηλεκτρονικών συνεδριάσεων,

πραγματοποίησε έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων, σύμφωνα με τα άρθρα 4

και 5 της πρόσκλησης. Η Επιτροπή εξέτασε τα δικαιολογητικά κάθε υποψηφίου και έλεγξε αν

πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα (on/off) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όπως

αυτά αναφέρονται στην περιγραφή της θέσης.

Μετά το πέρας του ελέγχου, η επιτροπή έκανε αποδεκτές τις αιτήσεις και των 2 προαναφερόμενων

υποψηφίων.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ / ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Για τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων η Επιτροπή εφάρμοσε τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της

πρόσκλησης.

Η επιτροπή βαθμολόγησε, κάθε ένα ξεχωριστά, τα Πρόσθετα (βαθμολογούμενα) Προσόντα-Κριτήρια

αξιολόγησης των 2 υποψηφίων.

Παράλληλα, μέσω επικοινωνίας με τους υποψηφίους, καθορίστηκαν οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής

των συνεντεύξεων.

Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων διαμορφώθηκε ως εξής:

Βαγγέλη Αντουέλα : 04/05/2022, ώρα: 09:30-10:00

Οικονομόπουλος Κων/νος : 04/05/2022, ώρα 10:00-10:30
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Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν μέσω διαδικτύου για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Προς διευκόλυνση του έργου της, η επιτροπή έκανε χρήση φύλλων συνέντευξης που περιλάμβαναν

ερωτήσεις σύμφωνα με τα κριτήρια βαθμολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, η

Επιτροπή αφού κατέληξε ομόφωνα στη βαθμολογία, συμπλήρωσε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης

με τη βαθμολογία των συνεντεύξεων, καθώς και τη συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου. Ακολουθεί

ο προσωρινός πίνακας κατάταξης:

Α/Α Κριτήρια αξιολόγησης Ελάχιστη – Μέγιστη
βαθμολογία

Βαθμολογία Βαγγέλη
Αντουέλα

Βαθμολογία
Οικονομόπουλος

Κων/νος

1

Επαγγελματική εμπειρία άνω του ενός (1) έτους
στη διαχείριση ή διοικητική υποστήριξη ή
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ή
προγραμμάτων (ΚΠΣ, ΕΣΠΑ κλπ) (τα μόρια
υπολογίζονται ως εξής: άνω του 1 έτους και μέχρι
5 έτη=30 μόρια, από 5 έτη και άνω=60 μόρια)

0-60 60 60

2

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο πεδίο της
Διοίκησης ή Οικονομίας της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ο οποίος θα πρέπει
να είναι αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (τα
μόρια υπολογίζονται ως εξής: κανένας τίτλος=0
μόρια, μεταπτυχιακός τίτλος=20 μόρια)

0-20 20 0

3

Συνέντευξη που θα πραγματεύεται θέματα όπως:
επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες,
αναλυτική σκέψη και οργάνωση, ικανότητα
τήρησης διαδικασιών και προθεσμιών,
υπευθυνότητα και σοβαρότητα (0-20 μόρια)

0-20 20 10

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 0-100 100 70

Ακολουθούν τα στοιχεία του επιτυχόντος για τη θέση λόγω του ότι συγκέντρωσε την υψηλότερη
συνολική βαθμολογία:

Τίτλος Θέσης Ονοματεπώνυμο

Υπεύθυνος Διαχείρισης & Διαδικασιών Βαγγέλη Αντουέλα

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο:

▪ Την έγκριση του παρόντος.

▪ Την έγκριση των προσωρινών αποτελεσμάτων, όπως περιγράφονται στο παρόν Πρακτικό.

▪ Την έγκριση ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα www.sekee.gr και

στον πίνακα ανακοινώσεων του ΣΕΚΕΕ, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι,

παρέχοντάς τους τη δυνατότητα, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης

ενδιαφέροντος να υποβάλλουν ένσταση. Επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης, οι

υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις, μόνο εντύπως, εντός τριών (3)

εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης.

▪ Την έγκριση συνέχισης της διαδικασίας επιλογής σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.
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Οι εργασίες της επιτροπής ολοκληρώθηκαν αφού τα μέλη ανέγνωσαν το παρόν πρακτικό, το

ενέκριναν ομόφωνα, το υπέγραψαν ως ακολούθως και το διαβιβάζουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του

Φορέα για τις περαιτέρω ενέργειες.

Αθήνα, 06/05/2022

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ρούλιας Αθανάσιος

ΜΕΛΗ

1. Καπίρη Ελένη

2. Παππά Δήμητρα
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