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Αθήνα, 05/05/2022 

               Α.Π.:  1046 

           

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της 2ης Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

την επιλογή Στελέχους Υλοποίησης και Συντονισμού της Πράξης «Ενίσχυση και Πιστοποίηση 

επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής» με κωδ. ΟΠΣ 5074787  
 

 

 

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Β.Ε.Α.), στο πλαίσιο υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο «Ενίσχυση 

και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής» με αρ. ΟΠΣ 5074787, υπό 

το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, και προκειμένου να στελεχώσει την Ομάδα Έργου που θα υλοποιήσει το υποέργο 3 

«Προετοιμασία, συντονισμός, διαχείριση και δημοσιότητα του έργου» με ένα Στέλεχος Υλοποίησης και Συντονισμού 

της Πράξης ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης για την εν λόγω θέση, όπως αυτά προέκυψαν από: 

i. Την αξιολόγηση της αίτησης που κατατέθηκε σύμφωνα με τους όρους της 2ης ανοιχτής πρόσκλησης με αρ. 

πρ. 407/17-02-2022 για την Επιλογή Στελέχους Υλοποίησης και Συντονισμού της Πράξης «Ενίσχυση και 

πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής» με κωδ. 

ΟΠΣ 5074787 , με ΑΔΑ 6Ρ6Σ469ΗΡΙ-7Κ3 

ii. τα πρακτικά 5 έως και 7 της Επιτροπής Επιλογής των Έκτακτων Στελεχών της Ομάδας Έργου για την 

υλοποίηση της Πράξης με αρ. πρωτοκόλλου 950/ 21-04-2022 και  

iii. την υπ’ αρ. 48.3/04.05.2022 απόφαση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΒΕΑ επικύρωσης 

των προσωρινών αποτελεσμάτων 

 

ως ακολούθως: 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A16%CE%A3469%CE%97%CE%A1%CE%99-7%CE%9A3?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A16%CE%A3469%CE%97%CE%A1%CE%99-7%CE%9A3?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A16%CE%A3469%CE%97%CE%A1%CE%99-7%CE%9A3?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A16%CE%A3469%CE%97%CE%A1%CE%99-7%CE%9A3?inline=true
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Για τη θέση του Στελέχους Υλοποίησης και Συντονισμού της Πράξης προκρίνεται ο υποψήφιος με αρ. πρ. αίτησης 

497/28-02-2022 

Σύμφωνα με την πρόσκληση υπάρχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

επόμενη της ημέρας κοινοποίησης των προσωρινών αποτελεσμάτων ήτοι έως και την Τρίτη 10/05/2022 και ώρα 

15:00). 

Το σχετικό έντυπο για την υποβολή ένστασης διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο “έντυπο υποβολής ένστασης” 

(σημείωση: επιλέγετε “download” για να λάβετε το έγγραφο σε επεξεργάσιμη μορφή) και αποστέλλεται ηλεκτρονικά 

στη διεύθυνση info@acsmi.gr με θέμα: 

«Υποβολή ένστασης στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης για την Επιλογή 

Στελέχους Υλοποίησης και Συντονισμού (πρόσκληση με αρ. πρ. 407/17-02-2022 και ΑΔΑ 6Ρ6Σ469ΗΡΙ-7Κ3) 

 

Ο Πρόεδρος  

 

 

Παύλος Ραβάνης 

Στέλεχος Υλοποίησης και Συντονισμού της Πράξης (2)
Απαιτούμενα Προσόντα Αρ.  Πρ.

497

3.1.1 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) Οικονομικών, Θετικών ή Κοινωνικών Σπουδών ΝΑΙ

3.1.2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ΝΑΙ

3.1.3 Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΝΑΙ

3.1.4 Να έχει διατελέσει Project Manager σε ένα τουλ. συγχρηματοδοτούμενο έργο Π/Υ ίσο ή μεγαλύτερο του 30% ΝΑΙ

Επιθυμητά  - Μοριοδοτούμενα Προσόντα Αρ.  Πρ.

497

3.2.1 Αγγλική Γλώσσα (5/3/2) 5
3.2.2 Πρόσθετη γενική εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων (πλέον των 5 ετών) 

(4/έτος,  max 20)

20

3.2.3 Πρόσθετη ειδική εργασιακή εμπειρία / Project Manager (πλέον του 1 έργου) (2/έργο, max 20) -

Μερικό Σύνολο (πριν τη συνέντευξη) 25

3.2.5 Συνέντευξη (max 15) 11

Τελικό Σύνολο 36

https://icedrive.net/s/VDbhYwQk78R5FTAfjiGV2xCbb3t9
mailto:info@acsmi.gr

