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Πάτρα 24/12/2021 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΕ 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών στην 

Συνεδρίαση 14/2021 στις 21/9/2021 συγκροτήθηκε Επιτροπή Αξιολόγησης για την επιλογή 

εξωτερικών συνεργατών για την Υλοποίηση με Ίδια Μέσα του προγράμματος Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου 

Πάτρας με κωδικό ΟΠΣ 5035545. 

Η επιτροπή αποτελείται από τους : 

Μπαλάρη Ιωάννη : εργαζόμενο του Συλλόγου – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 

Ζορμπά-Ντόλκα Ναταλία : εργαζόμενη του Συλλόγου – Μηχανικό Έργων Υποδομής 

Μπαρδάκη Παρασκευά : Οικονομολόγο 

Η επιλογή γίνεται από τους υποψήφιους που έχουν υποβάλει αίτηση και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο 

στελεχών της ΕΣΕΕ με προτίμηση την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και έχουν αποστείλει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την Ανοικτή Πρόσκληση (αρ. πρωτ. 4178) στις 15/12/2021 

ή οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.eesp.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων. 

Επιπλέον στάλθηκαν ενημερωτικά mail σε όσους έχουν ενταχθεί στο Μητρώο στελεχών της ΕΣΕΕ με 

προτίμηση την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης 2 (δύο) στελεχών – 

εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση έργου μέχρι το τέλος του προγράμματος στις 30/4/2022 ή για 

μέχρι και 24 (είκοσι τέσσερεις) μήνες εφόσον το πρόγραμμα πάρει παράταση. Εξ αυτών  σύμφωνα με 

την εγκεκριμένη πρόταση πρέπει ένας να είναι Μηχανικός και ένας Οικονομολόγος. 

Οι συνεργάτες που θα επιλεχθούν θα πρέπει να αναλάβουν όλες τις εργασίες υλοποίησης και 

παρακολούθησης του έργου, που αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση. 

Κατατέθηκαν εμπρόθεσμα μέχρι τις 12 πμ της 22/12/2021 τα δικαιολογητικά των παρακάτω 

υποψηφίων. 

Παπανδρέου Χρήστου με Αρ. Πρωτοκόλλου 4181 

 Γεωργίου Θωμά με Αρ. Πρωτοκόλλου 4182 

 

Η επιτροπή έλεγξε τα κατατεθέντα δικαιολογητικά  ως τα απαιτούμενα   προσόντα, τα οποία 

αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν 

βαθμολογούνται:  

http://www.eesp.gr/
http://www.eesp.gr/


Οι υποψήφιοι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τα κατατεθέντα τους 

δικαιολογητικά είναι πλήρη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

Κατόπιν τούτου η επιτροπή κάλεσε την Πέμπτη 23/12/2021 με αποστολή σχετικού mail σε συνέντευξη 

τους υποψηφίους που ανταποκρίθηκαν και προχώρησε στην αξιολόγησή τους συμφώνως με τα 

μοριοδοτούμενα πρόσθετα προσόντα που αναφέρονται στην πρόσκληση. 

 

Τα Μοριοδοτούμενα Πρόσθετα Προσόντα σύμφωνα με την πρόσκληση είναι : 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 

 
 
 
1 

Πρόσθετη βαθμολογούμενη εργασιακή 
εμπειρία στην επίβλεψη έργων μηχανικού 
ή /και οικονομολόγου και στη 
διαχείριση/υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων 

Η επαγγελματική εμπειρία, βαθμολογείται με 
ένα (1) μόριο για κάθε μήνα εμπειρίας πέραν 
της ελάχιστης απαιτούμενης, με μέγιστο τα 
εκατόν σαράντα (140) μόρια. 
Συντελεστής βαρύτητας 50% 

Μέχρι 70 

 
 
2 Δομημένη Συνέντευξη 

Η Προσωπική Συνέντευξη, βαθμολογείται με 
μέγιστο τα εξήντα (60) μόρια. 
Συντελεστής βαρύτητας 50% 

Μέχρι 30 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

 
 
Tτα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ερώτησαν τους υποψήφιους εάν γνωρίζουν επακριβώς τα καθήκοντα που 

απαιτεί η σχετική θέση και τα οποία αναφέρονται στην Πρόσκληση.   
 
     Ακολούθως, τέθηκαν ερωτήσεις προς τους υποψηφίους, προκειμένου να διαπιστωθούν τα κάτωθι:    

 
 Η επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων, όπως αυτά καταγράφονται στο  Βιογραφικό τους Σημείωμα.   
 Η απαιτούμενη από την Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ειδικής τους εμπειρίας.  
 Την εμπειρία τους πάνω στις ειδικές ανάγκες της υλοποίησης του έργου του ανοικτού Κέντρου Εμπορίου 

Πάτρας.  
 Η δυνατότητα άμεσης ενασχόλησής τους για την υλοποίηση του Έργου.  
 Η ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας στα πλαίσια υλοποίησης Έργων. 

 

                                                              ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

                                                                                  ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Δίπλωμα Μηχανικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ - ΑΤΕΙ) ή ισότιμου 
αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού 

 

Τριετής (3 έτη) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην επίβλεψη έργων μηχανικού ή / και στη διαχείριση / 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, η οποία να έχει διανυθεί σε τεχνική υποστήριξη σε ΝΠΔΔ ή σε ΝΠΙΔ 
του Δημοσίου ή σε Φορέα ΙΔ. Για την πιστοποίηση των απαιτούμενων / επιθυμητών προσόντων οι 
ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τα κατά τους όρους της παρούσας απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών 
διαδικτύου (σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται από τον ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο Ελληνικό Δημόσιο, 
όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας Προκήρυξης) 

 

Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

 



 Η δυνατότητα εκτέλεσης των καθηκόντων τους στο χώρο του Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών, 
σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του Συλλόγου (αφού προηγουμένως τους κατέστη γνωστό ότι, 
σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι  υπηρεσίες που θα παρέχονται στον Εμπορικό Σύλλογο δεν απαιτείται να 
είναι αποκλειστικής απασχόλησης). 

 Η δυνατότητα συνεργασίας με τον Υπεύθυνο Έργου και τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Έργου, αλλά και η 
συνεργασία τους με φορείς οι οποίοι διοικούνται από αιρετά Όργανα Διοίκησης.  

 

 

Αξιολόγηση υποψηφίων 

Γεωργίου Θωμάς : Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΒΑΘΜΟΙ   

1 Πρόσθετη βαθμολογούμενη 
εργασιακή εμπειρία στην επίβλεψη 
έργων μηχανικού ή /και 
οικονομολόγου και στη 
διαχείριση/υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων 

Η επαγγελματική 
εμπειρία, βαθμολογείται 
με ένα (1) μόριο για 
κάθε μήνα εμπειρίας 
πέραν της ελάχιστης 
απαιτούμενης, με 
μέγιστο τα εκατόν 
σαράντα (140) μόρια. 

Συντελεστής βαρύτητας 
50% 

140 Εμπειρία  24 ετών 
συνολικά σε έργα Η/Μ 
και Πληροφορικής και 
σε ΚΕΚ με διοικητική 
και εκπαιδευτική 
εμπειρία 

70 

2 Συνέντευξη Προσωπική Συνέντευξη, 
βαθμολογείται με 
μέγιστο τα εξήντα (60) 
μόρια. 

Συντελεστής βαρύτητας 
50% 

50 Καλή γνώση 
διαχείρισης 
συγχρηματοδοτούμεν
ων προγραμμάτων. 
Μεγάλη 
διαθεσιμότητα. 
Εξειδικευμένες 
γνώσεις 
πληροφορικής. 

25 

   
ΣΥΝΟΛΟ 

   
95 

 

Παπανδρέου Χρήστος : Πολιτικός Μηχανικός με μεταπτυχιακό στην Οικονομική Διαχείριση Έργων 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΒΑΘΜΟΙ   

1 Πρόσθετη βαθμολογούμενη 
εργασιακή εμπειρία στην επίβλεψη 
έργων μηχανικού ή /και 
οικονομολόγου και στη 
διαχείριση/υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων 

Η επαγγελματική 
εμπειρία, βαθμολογείται 
με ένα (1) μόριο για 
κάθε μήνα εμπειρίας 
πέραν της ελάχιστης 
απαιτούμενης, με 
μέγιστο τα εκατόν 
σαράντα (140) μόρια. 

Συντελεστής βαρύτητας 
50% 

140 Εμπειρία  15 ετών 
συνολικά σε μεγάλα 
έργα Μηχανικού με 
τεχνική, διοικητική και 
οικονομοτεχνική 
εμπειρία 

70 

7 Συνέντευξη Προσωπική Συνέντευξη, 
βαθμολογείται με 
μέγιστο τα εξήντα (60) 
μόρια. 

Συντελεστής βαρύτητας 
50% 

50 Καλή γνώση 
διαχείρισης 
συγχρηματοδοτούμεν
ων προγραμμάτων. 
Εμπειρία σε τεχνικά 
αλλά και οικονομική 
διαχείριση έργων  

25 

   
ΣΥΝΟΛΟ 

 
 

  
95 

 



Από τα παραπάνω στοιχεία η επιτροπή καταλήγει ομόφωνα στην παρακάτω πρόταση: 

1. Για την θέση του συνεργάτη Μηχανικού με βάση τις σπουδές και την εμπειρία προκρίνει τον 

Γεωργίου Θωμά λόγω της εμπειρίας της στην πληροφορική και την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνεται στην 

δημιουργία μέσω του προγράμματος πλατφόρμας προβολής των επιχειρήσεων με σύστημα 

επιβράβευσης των καταναλωτών. Θετικό ρόλο παίζει και η πλήρης διαθεσιμότητά του. 

2. Για την θέση του συνεργάτη Οικονομολόγου με βάση τις σπουδές και την εμπειρία η επιτροπή 

προκρίνει τον Παπανδρέου Χρήστο λόγω της εμπειρίας του στην οικονομική διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ενώ λόγω και της εμπειρίας του σε τεχνικά έργα μπορεί να 

βοηθήσει  στην αποτελεσματική επίβλεψη των τεχνικών εργασιών. 

 Η εισήγηση της Επιτροπής αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.eesp.gr) και στον πίνακα 

ανακοινώσεων. 

 

Τα μέλη της επιτροπής 

 

Μπαλάρης  Ιωάννης         Ζορμπά-Ντόλκα Ναταλία          Μπαρδάκης Παρασκευάς 

 

 

http://www.eesp.gr/

