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Αρ. Πρωτ.: 81/ 27-01-2020 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 2/22-01-2020/Θζμα 11ο 

 
τθν  Άρτα και ςτα γραφεία του Επιμελθτθρίου Άρτασ ςιμερα τθν 22θ Ιανουαρίου 2020, 
θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 18:00 ςυνιλκε φςτερα από τθν αριθμ. 52/21-01-2020 
πρόςκλθςθ του Προζδρου αυτοφ κ.Ιωάννθ Γκολομάηου, θ Διοικθτικι Επιτροπι του 
Επιμελθτθρίου Άρτασ για να ςυηθτιςει και να πάρει αποφάςεισ ςχετικά με τα κζματα 
που αναφζρονται ςτθν θμεριςια διάταξθ. 
 
Παρόντα μζλθ: Γιάννθσ Γκολομάηοσ (Πρόεδροσ), Δθμιτριοσ Χουλιάρασ (Α’ Αντιπρόεδροσ), 

Κωνςταντίνοσ Μπανιάσ (Βϋ Αντιπρόεδροσ), Δθμιτριοσ Σρομποφκθσ (Οικονομικόσ 

Επόπτθσ), Βαςίλειοσ Μαγκοφτθσ Τπεφκυνοσ υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ Επιχειριςεων) 

και Απόςτολοσ Πλατςοφκασ (Τπεφκυνοσ ΓΕΜΗ) 

 
Αφοφ διαπιςτϊκθκε απαρτία ο κ. Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 
 
Θζμα 1ο: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Θζμα 11ο: Ζγκριςθ Πρακτικοφ (10-01-2020) τθσ Επιτροπισ Επιλογισ Προςωπικοφ για τθν 

αξιολόγθςθ των υποψθφίων τθσ Ανακοίνωςθσ υπ. Αρικμ. ΜΕ 3-2019 (αρ. πρωτ. 2006/ 

23-12-2019 και ΑΔΑ: ΨΠΕ469ΗΛ4-ΦΔ5) για τθ ςφναψθ φμβαςθσ Μίςκωςθσ Ζργου, ςτο 

πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου “Innovative use of olive, winery and cheese waste by 

products in animal nutrition for the production of functional foods from animals” 

(INNO.TRITION), του Προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ «INTERREG 

ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΑΛΙΑ 2014-2020». 

ΧΕΣΙΚΑ: Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ με αρ. πρωτ. 90/ 10-12-2019, ΑΔΑ: 
9ΕΡΨ469ΗΛ4-33Ξ, Ανακοίνωςθ υπ. Αρικμ. ΜΕ 3-2019 για τθ ςφναψθ ΤΜΒΑΗ 
ΜΙΘΩΗ ΖΡΓΟΤ για το ζργο INNO.TRITION με αρ. πρωτ. 2006/23-12-2019 και ΑΔΑ: 
ΨΠΕ469ΗΛ4-ΦΔ5 
 



 
  

   

Ο Πρόεδροσ κ. Γκολομάηοσ ενθμζρωςε τα μζλθ τθσ ΔΕ, ότι θ Επιτροπι Επιλογισ 

Προςωπικοφ που ςυγκροτικθκε ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ 

No27/11-12-2019 Θζμα 6ο, προζβθ ςε ζλεγχο των τυπικϊν και επικυμθτϊν/ πρόςκετων 

προςόντων των υποψθφίων τθσ υπ. Αρικμ. Πρωτ. 2006/23-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΠΕ469ΗΛ4-

ΦΔ5) Πρόςκλθςθσ ΜΕ3-2019, όπου και αξιολογικθκαν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

πρόςκλθςθσ.   

φμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Επιλογισ Προςωπικοφ από τουσ τρεισ 

υποψθφίουσ που αιτικθκαν ςτθ ςχετικι Πρόςκλθςθ, ο ζνασ απορρίφκθκε κακϊσ δεν 

πλθροφςε τα τυπικά προςόντα και οι λοιποί δφο αξιολογικθκαν ωσ προσ τα πρόςκετα/ 

επικυμθτά προςόντα, ςφμφωνα με τθ ςχετικι πρόςκλθςθ.  

ε ςυνζχεια τθσ βακμολογίασ των κριτθρίων, προκρίνεται ωσ προςλθπτζοσ ο κοσ 

Κωνςταντινίδθσ Χριςτοσ, ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΣΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ Ω 

ΧΡΗΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ ΠΡΟΛΗΠΣΕΟ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΝΣΟΤΛΗ ΕΠΙΛΑΧΩΝ 

 

Κατόπιν αυτοφ, τα μζλθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου λαμβάνοντασ 
υπόψθ: 

- Σο Ν. 4497/2017 “Άςκηςη υπαίθριων εμπορικών δραςτηριοτήτων, εκςυγχρονιςμόσ τησ 

επιμελητηριακήσ νομοθεςίασ και άλλεσ διατάξεισ”, Μζροσ Β “Εκςυγχρονιςμόσ τησ 

Επιμελητηριακήσ Νομοθεςίασ” 

- Σισ διατάξεισ του άρκρου 30 του Ν. 4314/2014, όπωσ ιςχφουν (ΦΕΚ 265/τ.Α /́23-12-2014) 

- Σισ διατάξεισ του άρκρου 6 του Ν. 2527/1997, όπωσ ιςχφουν (ΦΕΚ 206/τ.Α /́8-10-1997) 

- Σθν από 22-3-2016 εγκφκλιο του ΑΕΠ «Διευκρινιςεισ για τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 6 του ν. 

2527/1997, ωσ ιςχφει». 

- Σθν υπ ’ αρικ. 81986/ΕΤΘΤ712/31/7/2015 Απόφαςθ Τπουργοφ Οικονομίασ , Τποδομϊν, 

Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ (ΦΕΚ 1822/τ.Β /́24-8-2015) «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ 

δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014 - 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων 

ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ 

και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ 

πράξεων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

- Σθν Τπ’ αρ. 304881-ΤΔ1244/6-4-2016 Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ υςτιματοσ Διαχείριςθσ 

και Ελζγχου των Προγραμμάτων υνεργαςίασ του τόχου «ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ» 

- Σθ με αρ. πρωτ. 134453/23-12-2015 Κ.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2857/τ. Βϋ/28-12-2015) «Ρυκμίςεισ για 

τισ πλθρωμζσ των Δαπανϊν του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων – ΠΔΕ 

(Σροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ Κ.Τ.Α. 46274/26-9-2014 (Φ.Ε.Κ. 2573/τ. Βϋ))» 

- Σο Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν 

εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο2014−2020 

- Σο Ν. 4270/2014 (Α'143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ 



 
  

   

(ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

- Σο Ν. 4013/2011 (Α’204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και 

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων…», 

- Σο Ν. 3861/2010(Α’ 112)«Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων ςτο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

- Σθν με αρ. 57654 (Β’1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ 

και Ανάπτυξησ» 

- Σθ με αρ. πρωτ. 300885/MA3598/22-7-2016 1θ Πρόςκλθςθ του Προγράμματοσ 

Ευρωπαϊκισ υνεργαςίασ «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΑΛΙΑ 2014-2020» με ςυγχρθματοδότθςθ από το 

Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, 

- τθσ με θμερομθνία 156/18- 02.10.2018 επιςτολισ τθσ Κοινισ Γραμματείασ 
Προγράμματοσ «Greece – Italy 2014-2020» ςχετικά με τθν τελικι ζγκριςθ του ζργου με 
ακρωνφμιο “INNO.TRITION” 

- Σο υπ. αρ. 6/31-10-2016 Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα με τίτλο 

"INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL 

NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS", ςχετικό 

ζγγραφο με αρ. πρωτ. 1261/3-1061 

- Σο υπ. αρ. 10/26-11-2018 Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικoφ 

υμβουλίου του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί αποδοχισ ζνταξθσ τθσ πράξθσ 

- Σoαπό 01-04-2019 εταιρικό ςυμφωνητικό (Partnership agreement) του ζργου 

«Innovative use of olive, winery and cheese waste by products in animal nutrition for the 

production of functional foods from animals» και ακρωνφμιο "INNO.TRITION" και τα 

παραρτήματα αυτοφ, 

- Σο από 01-04-2019 ςυμφωνθτικό (subsidy contract) του ζργου«Innovative use of olive, 

winery and cheese waste by products in animal nutrition for the production of functional 

foods from animals» και ακρωνφμιο "INNO.TRITION" 

- Σο υπ. αρ. 5/15-05-2019(κζμα 6ο) Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί ςυγκρότθςθσ ομάδασ ζργου (ΑΔΑ: 

6ΜΣΘ469ΗΛ4-ΑΜΨ) 

- Σο υπ. αρ. 5/15-05-2019 (κζμα 8ο) Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί εξουςιοδότθςθσ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ 

για λιψθ αποφάςεων ςτο πλαίςιο τθσ διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ 

του ζργου INNO.TRITION 

- Σθν αρ. πρωτ. 70571/03-07-2019 απόφαςθ του υφυπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

περί ζνταξθσ ςτο ΠΔΕ, ςτθ ΑΕΠ-318/6 του ζργου INNOTRITION(κωδ. ζργου 

2019ΕΠ31860001) 

- Σο Πρακτικό υπϋ αρικμό 23/ 04-11-2019 τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου 

Άρτασ (Θζμα 17ο) περί τροποποίθςθσ ομάδασ ζργου και Οριςμόσ υπευκφνου 

επικοινωνίασ ζργου (Communication Officer) (ΑΔΑ: Ω9ΠΙ469ΗΛ4-42) 

- Σθν υπ. αρικμ. Πρωτ. 90/10-12-2019 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ για τθν 



 
  

   

απαςχόλθςθ Τπευκφνου Επικοινωνίασ (Communication Officer) του ζργου 

(ΑΔΑ:9ΕΡΨ469ΗΛ4-33Ξ) 

- Σο Πρακτικό υπϋ αρικμό 27/11-12-2019 τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου 

Άρτασ (Θζμα 5ο) περί τροποποίθςθσ ομάδασ ζργου (αντικατάςταςθ υπευκφνου ζργου) 

(ΑΔΑ: 6ΨΣΑ469ΗΛ4-Φ24) 

- Σο Πρακτικό υπϋ αρικμό 27/11-12-2019 τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου 

Άρτασ (Θζμα 6ο) περί τροποποίθςθσ τθσ απόφαςθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ αρ. 23/ 4-11-

2019 κζμα 17 για οριςμό Τπευκφνου, ζγκριςθ διάκεςθσ πίςτωςθσ του ποςοφ των 

4.082,00 € για τθν ζκδοςθ προκιρυξθσ ανάκεςθσ ζργου απαςχόλθςθσ υπεφκυνου 

επικοινωνίασ (Communication Officer) για τθ διαχείριςθ του ζργου και ςυγκρότθςθ 

επιτροπισ επιλογισ προςωπικοφ για τθν προκιρυξθ τθσ κζςθσ (ΑΔΑ: Ψ27469ΗΛ4-Ι84) 

- Σο υπ. αρ. 11/18-12-2019 (κζμα 5ο) Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί ζγκριςθσ τθσ δθμοςίευςθσ Ανακοίνωςθσ ΜΕ 

3/2019 Μίςκωςθσ φμβαςθσ Ζργου για Τπεφκυνο Επικοινωνίασ/ Communication officer 

για το ζργο INNO.TRITION INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (ΑΔΑ: 9Ψ98469ΗΛ4-ΣΤΓ) 

- Σο Πρακτικό με θμερ/νία 10-01-2020 τθσ Επιτροπισ Επιλογισ Προςωπικοφ για 

τθν αξιολόγθςθ των υποψθφίων τθσ Ανακοίνωςθσ υπ. Αρικμ. ΜΕ 3-2019 (αρ. 

πρωτ. 2006/ 23-12-2019 και ΑΔΑ: ΨΠΕ469ΗΛ4-ΦΔ5) για τθ ςφναψθ φμβαςθσ 

Μίςκωςθσ Ζργου, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου INNO.TRITION Interreg 

Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 

 

αποφαςίηουν ομόφωνα 

Σθν ζγκριςθ του πρακτικοφ τθσ από 10-01-2020 Επιτροπισ Επιλογισ Προςωπικοφ περί 

αξιολόγθςθσ αιτιςεων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου 

ενόσ (1) ατόμου (ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΜΕ 3-2019 για τθ ςφναψθ ΜΙΘΩΗ ΖΡΓΟΤ) ςτο πλαίςιο 

υλοποίθςθσ του προγράμματοσ INNO.TRITION Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και τθν 

ζγκριςθ πρόςλθψθσ του κου Κωνςταντινίδθ Χριςτο, ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα για τθ 

ςυγκεκριμζνθ κζςθ, ανακζτοντασ ςτον Πρόεδρο κ. Ιωάννθ Γκολομάηο να προβεί ςτισ 

απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΣΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ Ω 

ΧΡΗΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ ΠΡΟΛΗΠΣΕΟ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΝΣΟΤΛΗ ΕΠΙΛΑΧΩΝ 

 
Θζμα 12ο:………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο Πρόεδροσ 
 
 
 

Ιωάννθσ Γκολομάηοσ 
 



 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ 
ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΖΡΓΟΤ ΕΝΟ (1) ΑΣΟΜΟΤ 

 

Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ που ςυγκροτικθκε ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ τθσ 
Διοικθτικισ Επιτροπισ No27/ 11-12-2019 Θζμα6o, ςυνιλκε ςιμερα Παραςκευι 10 
Ιανουαρίου 2020και ϊρα 15:00, κατόπιν τθσ Αρ. Πρωτ. 17/09-01-2020 Πρόςκλθςθσ 
του Προζδρου, ςτα γραφεία του Επιμελθτθρίου Άρτασ και πιρε απόφαςθ για το 
κάτωκι μόνο κζμα: 
 

ΘΕΜΑ 1ο:  
Ζλεγχοσ τυπικϊν προχποκζςεων/ πρόςκετων προςόντων των υποψθφίων για τθ 
κζςθ ατόμου τθσ Ανακοίνωςθσ υπ. Αρικμ. ΜΕ 3/2019 (Αρ. πρωτ. 2006/23-12-2019 
και ΑΔΑ: ΨΠΕ469ΗΛ4-ΦΔ5)για τθ ςφναψθ φμβαςθσ Μίςκωςθσ Ζργου, ςτο 
πλαίςιο του ζργου «Innovative use of olive, winery and cheese waste by products in 
animal nutrition for the production of functional foods from animals” 
(INNO.TRITION), του Προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ «INTERREG 
ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΑΛΙΑ 2014-2020». 
 
τθ ςυνεδρίαςθ αυτι πιραν μζροσ οι κάτωκι:  

1. Ιωάννθσ Γκολομάηοσ – Πρόεδροσ 

2. Χουλιάρασ Δθμιτριοσ- μζλοσ  

3. Μαγκοφτθσ Βαςίλειοσ-μζλοσ  

 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ απαρτία, με τθν παρουςία των παραπάνω τριϊν (3) μελϊν 

τθσ Επιτροπισ, ο Πρόεδροσ κ. Γιάννθσ Γκολομάηοσ, κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ 

ςυνεδρίαςθσ. 

 

Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ παρζλαβε από το πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ του 
Επιμελθτθρίου Άρτασ τρεισ (3) φακζλουσ ενδιαφερομζνων για τθ ςφναψθ 
ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΖΡΓΟΤ του προγράμματοσ εδαφικισ ςυνεργαςίασ INTERREG 
ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΑΛΙΑ 2014-2020 με ακρωνφμιο «INNO.TRITION» ςφμφωνα με τθν 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ υπϋ αρικμ. ΜΕ 3/2019 και αφοφ διαπίςτωςε ότι υπεβλικθκαν 
εμπρόκεςμα, προζβθ ςτθ ςφνταξθ του Πίνακα Α’ ςτον οποίο καταγράφονται, 
ςφμφωνα με τα κατατεκζντα δικαιολογθτικά, τα απαιτοφμενα τυπικά και 
ουςιαςτικά προςόντα, τα οποία αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ, 
είναι κριτιρια αποκλειςμοφ (on/off) και δε βακμολογοφνται. 
 
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ 

1. ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΜΟΛΩΝΗ (αρ. πρωτ. 2037/30-12-2019) 
2. ΧΡΗΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ (αρ. πρωτ. 1/03-01-2020) 
3. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΝΣΟΤΛΗ (αρ. πρωτ. 15/09-01-2020) 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΘΕΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 100 ή 200 
 
ΠΙΝΑΚΑ Α’ 



  

 

 

 

 

   

ΤΠΟΨΗΦΙΟ 1ος: ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΜΟΛΩΝΗ  
 

 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ 

ΠΡΟΟΝΣΑ 

 
ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ 

Α) ΠΕ/ΣΕ (οποιαςδιποτε 
ειδικότθτασ) 

Πτυχίο Σμιματοσ Γερμανικισ γλϊςςασ και φιλολογίασ, Εκνικό και 
Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

Β) Άριστη γνώση αγγλικής 
γλώσσας 

X (Κάτοχοσ του πτυχίου TOEIC CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT/ 685 
credits – Επιπζδου Β2) 

Γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ ECDL Progress Certificate 

 
 
ΤΠΟΨΗΦΙΟ 2ος: ΧΡΗΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ    
 

 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ 

ΠΡΟΟΝΣΑ 

 
ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ 

Α) ΠΕ/ΣΕ (οποιαςδιποτε 
ειδικότθτασ) 

Πτυχίο Σμιματοσ Χρθματοοικονομικισ και Ελεγκτικισ τθσ ςχολισ 
Διοίκθςθσ και Οικονομίασ/ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Ηπείρου 

Β) Άριστη γνώση αγγλικής 
γλώσσας 

The University of Michigan/ Certificate of Proficiency in English 

Γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ ECDL Progress Certificate 

 
 
ΤΠΟΨΗΦΙΟ 3ος: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΝΣΟΤΛΗ     
 

 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ 

ΠΡΟΟΝΣΑ 

 
ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ 

Α) ΠΕ/ΣΕ (οποιαςδιποτε 
ειδικότθτασ) 

Πτυχίο Σμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, χολι Διοίκθςθσ και 
Οικονομίασ, Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Ακινασ 

Β) Άριστη γνώση αγγλικής 
γλώσσας 

ESB Level 3 Certificate in ASOL International all modes (C2) 

Γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ Βεβαίωςθ του τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, χολι Διοίκθςθσ και 
Οικονομίασ, Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Ακινασ 

 
 
τθ ςυνζχεια θ Επιτροπι εξζταςε τθν ανταπόκριςθ των υποψθφίων ςτα 
απαιτοφμενα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα τα οποία τζκθκαν ςτθν υπ. αρικμ. 
ΜΕ 3/2019 Προκιρυξθ και τα οποία παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον Πίνακα Αϋ και 
ομόφωνα ςυμφϊνθςε ςτθ ςφνταξθ του πίνακα Β.  
 



  

 

 

 

 

   

ΠΙΝΑΚΑ Β’ 
 
 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ 
ΠΡΟΟΝΣΑ 

ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΜΟΛΩΝΗ ΧΡΗΣΟ 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 
ΚΟΝΣΟΤΛΗ 

Α) ΠΕ/ΣΕ 
(οποιαςδιποτε 
ειδικότθτασ) 

NAI ΝΑΙ ΝΑΙ 

Β) Άριστη γνώση 
αγγλικής γλώσσας 

ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ NAI ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
φμφωνα με τον Πίνακα Βϋ, τα απαραίτθτα προςόντα πλθροφν οι υποψιφιοι 
Χριςτοσ Κωνςταντινίδθσ και Κωνςταντίνοσ Κοντοφλθσ, οι οποίοι και προχωροφν ωσ 
προσ τθν αξιολόγθςθ των πρόςκετων/ επικυμθτϊν προςόντων, ςφμφωνα με τα 
κατατεκζντα δικαιολογθτικά και τθ ςχετικι προκιρυξθ.  
 
 
ΘΕΜΑ2Ο: Βακμολόγθςθ πρόςκετων-επικυμθτϊν προςόντων των υποψθφίων που 
πλθροφν τα τυπικά προςόντα για τθ κζςθ ατόμου Ανακοίνωςθσ υπ. Αρικμ. ΜΕ 
3/2019 για τθ ςφναψθ φμβαςθσ Μίςκωςθσ Ζργου, ςτο πλαίςιο του ζργου 
«Innovative use of olive, winery and cheese waste by products in animal nutrition for 
the production of functional foods from animals” (INNO.TRITION), του 
Προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ «INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΑΛΙΑ 
2014-2020». 
 
Αξιολόγηςη των βαθμολογοφμενων προςόντων  
 
Η Επιτροπι προχϊρθςε ςτθν καταγραφι και βακμολόγθςθ των ςυνεκτιμϊμενων 
προςόντων των υποψθφίων, οπότε προζκυψε ο Πίνακασ Γϋ με τθν τελικι 
βακμολογία τουσ:  
 
ΠΙΝΑΚΑ Γ’ 
ΤΠΟΨΗΦΙΟA’: ΧΡΗΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ 
 

ΤΝΕΚΣΙΜΩΜΕΝΑ 
ΠΡΟΟΝΣΑ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 
ΠΡΟΟΝΣΩΝ 



  

 

 

 

 

   

Α) Γενικι εμπειρία ςτθ 
Διαχείριςθ 
υγχρθματοδοτοφμενων 
Προγραμμάτων 

1. Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ 
Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων για ςυμμετοχι 
ςε υγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα 
2. Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ για 
ςυμμετοχι ςε διαςυνοριακά/ 
διαπεριφερειακά ζργα/ διακρατικισ 
ςυνεργαςίασ 

1. Ενόσ (1) ζτουσ κατ’ 

ελάχιςτο εμπειρία:  

5 μόρια 

2. Ζωσ τρία (3) ζτθ 

εμπειρία:  

10 μόρια 

3. Εμπειρία άνω των τριών 

(3) ετών:  

20 μόρια 

10μόρια 

Β) Ειδικι εμπειρία ςε 
Ευρωπαϊκά  
Προγράμματα 
διαςυνοριακισ/ 
διακρατικισ ςυνεργαςίασ 

1. Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ 
Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων για ςυμμετοχι 
ςε υγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα 
2. Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ για 
ςυμμετοχι ςε διαςυνοριακά/ 
διαπεριφερειακά ζργα/ διακρατικισ 
ςυνεργαςίασ 

υμμετοχι ςε τουλάχιςτον 

δφο (2) Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα 

διαςυνοριακισ/διακρατικισ 

ςυνεργαςίασ 

20 μόρια 

20 μόρια 

 
 
ΤΠΟΨΗΦΙΟ Β’: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΝΣΟΤΛΗ 
 

ΤΝΕΚΣΙΜΩΜΕΝΑ 
ΠΡΟΟΝΣΑ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 
ΠΡΟΟΝΣΩΝ 

Α) Γενικι εμπειρία ςτθ 
Διαχείριςθ 
υγχρθματοδοτοφμενων 
Προγραμμάτων 

x 1. Ενόσ (1) ζτουσ κατ’ 

ελάχιςτο εμπειρία:  

5 μόρια 

2. Ζωσ τρία (3) ζτθ 

εμπειρία:  

10 μόρια 

3. Εμπειρία άνω των τριών 

(3) ετών:  

20 μόρια 

0 μόρια 

Β) Ειδικι εμπειρία ςε 
Ευρωπαϊκά  
Προγράμματα 
διαςυνοριακισ/ 
διακρατικισ ςυνεργαςίασ 

x υμμετοχι ςε τουλάχιςτον 

δφο (2) Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα 

διαςυνοριακισ/διακρατικισ 

ςυνεργαςίασ 

20 μόρια 

0 μόρια 

 
 
Από τθν αξιολόγθςθ τθσ βακμολογίασ του Πίνακα Γ, προκφπτει θ τελικι βακμολογία 
των υποψθφίων (Πίνακασ Δ’), όπωσ παρουςιάηεται παρακάτω. θμειϊνεται, πωσ θ 
Επιτροπι ζκρινε άςκοπθ τθν πραγματοποίθςθ ςυνζντευξθσ μεταξφ των δφο 
υποψθφίων, κακϊσ θ βακμολογία του Τποψθφίου Αϋ υπερτερεί ςθμαντικά ζναντι 
του υποψθφίου Βϋ. + 



  

 

 

 

 

   

ΠΙΝΑΚΑ Δ΄ 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΧΡΗΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ 30 μόρια 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΝΣΟΤΛΗ 0 μόρια 

 
Με τα ανωτζρω θ Επιτροπι Επιλογισ καταρτίηει τον τελικό Πίνακα Επιτυχόντων-
Επιλαχόντων (Πίνακασ Ε’) ωσ εξισ:  
 
ΠΙΝΑΚΑ Ε΄ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ Ω 

ΧΡΗΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ ΠΡΟΛΗΠΣΕΟ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΝΣΟΤΛΗ ΕΠΙΛΑΧΩΝ 

 
Κατά του Πίνακα Ε’ τθσ Επιτροπισ Επιλογισ για τθ κζςθ, επιτρζπεται θ άςκθςθ 
ενςτάςεωσ μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν, 
που αρχίηει από τθν επομζνθ θμζρα τθσ καταχϊριςθσ τουσ ςτο διαδικτυακό τόπο 
του Επιμελθτθρίου και ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ. Η άςκθςθ τθσ ενςτάςεωσ γίνεται με κατάκεςθ 
τθσ ι με αποςτολι ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ςτο Επιμελθτιριο. Η ζνςταςθ επιτρζπεται 
για λόγουσ νομιμότθτασ και όχι για τθν ουςιαςτικι εκτίμθςθ τθσ Επιτροπισ.  
 
Σο πρακτικό αυτό ςυντάχκθκε και υπογράφεται νόμιμα όπωσ ακολουκεί και 
υποβάλλεται προσ τθ Δ.Ε. του Επιμελθτθρίου.  
Με τιμι,  
 
 
Ο Πρόεδροσ                                                                                                                 Σα  μζλθ  
 
 
Ιωάννθσ Γκολομάηοσ                                                                          Δθμιτριοσ Χουλιάρασ 
 
 
 
 
Βαςίλειοσ Μαγκοφτθσ 
 
 
 


