ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5030505
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 28/11/2019 –
03/01/2020 ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Σήμερα, Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2020 συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία του
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ /ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ η Επιτροπή Επιλογής
Ωφελούμενων της Πράξης :
«Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και
τεχνολογικών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση του brain drain, στις περιοχές παρέμβασης των
Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»,
με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030505
αποτελούμενη από τους:
1.

Εβρένογλου Βασίλειο

2.

Μητρακάκη Αναστασία

3.

Τσαλίκη Μαγδαληνή,

με θέμα την κατάρτιση του πίνακα των επιτυχόντων από τους υποψήφιους, οι οποίοι μετά την
επανάληψη της πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπέβαλαν έγκαιρα αίτηση στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα και στη συνέχεια πλήρη φάκελο δικαιολογητικών.
Σύντομο ιστορικό
 Πρόσκληση - προθεσμίες
Με την απόφαση Α1/Σ19/19 (ΑΔΑ: Ψ0ΜΨ46Ψ842-7ΣΕ) επικυρώθηκε το, από την 8η Νοεμβρίου
2019, Πρακτικό επιλογής της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων της Πράξης ΟΠΣ 5030505 και των
συνημμένων πινάκων. Σύμφωνα με το Πρακτικό κατατέθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του
Έργου 168 αιτήσεις. Εκ των αιτούντων κατέθεσαν φακέλους δικαιολογητικών οι 105, και εξ αυτών
οι 79 κατέθεσαν πλήρεις φακέλους, οι οποίοι και τελικά επιλέγηκαν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα.
Με την απόφαση Α2/Σ19/19 (ΑΔΑ: Ψ0ΜΨ46Ψ842-7ΣΕ) αποφασίσθηκε η επανάληψη της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος λόγω της μη συμπλήρωσης των προβλεπόμενων από το
πρόγραμμα 100 θέσεων ωφελουμένων. Δόθηκε νέα προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων
από 28/11/2019 έως 03/01/2020 και προθεσμία υποβολής φακέλου δικαιολογητικών έως
10/01/2020, η οποία με την απόφαση Α6/Σ1/20 (ΑΔΑ: ΨΖΠ146Ψ842-ΕΦΟ) παρατάθηκε έως
10/01/2020


Κατάθεση αιτήσεων - δικαιολογητικών

Μετά την επανάληψη της πρόσκλησης κατατέθηκαν ηλεκτρονικά 20 αιτήσεις.
Εκ των αιτούντων κατέθεσαν φακέλους δικαιολογητικών οι 15.


Έλεγχος - κατάταξη

Κατ΄αρχήν κατατάχθηκαν οι 20 ηλεκτρονικές αιτήσεις σύμφωνα με τα δηλωθέντα σε αυτές,
Στη συνέχεια έγινε ο έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των 15 φακέλων δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν έγκαιρα και πρωτοκολλήθηκαν. Διαπιστώθηκε ότι εκ των 15 φακέλων υπήρχαν 14
πλήρεις φάκελοι.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία έγινε η τελική βαθμολόγηση και ταξινόμηση των 14
αιτούντων. Οι υπόλοιποι 6 δεν βαθμολογήθηκαν.
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
Εβρένογλου Βασίλειος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Μητρακάκη Αναστασία

Τσαλίκη Μαγδαληνή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

