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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ ΣΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

για την επιλογή ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΕΡΓΟΤ τθσ υπ. αρικμ. πρωτ. 481/13.07.2020 «Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ 
Ενδιαφζροντοσ για τθν επιλογι Τπεφκυνου Ζργου» ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ «Κατάρτιςθ και 
πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του Περιβάλλοντοσ» με κωδικό MIS 
5003077, του Ε.Π. «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία ΕΠΑ 2014-2020», που 
ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και τθν 
Ελλάδα. 
 
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟ (Ο..Ε.Σ.Ε.Ε.) ςτην υπ. αριθμ. 518/19-08-2020 ςυνεδρίαςι του ενζκρινε τα υπ’ αρικμ. 
1/07-08-2020 και 2/13-08-2020 πρακτικά τθσ Επιτροπισ Επιλογισ του Τπεφκυνου ζργου ςτο 
πλαίςιο τθσ πράξθσ με τίτλο «ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ ΓΝΩΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΣΘΣΩΝ 
ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» (όπωσ ςυγκροτικθκε και ορίςτθκε με τθν υπ. 
αρικμ. 169/01-02-2019 απόφαςθ του ∆.. τθσ Ο..Ε.Σ.Ε.Ε) για τθν επιλογι ςυνεργατϊν.  

Με βάςθ τα πρακτικά αυτά, αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ο..Ε.Σ.Ε.Ε. τα τελικά αποτελζςματα 
«Σελικόσ Πίνακασ επιλεγζντων για την θζςη εργαςίασ του Τπεφθυνου Ζργου», όπωσ είχε 
προςδιοριςτεί με τθν υπ. αρικμ. πρωτ. 481/13.07.2020 «Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για 
τθν επιλογι ςυνεργατϊν» τθσ ςυγκεκριμζνθσ Πράξθσ, ωσ ακολοφκωσ: 

Α/Α Αρ. Πρωτ. / 
Θμερομηνία 

ΘΕΘ ΜΟΡΙΟΔΟΣΘΘ ΤΝΕΝΣΕΤΞΘ ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΒΑΘΜΟ 

1 497/27-07-2020 ΤΠΕΤΘΤΝΟ 
ΕΡΓΟΤ 

70 25 95 

Κατά του ανωτζρω Πίνακα, οι υποψιφιοι ζχουν το δικαίωμα υποβολισ ζνςταςθσ εντόσ τριϊν (3) 
εργάςιμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςισ του ςτον διαδικτυακό τόπο τθσ ΟΕΣΕΕ. Οι 
τυχϊν ενςτάςεισ κατατίκενται ι αποςτζλλονται με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτα γραφεία τθσ 
Ομοςπονδίασ (Χριςτου Λαδά 5-7, Σ.Κ. 10561, Ακινα), υπόψθ: Επιτροπισ Εξζταςθσ Ενςτάςεων των 
υποψθφίων, θ οποία ζχει ςυςτακεί με απόφαςθ του Δ. τθσ Ο..Ε.Σ.Ε.Ε. 

 
Ο Πρόεδροσ του Δ.. τησ ΟΕΣΕΕ 

 

 
 

Ανδρζασ τοϊμενίδησ  
**


