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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 

 

Για την αξιολόγηση των ενστάσεων των υποψηφίων ωφελούμενων στις δεκατρείς (13) 

Περιφέρειες της χώρας για αιτήσεις που κατατέθηκαν μέχρι 25/10/2021 με πλήρη 

δικαιολογητικά. 

 

Στην Αθήνα σήμερα, Παρασκευή 03-12-2021 και ώρα 16.00 η Επιτροπή Χειρισμού Ενστάσεων 

και Αντιρρήσεων που συγκροτήθηκε με την Αρ. 15/ 8-7-2021  απόφαση του ΔΣ του Π.Σ.Ε.Π.Ε. 

και απαρτίζεται από τους: 

1) Φυτίλης Ιωάννης  

2) Κουντούρης Γεώργιος  

3) Κούτσης Διονύσιος   

συνήλθε σε συνεδρίαση για την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν επί του 

πίνακα Προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής καταρτιζομένων,  στο έργο «Κατάρτιση και 

πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας» και κωδικό ΟΠΣ 

5035177, προκειμένου να αποφανθεί επ’ αυτών.  

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 

εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5035177, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ελέγχου 

πληρότητας των δικαιολογητικών για αιτήσεις που κατατέθηκαν μέχρι 25/10/2021 με πλήρη 

δικαιολογητικά (αναρτημένα 8 στα ζητούμενα από την Πρόσκληση 8 δικαιολογητικά) καθώς 

και η επεξεργασία – ταξινόμηση των αιτήσεων ανά ομάδα περιφερειών.  
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Στις 15-11-2021, στην ιστοσελίδα του έργου, στη θέση Ανακοινώσεις, https://110.ship-

suppliers.gr , ο Π.Σ.Ε.Π.Ε. προχώρησε στην ανάρτηση προσωρινού πίνακα επιτυχόντων, 

επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψήφιων ωφελουμένων με την επισήμανση ότι όσοι 

ωφελούμενοι το επιθυμούσαν, μπορούσαν να υποβάλλουν ένσταση. Οι ενστάσεις γίνονταν 

δεκτές για το χρονικό διάστημα από 15/11/2021 έως 20/11/2021  στο 110@ship-

suppliers.gr και οι υποψήφιοι ωφελούμενοι έπρεπε στο μήνυμά τους να αναφέρουν τον 

κωδικό της αίτησής τους (ΚΑΥΑΣ) καθώς και τον λόγο της ένστασής τους.  

Στις 23/11/2021, στην ιστοσελίδα του έργου,  ο ΠΣΕΠΕ ανάρτησε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του 

Πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων, λόγω σφάλματος που  παρατηρήθηκε στον αρχικό 

προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων.  Αμέσως μετά την ανάρτηση του νέου Πίνακα   

ενημερώθηκαν με mail όλοι οι υποψήφιοι, και δόθηκε εκ νέου ο προβλεπόμενος από την 

Πρόσκληση χρόνος κατάθεσης Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, με βάση τα νέα αποτελέσματα.  

Οι ενστάσεις γίνονταν δεκτές για το χρονικό διάστημα από  23/11/2021 έως  28/11/2021. 

Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά που έπρεπε να αναρτήσουν οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα 

με την πρόσκληση ήταν:  

1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού 

Ταυτοπροσωπίας.  

2. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, 

ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το 

ΔΟΑΤΑΠ.) Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 

απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες 

έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα) 

3. Αντίγραφα  οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο : 

Α.Φ.Μ. ,  

Α.Μ.Κ.Α  

https://110.ship-suppliers.gr/
https://110.ship-suppliers.gr/
mailto:110@ship-suppliers.gr
mailto:110@ship-suppliers.gr
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4. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον 

"International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ 

η Αιτών/ ούσα.  

5. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης, που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι 

εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση (Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης που εκδίδεται 

από τον ΕΦΚΑ1, ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή αντίγραφο ΑΠΔ, ή Πίνακας 

απασχόλησης προσωπικού Ε4, ή Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης ή αντίγραφο της 

αναστολής εργασίας). 

Μόνο για τους Εποχικά Εργαζόμενους απαιτείται : α) Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε 

ισχύ Και β) Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο 

και τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη 

από τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή Αντίγραφο της 

“Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό 

εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για 

Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά). 

6. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, (η οποία θα 

απευθύνεται στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ & ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕΠΕ) 

στην οποία να δηλώνει ότι:  

i. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος σε  επιχείρηση του 

Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας  με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά 

εργαζόμενος/η,   

ii. Την επωνυμία της επιχείρησης 

iii. Το Α.Φ.Μ της επιχείρησης  

iv. τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων 

                                                           
1 στη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/ με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή 
κωδικούς ΕΦΚΑ 

http://www.gov.gr/
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7. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας, την οποία μπορεί να εκδώσει κάθε ενδιαφερόμενος από το 

www.efka.gov.gr, στο menu “Μισθωτοί”, sub-menu “Βεβαίωση προϋπηρεσίας” και 

επιλέγοντας:  Είσοδος στην υπηρεσία /Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET και στην συνέχεια θα 

ζητηθεί και ΑΜΚΑ. 

 

Κατά την διάρκεια προθεσμίας της 1η ανακοίνωσης κατατέθηκαν εμπρόθεσμα δώδεκα (12) 

ενστάσεις. Η Επιτροπή Χειρισμού Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, αφού προχώρησε σε 

ενδελεχή έλεγχο και εξέτασε το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων αποφάνθηκε 

ότι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α ΚΑΥΑΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΣΤΑΣΗΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

1.  PSEPE-110-3095-TP-4355-B 15/11/21 01/15-11-2021 
ΑΠΟΔΕΚΤΗ –  Λόγω μεταπτυχιακού παίρνει 18 
μόρια και λόγω επαγγελματικής εμπειρίας άνω 

των 1500 ημερών παίρνει 10 μόρια.  

2.  PSEPE-110-8665-DY-2708-D 

16/11/21 
 

18/11/21 - 
remind 

02/16-11-2021 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 

(7/8). Λείπει η Βεβαίωση εργασιακής 
εμπειρίας. 

3.  PSEPE-110-9241-CN-1750-Z 16/11/2021 03/16-11-21 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 

(7/8). Λείπει η Βεβαίωση εργασιακής 
εμπειρίας. 

4.  PSEPE-110-4887-HA-6066-C 16/11/21 Ο4/16-11-21 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  - Δεν έχει αναρτηθεί 
μεταπτυχιακό τίτλος στην αίτηση. Η 

βαθμολογία παραμένει ως έχει. 

5.  PSEPE-110-5288-CP-6066-Q 17/11/21 05/17-11-21 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  Η /Δ δεν είναι από gov.gr 

6.  PSEPE-110-7122-JJ-2131-A 17/11/21 06/17-11-21 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  - Στη θέση του 

δικαιολογητικού για τον τίτλο σπουδών  
υπήρχε δικαιολογητικό για το ΑΦΜ 

7.  PSEPE-110-2048-UN-5689-N 17/11/21 07/17-11-21 
ΑΠΟΔΕΚΤΗ - Αλλαγή κατάστασης σύμφωνα με 

την Ορθή Επανάληψη 

8.  PSEPE-110-2681-LB-7812-K 17/11/21 08/17-11-21 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  Η /Δ δεν είναι από gov.gr 

9.  PSEPE-110-2685-GU-8234-G 17/11/21 09/17-11-21 
ΑΠΟΔΕΚΤΗ – Λόγω επαγγελματικής εμπειρίας 

άνω των 1500 ημερών παίρνει 10 μόρια 

10.  PSEPE-110-8910-RD-3534-O 18/11/21 10/18-11-21 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ -  Δεν υπάρχει Υ.Δ. 
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11.  PSEPE-110-5596-GA-0128-B 18/11/21 11/18-11-21 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 

(7/8). Λείπει η ΥΔ από gov. 

12.  PSEPE-110-5350-FL-4380-J 19/11/21 12/19-11-21 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  - Ο φορέας που εργάζεται 
εμπεριέχεται στην λίστα των δημόσιων 

φορέων, (Στατιστικές - ELSTAT (statistics.gr). 
 

 

Στο πλαίσιο της προθεσμίας που δόθηκε για την κατάθεση ενστάσεων για την ανακοίνωση 

της Ορθής επανάληψης του Πίνακα αποτελεσμάτων  κατατέθηκαν εμπρόθεσμα 61 ενστάσεις 

και 4 εκπρόθεσμα. Η Επιτροπή προχώρησε σε ενδελεχή έλεγχο και εξέτασε το εμπρόθεσμο 

και το βάσιμο των νέων αντιρρήσεων αποφάνθηκε ότι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Α/Α ΚΑΥΑΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΣΤΑΣΗΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

1.  PSEPE-110-7316-RH-5324-V 23/11/21 13/23.11.21 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Η Βεβαίωση προϋπηρεσίας 
αναφέρει ότι είναι ασφαλισμένος για 1252 

ημέρες, Οπότε παίρνει 5 μόρια, με βάση τον 
πίνακα κριτηρίων της πρόσκλησης, και η 

μοριοδότηση παραμένει ως έχει. 

2.  PSEPE-110-1217-GB-9474-Z 23/11/21 14/23.11.21 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ -  Ο φορέας που εργάζεται 
εμπεριέχεται στην λίστα των δημόσιων φορέων, 

(Στατιστικές - ELSTAT (statistics.gr) 
 

3.  PSEPE-110-3816-JJ-3195-G 23/11/21 15/23.11.21 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Η Βεβαίωση προϋπηρεσίας 
αναφέρει ότι είναι ασφαλισμένος για 1500 

ημέρες. Οπότε παίρνει 5 μόρια, με βάση τον 
πίνακα κριτηρίων της πρόσκλησης, και η 

μοριοδότηση παραμένει ως έχει. 

4.  PSEPE-110-7659-CT-0961-E 23/11/21 16/23.11.21 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ  - Η Βεβαίωση προϋπηρεσίας 
αναφέρει ότι είναι ασφαλισμένος για 2408 

ημέρες– Οπότε παίρνει 10 μόρια στον εν λόγω 
κριτήριο και η συνολική βαθμολογία θα 

αναπροσαρμοστεί. 

5.  PSEPE-110-3587-VF-2928-A 23/11/21 17/23.11.21 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  - Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 

(7/8). Λείπει η  Βεβαίωση προϋπηρεσίας 

6.  PSEPE-110-3873-IN-7297-B 23/11/21 18/23.11.21 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Έχει “0” μόρια στην 

επαγγελματική εμπειρία καθώς αντί για 

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/-
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/-
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Α/Α ΚΑΥΑΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΣΤΑΣΗΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας που 
προβλεπόταν στην  πρόσκληση ωφελουμένων 

έχει υποβάλλει άλλο έντυπο του ΕΦΚΑ  
(ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) 

7.  PSEPE-110-3657-CD-5085-L 23/11/21 19/23.11.21 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  - Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 

(7/8). Δεν έχει υποβάλλει την Υπεύθυνη Δήλωση 
που ζητούσε η πρόσκληση. 

8.  PSEPE-110-9653-UX-8033-V 23/11/21 20/23.11.21 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Στην θέση του δικαιολογητικού 
που αφορούσε την Υπεύθυνη Δήλωση που 
ζητούσε η πρόσκληση έχει υποβάλλει την 

αίτηση. 

9.  PSEPE-110-5541-YW-1204-N 23/11/21 21/23.11.21 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - Στην θέση του δικαιολογητικού 
σπουδών έχει επισυναφθεί το αποδεικτικό της 

Φορολογικής Δήλωσης. 

10.  
PSEPE-110-0208-SU-7278-W 

 
23/11/21 22/23.11.21 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Ελλιπή δικαιολογητικά (7/8)  - 
Λείπει η Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας και 

λάθος δικαιολογητικό στο αποδεικτικό 
εργασιακής κατάστασης. 

11.  PSEPE-110-2403-LC-6368-W 23/11/21 23/23.11.21 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ -  Στην αίτηση έχει υποβληθεί ως 
δικαιολογητικό σπουδών  πτυχίο τριτοβάθμιας 

και με βάση αυτό έχει μοριοδοτηθεί. 

12.  
PSEPE-110-9970-MQ-6429-

G 
23/11/21 24/23.11.21 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Η Βεβαίωση προϋπηρεσίας 
που κατατέθηκε μαζί με την αίτηση αναφέρει ότι 

είναι ασφαλισμένος για 1227 ημέρες οπότε 
παίρνει 5 μόρια, με βάση τον πίνακα κριτηρίων 
της πρόσκλησης,  και η μοριοδότηση παραμένει 

ως έχει. 

13.  PSEPE-110-4357-DI-1666-U 23/11/21 25/23.11.21 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Ελλιπή δικαιολογητικά. Στην 

θέση της Υ/δ είχε βάλει την Βεβαίωση 
εργασιακής εμπειρίας. 

14.  PSEPE-110-4266-TY-3653-U 23/11/21 26/23.11.21 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  - Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 

(3/8). 

15.  SEPE-110-7970-GO-5895-K. 23/11/21 27/23.11.21 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  - Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 

(7/8). Λείπει βεβαίωση σπουδών. 

16.  PSEPE-110-7797-LZ-4850-X 23/11/21 28/23.11.21 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 
(6/8). Λείπει η Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας 
(αυτή που υποβλήθηκε από το ΕΦΚΑ δεν είναι η  

ζητούμενη με βάση την πρόσκληση) και 
δικαιολογητικό για ΑΜΚΑ. 

17.  PSEPE-110-0070-VV-8881-D 23/11/21 29/23.11.21 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  - Βάση της Βεβαίωσης 

εργασιακής εμπειρίας που έχει υποβληθεί με 
την αίτηση είχε 1464 ημέρες ασφάλισης,  οπότε 
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παίρνει 5 μόρια, με βάση τον πίνακα κριτηρίων 
της πρόσκλησης,  και η μοριοδότηση παραμένει 

ως έχει. 

18.  
PSEPE-110-3886-UX-8282-A 

 
23/11/21 30/23.11.21 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ – Έχει υποβληθεί ως δικαιολογητικό 
σπουδών πτυχίο Γεωπονικού το οποίο 

αντιστοιχεί με MASTER. Θα αναπροσαρμοστεί η 
βαθμολογία του. 

19.  PSEPE-110-9377-CK-5933-A 23/11/21 31/23.11.21 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - Η βεβαίωση εργασιακής 
εμπειρίας που έχει υποβληθεί με την αίτηση 

αναφέρει 1300 ημέρες, οπότε παίρνει 5 μόρια, 
με βάση τον πίνακα κριτηρίων της πρόσκλησης,  

και η μοριοδότηση παραμένει ως έχει. 

20.  PSEPE-110-1736-UP-0465-N 23/11/21 32/23.11.21 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  - Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 
(6/8). Λείπει ΙΒΑΝ και Βεβαίωση εργασιακής 

εμπειρίας. 

21.  PSEPE-110-2991-TP-8827-D 23/11/21 33/23.11.21 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  - Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 
(7/8).  Λείπει το δικαιολογητικό για το ΑΦΜ. 

22.  
ΚΑΥΑΣ :PSEPE-110-5264-XK-

2120-V 
23/11/21 34/23.11.21 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  - Η μοριοδότηση που έχει λάβει 
είναι σωστή με βάση τα δικαιολογητικά που 

έχουν υποβληθεί με την αίτηση και με βάση τον 
πίνακα κριτήριων της πρόκλησης ωφελουμένων. 

23.  PSEPE-110-6170-HT-3763 23/11/21 35/23.11.21 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  - Η μοριοδότηση που έχει λάβει 
είναι σωστή με βάση τα δικαιολογητικά που 

έχουν υποβληθεί με την αίτηση και με βάση τον 
πίνακα κριτήριων της πρόκλησης ωφελουμένων. 

24.  PSEPE-110-0960-AZ-9484-L. 23/11/21 36/23.11.21 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Έχει “0” μόρια στην 
επαγγελματική εμπειρία καθώς αντί για 

βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας που 
προβλεπόταν στην  πρόσκληση ωφελουμένων 

έχει υποβάλλει άλλο έντυπο του ΕΦΚΑ  
(ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) 

25.  PSEPE-110-2417-RM-8618-H 23/11/21 37/23.11.21 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  - Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 

(7/8). Λείπει η βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας. 

26.  PSEPE-110-7117-CR-8273-J 23/11/21 38/23.11.21 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  - Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 

(6/8). Λείπει η βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας 
και η ΥΔ από gov. 

27.  PSEPE-110-6770-PG-4976-S 23/11/21 39/23.11.21 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  - Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 

(7/8). Λείπει η βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας 

28.  
PSEPE-110-5937-GR-5697-F 

 
23/11/21 40/23.11.21 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Έχει “0” μόρια στην 
επαγγελματική εμπειρία καθώς αντί για 

Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας που 
προβλεπόταν στην  πρόσκληση ωφελουμένων 
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έχει υποβάλλει άλλο έντυπο του ΕΦΚΑ  
(ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) 

29.  
PSEPE-110-8148-DQ-8592-B 

 
 

23/11/21 41/23.11.21 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Η υπεύθυνη Δήλωση που έχει 

υποβληθεί αφορά άλλο άτομο και όχι τον 
αιτούντα. 

30.  PSEPE-110-9199-CI-0506-W 23/11/21 42/23.11.21 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ -  Η αίτηση υποβλήθηκε χωρίς 

δικαιολογητικά. (0/8) 

31.  PSEPE-110-5981-CY-4028-X 23/11/21 43/23.11.21 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 

(7/8). Λείπει από τα δικαιολογητικά η βεβαίωση 
εργασιακής εμπειρίας. 

32.  
PSEPE-110-5854-VS-2961-G 

 
24/11/21 44/24.11. 2021 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ -  Η αίτηση υποβλήθηκε χωρίς 
δικαιολογητικά. (0/8) 

33.  PSEPE-110-1401-KZ-4335-A 24/11/21 45/24.11. 2021 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Το δικαιολογητικό σπουδών 

που έχει υποβληθεί αφορά άλλο άτομο και όχι 
τον αιτούντα. 

34.  PSEPE-110-4686-BI-4678-S 24/11/21 46/24.11. 2021 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ -  Το επίπεδο σπουδών 
βαθμολογήθηκε με 15 μόρια, με βάση τα  το 

πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  που 
υποβλήθηκε μαζί με την αίτηση. 

35.  PSEPE-110-8542-WT-1005-T 24/11/21 47/24.11.2021 

ΑΠΟΡΙΠΤΕΤΑΙ - Έχει “0” μόρια στην 
επαγγελματική εμπειρία καθώς αντί για 

βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας που 
προβλεπόταν στην  πρόσκληση ωφελουμένων 
έχει υποβάλλει την Υπεύθυνη Δήλωση από την 
οποία δεν προκύπτουν ημέρες απασχόλησης 

ώστε να είναι εφικτή η μοριοδότηση στο εν λόγω 
κριτήριο. 

36.  PSEPE-110-3424-VN-1083-B 24/11/21 48/24.11.2021 

ΑΠΟΡΙΠΤΕΤΑΙ - Βάση της Βεβαίωσης εργασιακής 
εμπειρίας που έχει υποβληθεί με την αίτηση είχε 
1391 ημέρες ασφάλισης,  οπότε παίρνει 5 μόρια, 
με βάση τον πίνακα κριτηρίων της πρόσκλησης,  

και η μοριοδότηση παραμένει ως έχει. 

37.  
PSEPE-110-8188-VU-0119-

W 
 

24/11/21 49/24.11.2021 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ -  Ο φορέας που εργάζεται 

εμπεριέχεται  στην λίστα των δημόσιων φορέων, 
(Στατιστικές - ELSTAT (statistics.gr) 

38.  PSEPE-110-7165-KB-5271-K 24/11/21 50/24.11.2021 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ -  Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 

(7/8). 
Λείπει το δικαιολογητικό για το ΑΜΚΑ. 

39.  PSEPE-110-0643-AF-1695-A 24/11/21 51/24.11.2021 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ -  Η αίτηση υποβλήθηκε χωρίς 

δικαιολογητικά. (0/8) 

40.  PSEPE-110-3596-EX-3234-W 24/11/21 52/24.11.2021 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Η μοριοδότηση που έχει λάβει 

ο υποψήφιος είναι ορθή και σύμφωνα με το 

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/-
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πίνακα κριτήριων και μοριοδότησης της 
πρόσκλησης των ωφελουμένων. Έχει λάβει 10 
μόρια για την επαγγελματική εμπειρία και 15 

μόρια για το πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

41.  
PSEPE-110-5820-JU-8501-K 

 
24/11/21 53/24.11.2021 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Η μοριοδότηση που έχει λάβει 
ο υποψήφιος είναι ορθή και σύμφωνα με το 

πίνακα κριτήριων και μοριοδότησης της 
πρόσκλησης των ωφελουμένων. Έχει λάβει 10 
μόρια για την επαγγελματική εμπειρία και 15 

μόρια για το πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
 

42.  
PSEPE-110-3596-EX-3234-W 

 
24/11/21 54/24.11.2021 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ -  Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 
(7/8). 

Λείπουν δικαιολογητικά για ΑΦΜ και Βεβαίωση 
εργασιακής εμπειρίας. 

43.  PSEPE-110-3825-PI-6369-J 24/11/21 55/24.11.2021 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Η Υπεύθυνη Δήλωση που 
υποβλήθηκε με την αίτηση δεν είναι από gov και 
δεν έχει το κείμενο που απαιτείται σύμφωνα με 

την πρόσκληση ωφελουμένων. 

44.  
PSEPE-110-7292-DR-1834-Y 

 
24/11/21 56/24.11.2021 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Η μοριοδότηση που έχει λάβει 
η υποψήφια είναι ορθή και σύμφωνα με το 

πίνακα κριτήριων και μοριοδότησης της 
πρόσκλησης των ωφελουμένων. 

45.  
PSEPE-110-0612-GQ-2393-O 

 
24/11/21 57/24.11.2021 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ -  Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 
(6/8). 

Λείπουν το αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης 
και η Υπεύθυνη Δήλωση από gov. 

46.  PSEPE-110-2681-LB-7812-K 24/11/21 58/24.11.2021 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Η Υπεύθυνη Δήλωση που 
υποβλήθηκε με την αίτηση δεν είναι από gov και 
δεν έχει το κείμενο που απαιτείται σύμφωνα με 

την πρόσκληση ωφελουμένων. 

47.  PSEPE-110-0291-DO-8292-Z 24/11/21 59/24.11.2021 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ -  Η αίτηση υποβλήθηκε χωρίς 

δικαιολογητικά. (0/8) 

48.  PSEPE-110-5350-FL-4380-J 24/11/21 60/24.11.2021 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ -  Ο φορέας που εργάζεται 

εμπεριέχεται  στην λίστα των δημόσιων φορέων, 
(Στατιστικές - ELSTAT (statistics.gr) 

49.  PSEPE-110-0045-IL-3214-Y 24/11/21 61/24.11.2021 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Η μοριοδότηση που έχει λάβει 
η υποψήφια είναι ορθή και σύμφωνα με το 

πίνακα κριτήριων και μοριοδότησης της 
πρόσκλησης των ωφελουμένων. Έχει λάβει 5 

μόρια για την επαγγελματική εμπειρία καθώς η 
Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας αναφέρει 1436 

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/-
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ημέρες ασφάλισης και 18 μόρια για το πτυχίο 
ΕΜΠ που ισοδυναμεί με master. 

50.  PSEPE-110-7867-AE-0698-R 24/11/21 62/24.11.2021 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ -  Η αίτηση υποβλήθηκε χωρίς 

δικαιολογητικά. (0/8) 

51.  PSEPE-110-9889-PI-4170-S 25/11/21 63/25.11.2021 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ -  Δεν ανοίγει το δικαιολογητικό 

για τον τίτλο σπουδών. 

52.  
PSEPE-110-7381-UU-7968-L 

 
25/11/21 64/25.11.2021 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ -  Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 
(5/8). 

53.  PSEPE-110-9427-CC-0923-T 25/11/21 65/25.11.2021 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - Έχει “0” μόρια στην 
επαγγελματική εμπειρία καθώς δεν υπεβλήθη το 

σωστό δικαιολογητικό για την  βεβαίωση 
εργασιακής εμπειρίας που προβλεπόταν στην  

πρόσκληση ωφελουμένων, επομένως δεν 
προκύπτουν οι ημέρες απασχόλησης ώστε να 

είναι εφικτή η μοριοδότηση στο εν λόγω 
κριτήριο. 

54.  PSEPE-110-1050-ED-7669-W 25/11/21 66/25.11.2021 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - Έχει “0” μόρια στην 
επαγγελματική εμπειρία καθώς δεν ανοίγει το 
δικαιολογητικό για την  βεβαίωση εργασιακής 
εμπειρίας που προβλεπόταν στην  πρόσκληση 
ωφελουμένων, επομένως δεν προκύπτουν οι 
ημέρες απασχόλησης ώστε να είναι εφικτή η 

μοριοδότηση στο εν λόγω κριτήριο. 

55.  
PSEPE-110-8408-TU-6828-Z 

 
25/11/21 67/25.11.2021 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Ο υποψήφιος για το 
αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης έχει 

υποβάλει μόνο την λύση της σύμβασης, ως 
εποχικά άνεργος ενώ σύμφωνα με την 

πρόσκληση ωφελουμένων θα έπρεπε να 
υποβάλλει τα ακόλουθα: 

Μόνο για τους Εποχικά Εργαζόμενους 
απαιτείται: α) Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε 

ισχύ Και β) Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης 
Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο 
και τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης 
Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον 

Εργοδότη, ή Βεβαίωση Εποχικότητας από την 
Επιχείρηση, ή Αντίγραφο της “Απόφασης 

Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε 
πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή 

πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών 
και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι 
έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα 
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Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν 
εποχικά) 

56.  
PSEPE-110-4705-EI-3843-J 

 
26/11/21 68/26.11.2021 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 
(7/8). Λείπει η Υπεύθυνη Δήλωση από gov. 

57.  PSEPE-110-4171-SW-1108-I 26/11/21 69/26.11.2021 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ -  Η αίτηση υποβλήθηκε χωρίς 

δικαιολογητικά. (0/8) 

58.  PSEPE-110-9252-ZI-7765-M 26/11/21 70/26.11.2021 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Η  Υπεύθυνη Δήλωση δεν είναι  

από gov και δεν διαβάζεται το κείμενο. 

59.  
PSEPE-110-8938-WK-5706-T 

 
26/11/21 71/26.11.2021 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Η  Υπεύθυνη Δήλωση δεν είναι  
από gov. 

60.  
PSEPE-110-4667-BC-9099-G 

 
27/11/2021 72/27.11.2021 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ -  Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 
(5/8). 

61.  PSEPE-110-0857-JH-9022-F 28/11/21 73/28.11.2021 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 

(7/8). Λείπει η Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας. 

62.  PSEPE-110-5809-ZZ-4042-B 29/11/21 74/29.11.2021 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ -  Στην αίτηση έχει υποβληθεί ως 
δικαιολογητικό σπουδών  πτυχίο τριτοβάθμιας 

και με βάση αυτό έχει μοριοδοτηθεί. 
Εκπρόθεσμη ένσταση 

63.  
PSEPE-110-4440-UN-9242-

W 
29/11/21 75/29.11.2021 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ -  Η αίτηση υποβλήθηκε χωρίς 
δικαιολογητικά. (0/8) 
Εκπρόθεσμη ένσταση 

64.  PSEPE-110-7277-WV-6244-E 29/11/21 76/29.11.2021 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 

(7/8). Λείπει η Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας. 
Εκπρόθεσμη ένσταση 

65.  PSEPE-110-7027-KH-4520-B 
22/11/2021

& 
03/12/2021 

77/03.12.2021 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Ο υπολογισμός των μορίων της 
επαγγελματικής εμπειρίας γίνεται βάση των 

ημέρων απασχόλησης που αναφέρονται στην 
Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας. 

Η ένσταση υποβλήθηκε και τις δύο φορές εκτός 
των προβλεπόμενων διαστημάτων. 

 

 

Το παρόν πρακτικό παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης για τις περαιτέρω δικές 

της ενέργειες. 

 

Τα μέλη της επιτροπής: 

Φυτίλης Ιωάννης   Κουντούρης Γεώργιος   Κούτσης Διονύσιος 


