INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.03.01 11:56:41
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΞΣΘ465ΕΦ5-Ρ0Ψ

1/2016
ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ
Θεζζαινλίθε, 29-02-2016
Αξ. πξση.: 336

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ

Σηε Θεζζαινλίθε ζηηο 29 Φεβροσαρίοσ 2016 εκέξα Δεστέρα ώξα 11:00 ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή
Δλζηάζεσλ πνπ νξίζηεθε κε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή ηνπ ΚΔΓ (ΑΓΑ: 6ΛΜΞ465ΔΦ5-Β34) ζην
πιαίζην ηεο αμηνιόγεζεο ησλ αηηήζεσλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ
ΚΔΓ γηα ηελ ζέζε ηνπ ζηειέρνπο ππνζηήξημεο ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ θαη δξάζεσλ (θσδ. ζέζεο:
1/2016)
Η Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Δλζηάζεσλ αθνύ έιαβε ππόςε:
(α) ηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε θσδηθό 1/2016,
(β) ηελ απόθαζε ηνπ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Υπνςεθηνηήησλ κε αξ.πξση.: 297/19.02.2016 (ΑΓΑ:
ΩΧΛΜ465ΔΦ5-9ΓΛ)
(γ) ηελ έλζηαζε ηεο θ. Πνύιηνπ Αηθαηεξίλεο κε αξ.πξση.: 309/24.2.2016
(δ) ηε ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Δλζηάζεσλ
απνθαζίδεη θαη εηζεγείηαη πξνο ην Γ.Σ. ηνπ ΚΔΓ ηα αθόινπζα:

Η θ. Αηθ. Πνύιηνπ αηηείηαη κεηαμύ άιισλ θαη ηα αθόινπζα: "…Παπακαλώ πολύ αθού ηεκμηπιώζεηε γπαπηώρ
και αναλςηικά ηην παπούζα μοπιοδόηηζη και μος κοινοποιήζεηε ηο αηομικό θύλλο αξιολόγηζηρ, όπωρ έσει ήδη
ζςνηασθεί, να επαναξιολογήζεηε ηο θάκελό μος.".

Η θ. Αηθ. Πνύιηνπ κνξηνδνηήζεθε γηα ηα πξνζόληα πνπ επηθαιείηαη ζην θάθειν ππνςεθηόηεηάο ηεο
ζύκθσλα κε ηα αθόινπζα:


Κριηήριο 2 ηων "ελάχιζηων απαιηούμενων προζόνηων" ηης πρόζκληζης εκδήλωζης ενδιαθέρονηος:

20 κνλάδεο γηα ηνπο 12 επηπιένλ κήλεο εκπεηξίαο.


Κριηήριο 3 ηων "ελάχιζηων απαιηούμενων προζόνηων" ηης πρόζκληζης εκδήλωζης ενδιαθέρονηος:

5 κνλάδεο ηε δεμηόηεηα ηεο ζύληαμε αλαθνξώλ θ.ιπ. θαη 5 κνλάδεο γηα ηνπο 12 επηπιένλ κήλεο
εκπεηξίαο.


Κριηήριο 1 ηων "πρόζθεηων προζόνηων" ηης πρόζκληζης εκδήλωζης ενδιαθέρονηος: 5 κνλάδεο γηα

ην κεηαπηπρηαθό δίπισκα.
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Δπίζεο, ζεκεηώλεηαη όηη ην θξηηήξην 3 ησλ πξόζζεησλ πξνζόλησλ ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο

(Γηνηθεηηθή,

νξγαλσηηθή

θαη

επηθνηλσληαθή

ηθαλόηεηα,

πξσηνβνπιία

θαη

απνηειεζκαηηθόηεηα) αλαθέξεηαη ζε πξνζόληα ππνςεθίσλ, νη νπνίνη απνδεδεηγκέλα θαηείραλ δηνηθεηηθά
θαζήθνληα απμεκέλεο επζύλεο, όπσο π.ρ. ππεύζπλνο ηκήκαηνο (γξαθείνπ) ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ,
επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο έξγνπ, ζπληνληζκόο έξγσλ θ.ιπ. θαη όρη απιά θαζήθνληα δηνηθεηηθήο, νηθνλνκηθήο
ή άιιεο ππνζηήξημεο ησλ έξγσλ.
Η Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θξίλεη όηη θαιώο εηέζε ε αλσηέξσ βαζκνινγία ησλ ζρεηηθώλ θξηηεξίσλ, όπσο απηά
πξνθύπηνπλ από ηηο επηζπλαπηόκελεο βεβαηώζεηο πξνϋπεξεζίαο θαη ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο.
Δπνκέλσο, ε παξνύζα ππνςεθηόηεηα δελ ρξήδεη επαλαμηνιόγεζεο θαη (εθ λένπ) κνξηνδόηεζεο θαη σο εθ
ηνύηνπ εηζεγείηαη ηελ απόξξηςε ηεο έλζηαζεο ηεο θ. Αηθ. Πνύιηνπ.

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Δλζηάζεσλ παξαδίδεη ην σο
άλσ πξαθηηθό ζην ΓΣ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο.
Η Δπηηξνπή αλέγλσζε ην πξαθηηθό, ην ελέθξηλε θαη ην ππόγξαςε σο αθνινύζσο:

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Η Πρόεδρος

Σα Μέλε

Αγγελική Εμμανοσελίδοσ

Παναγιώτες Δαγκόποσλος

Αντώνιος Χατδεγαβριήλ

