ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 2ης ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ. MIS5033816

«Αναβάθμιση των προσόντων και κτήση νέων δεξιοτήτων ανέργων επιστημόνων πολυτεχνικών και
τεχνολογικών σχολών και σχολών πληροφορικής στους τομείς των ΤΠΕ της Ποιότητας των Τεχνικών
Έργων,από τις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Αναπτυξιακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033816.

Σήμερα, Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 και ώρα 10.00 συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία του
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ /ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΤΕΕ/ΤΚΜ) η Επιτροπή
Επιλογής Ωφελούμενων της Πράξης, η οποία συγκροτήθηκε με την Απόφαση με αρ. Α1/Σ11/21 (ΑΔΑ:
ΨΝΓΖ46Ψ842-ΖΞΩ) της Διοικούσας επιτροπής (ΔΕ) του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
με ΟΠΣ 5033816, αποτελούμενη από τους:

1.

Λασκαρίδου Χρυσούλα,

2.

Μαγνήσαλη Ελένη,

3.

Πετμεζά Φωτεινή

με θέμα την κατάρτιση του οριστικού πίνακα των επιλεγέντων ωφελουμένων για τους υποψήφιους της
2ης επανάληψης του έργου, που υπέβαλαν έγκαιρα αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και στη
συνέχεια τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Η επιτροπή κατά της συνεδρίαση λαμβάνει υπόψη το
πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων.

Σύντομο ιστορικό - Πρόσκληση – προθεσμίες
•

Στις 01/07/2021 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Έργου https://edu.teetkm.sepve.org/ η
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (MIS 5033816) με διαθέσιμη την ηλεκτρονική
πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων (https://edu.teetkm.sep με ανακοίνωση της προθεσμίας
υποβολής αίτησης από 01/07/2021 έως 20/08/2021 και ώρα 24.00 καθώς και της
προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών έως 06/09 και ώρα 14.00.

•

Με την απόφαση του προέδρου της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ με Αριθ.Πρωτ. 1605/10-08-2021 ΑΔΑ:
ΨΖΒ346Ψ842-Π8Ρ , δόθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
μέχρι 17/09/2021 και ώρα 24.00 και της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών μέχρι
04/10/2021 και ώρα 14.00.

•

Με την απόφαση του προέδρου της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ με Αριθ.Πρωτ. 1761 /09-09-2021
ΑΔΑ: 6ΧΞ646Ψ842-8ΝΠ δόθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
συμμετοχής μέχρι 30/09/2021 και ώρα 24.00 και της προθεσμίας υποβολής
δικαιολογητικών μέχρι 15/10/2021 και ώρα 14.00.

•

Με την Α1/Σ15/21 απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ εγκρίθηκε η 1η επανάληψη της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελουμένων για συμμετοχή στην πράξη
«Αναβάθμιση των προσόντων και κτήση νέων δεξιοτήτων ανέργων επιστημόνων
πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών και σχολών πληροφορικής στους τομείς των ΤΠΕ

της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων, από τις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών
Βιώσιμης Αστικής Αναπτυξιακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Ενότητας Θεσσαλονίκης» (MIS
5033816) λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού ωφελουμένων, με προθεσμία
υποβολής αίτησης από 01/11/2021 έως και 03/12/2021 (ώρα 24:00), όπως και η υποβολή
των δικαιολογητικών μέχρι τις 17/12/2021 ( ώρα 14.00).
•

Με την Α3/Σ17/21 απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ δόθηκε παράταση προθεσμιών
υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, στο πλαίσιο της επανάληψης της πρόσκλησης για
συμμετοχή ωφελουμένων στο Πρόγραμμα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» της Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5033816. Η παράταση της προθεσμίας υποβολής
της ηλεκτρονικής αίτησης των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στην Πράξη
«Συμβουλευτική Κατάρτιση Πιστοποίηση» MIS 5033816, ορίστηκε μέχρι τη 20/12/2021 και
ώρα 24:00 , καθώς και η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι την
Παρασκευή 07/01/2022 και ώρα 14:00.

•

Με την Α6/Σ1/22 απόφαση του προέδρου της ΔΕ δημοσιεύτηκε η 2η επανάληψη της
πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» της Πράξης με κωδ. MIS5033816. Στις 26/01/2022 αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του Έργου https://edu.teetkm.sepve.org/ η
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (MIS 5033816) με διαθέσιμη την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποδοχής
αιτήσεων (https://edu.teetkm.sepve.org/erotematologio), με προθεσμίας υποβολής αίτησης
από 26/01/2022 έως 28/02/2022 και ώρα 24.00) καθώς και προθεσμίας υποβολής
δικαιολογητικών ( έως 14/03 και ώρα 14.00).

•

Με την Α5/Σ3/22 απόφαση του προέδρου της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, δόθηκε παράταση της
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής μέχρι 28/03/2022 και ώρα 24.00 και της
προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών μέχρι 15/04/2022 και ώρα 14.00.

•

Με την Α10/Σ1/22 απόφαση του προέδρου της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, δόθηκε νέα παράταση της
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής μέχρι 03/05/2022 και ώρα 24.00 και της
προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών μέχρι 13/05/2022 και ώρα 14.00.

Κατάθεση αιτήσεων – δικαιολογητικών
•
•
•

Κατατέθηκαν ηλεκτρονικά 24 αιτήσεις. Εκ των αιτούντων κατέθεσαν φακέλους
δικαιολογητικών οι 11.
Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής ωφελουμένων.
Έλεγχος – κατάταξη

Καταρχήν έγινε ο διαχωρισμός των 24 ηλεκτρονικών αιτήσεων σε επιτυχόντες και απορριφθέντες,
σύμφωνα με τα δηλωθέντα σε αυτές και προκειμένου να αναρτηθούν οι αντίστοιχοι προσωρινοί
πίνακες. Στην περίπτωση του προσωρινού πίνακα επιτυχόντων η κατάταξη έγινε με βαθμολογικά
κριτήρια. Στη συνέχεια έγινε ο έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των φακέλων των δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν έγκαιρα και πρωτοκολλήθηκαν. Διαπιστώθηκε ότι εκ των 11 φακέλων υπήρχαν 11
πλήρεις φάκελοι.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία έγινε η τελική βαθμολόγηση και ταξινόμηση των 11 αιτούντων.
Οι υπόλοιποι 13 δεν βαθμολογήθηκαν. Στον τελικό πίνακα επιτυχόντων περιλαμβάνονται 11
αιτούντες. Στον τελικό πίνακα απορριφθέντων περιλαμβάνονται 13 αιτούντες.

Κατόπιν αυτών, τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής διαπιστώνουν ότι η διαδικασία αξιολόγησης των
υποψηφίων ήταν σύμφωνη με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση προς τους ωφελούμενους και εγκρίνουν
ομόφωνα τους συνημμένους Πίνακες.

Τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής

Λασκαρίδου Χρυσούλα

Μαγνήσαλη Ελένη

Πετμεζά Φωτεινή

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
υποψήφιων ωφελούμενων του υποέργου
«Συμβουλευτική Κατάρτιση Πιστοποίηση» της πράξης: «Αναβάθμιση των προσόντων και
κτήση νέων δεξιοτήτων ανέργων επιστημόνων πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών και
σχολών πληροφορικής στους τομείς των ΤΠΕ της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων από τις
περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Αναπτυξιακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης»
ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5033816
Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020»

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α

Κ.Α.Υ.Α.Σ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

AA-268947497824061034356
AA-4972695952878733432
AA-246195912253155451715
AA-42968105864907578131
AA-13454997705743629332
AA-87362174098377417879
AA-291767422304246608794
AA-19366530869845422534
AA-100169307749790393847
AA-74609511605272111816
AA-131085543397274792197

Βαθμολογία
Ηλικίας

Βαθμολογία
Ανεργίας

Βαθμολογία
Εισοδήματος

30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0

30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
10
10
30
30
30
30
10
5
5
5

Συνολική
Βαθμολογία
65
40
40
30
30
30
30
10
5
5
5

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
υποψήφιων ωφελούμενων του υποέργου
«Συμβουλευτική Κατάρτιση Πιστοποίηση» της πράξης: «Αναβάθμιση των προσόντων και
κτήση νέων δεξιοτήτων ανέργων επιστημόνων πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών και
σχολών πληροφορικής στους τομείς των ΤΠΕ της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων από τις
περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Αναπτυξιακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης»
ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5033816
Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020»

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Κ.Α.Υ.Α.Σ
AA-8924868324802523882
AA-8624224461314732389
AA-33760868513982698872
AA-318651612954089430326
AA-51737423982383904209
AA-42872008185440105418
AA-42378912139749603512
AA-8780412956412854146
AA-2452532958275209858
AA-87387501692996059576
AA-62983765809335217609
AA-457319412283201687686
AA-342420846641827040383

