
 

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2023 

 

 

Αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψήφιων εξωτερικών 

συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (5) «Αξιολόγηση προτάσεων 

Επενδυτικών Σχεδίων/Έλεγχος – Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου/ Επιτροπές γνωμοδοτήσεων/Υποβολή αιτημάτων εκταμιεύσεων» της 

Δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5155018 και Κωδικό Έργου 

2022ΤΑ01900005, στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας» («ΕΣΑΑ») «Ελλάδα 2.0». 

 

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση  επτά  
( 7 ) φυσικών προσώπων ως Εξωτερικοί Συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Υποέργου (5) «Αξιολόγηση προτάσεων Επενδυτικών Σχεδίων/Έλεγχος – Πιστοποίηση 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου/ Επιτροπές γνωμοδοτήσεων/Υποβολή 

αιτημάτων εκταμιεύσεων» της Δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 

5155018 και Κωδικό Έργου 2022ΤΑ01900005, στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» («ΕΣΑΑ») «Ελλάδα 2.0»,η Κεντρική Διοίκηση του 

ΟΕΕ  ενέκρινε τα πρακτικά της Επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων συνεργατών 

για την επιλογή των επτά (7) συνεργατών και συγκεκριμένα των υποψήφιων: 

 
Α. Για τις 3 θέσεις  που αναφέρονται στη διοικητική υποστήριξη για την διαχείριση 

και ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων κατά τα 

στάδια των υποβολών, αξιολογήσεων και ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων, όπως 

προβλέπεται από την Επιχειρησιακή Συμφωνία: 

 1.Τον υποψήφιο με αριθ. πρωτ. φ/2/5499/9-12-2022 

2.Τον υποψήφιο με αριθ. πρωτ. φ/2/5623/22-12-2022 

3.Τον υποψήφιο με αριθ. πρωτ. φ/2/5641/23-12-2022 

ως έχοντες  την μεγαλύτερη βαθμολογία. 

Β. Για τις 2 θέσεις που αναφέρονται στην υποβολή των αιτημάτων εκταμίευσης των 

ενισχύσεων στις ενταγμένες στο πρόγραμμα επιχειρήσεις προς τη Γενική 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξη (Λογιστική 

υποστήριξη) 

1.Τον υποψήφιο με αριθ. πρωτ. φ/2/5597/20-12-2022 

2.Τον υποψήφιο με αριθ. πρωτ. φ/2/5620/22-12-2022 

 



 

 

ως έχοντες  την μεγαλύτερη βαθμολογία, 

Γ. Για τις 2 θέσεις που αναφέρονται στην υποβολή των αιτημάτων εκταμίευσης των 

ενισχύσεων στις ενταγμένες στο πρόγραμμα επιχειρήσεις προς τη Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διοικητική 

υποστήριξη) 

 

1.Τον υποψήφιο με αριθ. πρωτ. φ/2/5436/12-12-2022 

2.Τον υποψήφιο με αριθ. πρωτ. φ/2/5642/23-12-2022 

ως έχοντες  την μεγαλύτερη βαθμολογία. 

 
Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 5 ημερών από την 
επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ www.oe-e.gr  
Ο ενδιαφερόμενος με δική του ευθύνη οφείλει να ενημερώνεται μέσω της ιστοσελίδας 
του ΟΕΕ για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: apap@oe-e.gr και 
θα λαμβάνουν αποδεικτικό παραλαβής. 
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