ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ για την Επιλογή δφο (2) τελεχϊν (με
ςφμβαςη μίςθωςησ ζργου) Τποςτήριξησ του Εμπορικοφ υλλόγου πάρτησ ,
υνδικαιοφχου τησ Πράξησ «Ανοικτό Κζντρο Εμπορίου πάρτησ» με κωδικό
ΟΠ 5037870 ςτο πλαίςιο του Τποζργου 8.
ΠΡΑΚΣΙΚΟ Νο 12/8.11.2021
Η τριµελισ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, θ οποία ςυγκροτικθκε ςφμφωνα με
τθν υπ’ αρικμ. 10/05.08.2021 απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ και θ
οποία απόφαςθ, επικυρϊκθκε από το Δ.Σ. του Εμπορικοφ Συλλόγου Σπάρτθσ
κατά τθ ςυνεδρίαςι του τθν 05.08.2021 (πρακτικό 10/2021), αποτελοφμενθ
από τουσ:
1. ΓΕΩΡΓΑΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΙΩΝ., μζλοσ Εμπορικοφ Συλλόγου Σπάρτθσ,
Πρόεδρο Επιτροπισ
2. ΖΑΧΑΡΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΟ ΝΙΚ., μζλοσ Εμπορικοφ Συλλόγου Σπάρτθσ και
3. ΓΕΩΡΓΑΝΣΑ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ Π.., Υπάλλθλο Εμπορικοφ ςυλλόγου Σπάρτθσ
ςυνιλκε ςιμερα, Δευτζρα 08 Νοεμβρίου 2021 ςτα γραφεία του
Εμπορικοφ Συλλόγου Σπάρτθσ, με τα εξισ κζματα:
1ο ΘΕΜΑ: υνεντεφξεισ υποψηφίων.
Η Επιτροπι Επιλογισ προζβθ ςε ςυνζντευξθ των υποψθφίων, κατόπιν
προθγθκείςασ τθν 3.11.21, ζγγραφθσ πρόςκλθςισ τουσ.
Αρχικά τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ ερϊτθςαν τουσ υποψιφιουσ εάν
γνωρίηουν επακριβϊσ τα κακικοντα που απαιτεί θ ςχετικι κζςθ και τα οποία
αναφζρονται ςτθν Πρόςκλθςθ.
Ακολοφκωσ, τζκθκαν ερωτιςεισ προσ τουσ υποψθφίουσ, προκειμζνου να
διαπιςτωκοφν τα κάτωκι:
 Η επιβεβαίωςθ των δθλωκζντων ςτοιχείων, όπωσ αυτά καταγράφονται ςτο
Βιογραφικό τουσ Σθμείωμα.
 Η απαιτοφμενθ από τθν Ανοιχτι Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ τθσ
ειδικισ τουσ εμπειρίασ.
 Η δυνατότθτα άμεςθσ εναςχόλθςισ τουσ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου.
 Η ικανότθτα επικοινωνίασ και ομαδικισ ςυνεργαςίασ ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ
Ζργων.
 Η δυνατότθτα εκτζλεςθσ των κακθκόντων τουσ ςτο χϊρο του Εμπορικοφ
Συλλόγου Σπάρτθσ, ςφμφωνα με το ωράριο λειτουργίασ του Συλλόγου (αφοφ
προθγουμζνωσ τουσ κατζςτθ γνωςτό ότι, ςφμφωνα με τθν Πρόςκλθςθ, οι
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υπθρεςίεσ που κα παρζχονται ςτον Εμπορικό Σφλλογο Σπάρτθσ, δεν απαιτείται
να είναι αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ).
 Η δυνατότθτα ςυνεργαςίασ με τον Υπεφκυνο Ζργου και τα υπόλοιπα μζλθ τθσ
Ομάδασ Ζργου, αλλά και θ ςυνεργαςία τουσ με φορείσ οι οποίοι διοικοφνται από
αιρετά Όργανα Διοίκθςθσ.
Μετά τθν αποχϊρθςθ των υποψθφίων ακολοφκθςε θ διαδικαςία τθσ
αξιολόγθςθσ με τα κάτωκι αποτελζςματα:
1) 6/25-10-2021 ( 98,5 μόρια )
2) 5/25-10-2021 ( 56 μόρια )
3) 4/25-10-2021 ( 35 μόρια ).
Βάςθ τθσ πρόςκλθςθσ με αρικμό 3 / 7-10-2021 προκρίνονται οι υποψιφιοι
με αρικμό πρωτ.: 6 /25-10-2021 και 4/25-10-2021.
Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Γεωργανζσ Παναγιϊτησ

Ζαχαρόπουλοσ πφροσ
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Γεωργαντά Γιαννοφλα

