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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ. 5243/28.12.2022 και 5257/20.01.2023 προσκλήσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την Επιλογή Συνεργατών της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την ΠΟΒΑΣ» με MIS: 5035140, ανακοινώνονται οι 

πίνακες απορριφθέντων υποψηφίων και προσωρινοί πίνακες κατάταξης επιτυχόντων/επιλαχόντων 

υποψηφίων. 

 

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

Α/Α  Αρ. Πρωτ. Αίτησης 
& Ημερομηνία 

Υποβολής 
Αιτιολογία 

1 5246/09-01-2023 

Η επισυναπτόμενη επαγγελματική εμπειρία δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις 
όπως αυτές αποτυπώνονται στην πρόσκληση (αποδεδειγμένη επαγγελματική 
εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) έτη στην παρακολούθηση και διοικητική 
υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων ή/και έργων κατάρτισης ή 
συμβουλευτικής ή πιστοποίησης ανέργων και εργαζομένων ή στην διοικητική 
και γραμματειακή υποστήριξη επιχειρήσεων / οργανισμών (επικοινωνία, 
ενημέρωση, εξυπηρέτηση και προσέλκυση ομάδων πληθυσμού)).  

2 5272/07-02-2023 

Η επισυναπτόμενη επαγγελματική εμπειρία δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις 
όπως αυτές αποτυπώνονται στην πρόσκληση (αποδεδειγμένη επαγγελματική 
εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) έτη στην παρακολούθηση και διοικητική 
υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων ή/και έργων κατάρτισης ή 
συμβουλευτικής ή πιστοποίησης ανέργων και εργαζομένων ή στην διοικητική 
και γραμματειακή υποστήριξη επιχειρήσεων / οργανισμών (επικοινωνία, 
ενημέρωση, εξυπηρέτηση και προσέλκυση ομάδων πληθυσμού)).  

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 



 

 

 

Α/Α  

Αρ. Πρωτ. Αίτησης & 
Ημερομηνία Υποβολής 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Η αίτηση 
πληροί τα 

απαιτούμενα 
προσόντα 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1  5270/06-02-2023 ΝΑΙ  75  25  100  

2  5267/31-01-2023 ΝΑΙ  75  25  100  

3  5251/17-01-2023 ΝΑΙ  70  25  95  

 

Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων αξιολόγησης, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης του στον διαδικτυακό τόπο της ΠΟΒΑΣ.   

Οι τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων που έχει 
συσταθεί για την παρούσα πρόσκληση με απόφαση του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΣ.  

Οι ενστάσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται εντύπως ή ηλεκτρονικά υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων στα γραφεία της Ομοσπονδίας:  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΠΟΒΑΣ)  

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24, ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ, 10682, ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-6453740, povaspovas@gmail.com  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΣ  

 

Παγιάτης Θεόφιλος 


