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Αθήνα, 5 Ιουλίου 2022  

Αρ,Πρωτ 128 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων/ αντιρρήσεων  επί των από 
20/06/2022 αναρτηθέντων προσωρινών αποτελεσμάτων επιτυχόντων, 
επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ. αριθμ. πρωτ. 27, 1/04/2022 πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης  με τίτλο : «Κατάρτιση και πιστοποίηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον επισιτιστικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 
(MIS)5003010 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

 Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης των δεκατριών (13) υποβληθεισών 

ενστάσεων κατά των από 20/06/2022 πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων, και 

απορριφθέντων (προσωρινών αποτελεσμάτων) της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον επισιτιστικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS)5003010 ενημερώνουμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Επιτροπή Εξέτασης 

Ενστάσεων κατά τη συνεδρίαση της στις 28-06-2022 εξέτασε τις κάτωθι 

ενστάσεις/αντιρρήσεις ωφελούμενων: 

 Αριθμός ΚΑΥΑΣ 
Ημερομηνία υποβολής 

Ένστασης/Αντίρρησης 

Περιεχόμενο 

Ένστασης/Αντίρρησης 

1.  POESE-3228-6894-9972-2157 
εμπρόθεσμα με e-mail 

στις 25/06/2022 

αμφισβήτηση της 

απόρριψης της αίτησης 

2.  POESE-4731-3570-9558-9567 
εμπρόθεσμα με e-mail 

στις 24/06/2022 

αμφισβήτηση της 

απόρριψης της αίτησης 

3.  POESE-9965-0861-1273-3030 
εμπρόθεσμα με e-mail 

στις 22/06/2022 

αμφισβήτηση της 

μοριοδότησης 

4.  POESE-9313-0026-3971-3124 
εμπρόθεσμα με e-mail 

στις 23/06/2022 

αμφισβήτηση της 

απόρριψης της αίτησης 

5.  POESE-1429-9822-4792-0207 
εμπρόθεσμα με e-mail 

στις 27/06/2022 

αμφισβήτηση της 

απόρριψης της αίτησης 

6.  POESE-4836-8789-4119-3041 
εμπρόθεσμα με e-mail 

στις 23/06/2022 

αμφισβήτηση της 

απόρριψης της αίτησης 

7.  POESE-4031-2161-1932-5845 
εμπρόθεσμα με e-mail 

στις 23/06/2022 

αμφισβήτηση της 

απόρριψης της αίτησης 

8.  POESE-9112-2085-3301-6537 
εμπρόθεσμα με e-mail 

στις 23/06/2022 

αμφισβήτηση της 

απόρριψης της αίτησης 
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9.  POESE-9761-3897-6667-4041 
εμπρόθεσμα με e-mail 

στις 23/06/2022 

αμφισβήτησης της 

μοριοδότησης 

10.  POESE-8646-9375-8620-9525 
εμπρόθεσμα με e-mail 

στις 22/06/2022 

αμφισβήτηση της 

απόρριψης της αίτησης 

11.  POESE-9741-6400-1358-0109 
εμπρόθεσμα με e-mail 

στις 27/06/2022 

αμφισβήτηση της 

απόρριψης της αίτησης 

12.  POESE-8738-1206-4899-8945 
εμπρόθεσμα με e-mail 

στις 26/06/2022 

αμφισβήτηση της 

απόρριψης της αίτησης 

13.  POESE-9350-4801-5643-9188 
εμπρόθεσμα με e-mail 

στις 23/06/2022 

αμφισβήτηση της 

απόρριψης της αίτησης 

Και διαπίστωσε τα κάτωθι : 

 Αριθμός ΚΑΥΑΣ Αξιολόγηση Ένστασης/αντίρρησης 

1.  POESE-3228-6894-9972-2157 

Δεν αναρτήθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εργασιακής 

κατάστασης: 

1.Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι ο 

Υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η για τους 

μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως 

και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία 

εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα. 

2.  POESE-4731-3570-9558-9567 

Δεν αναρτήθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εργασιακής 

κατάστασης:  

1.Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι ο 

Υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η για τους 

μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως 

και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία 

εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα. 

3.  POESE-9965-0861-1273-3030 

Με βάση τον ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που 

προσκόμισε η εν λόγω υποψήφια τα μόρια της από την 

εργασιακή κατάσταση είναι 12 και όχι 6 όπως εσφαλμένα είχε 

μοριοδοτηθεί. Συνολική μοριοδότηση 67 μόρια. 

4.  POESE-9313-0026-3971-3124 
Δεν αναρτήθηκε:  

1.Αντίγραφο του τίτλου εκπαίδευσης 

5.  POESE-1429-9822-4792-0207 

Δεν αναρτήθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εργασιακής 

κατάστασης:  

1. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι ο 

Υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η για τους 
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μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως 

και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία 

εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα. 

2.Τελευταία Κατάσταση μισθοδοσίας ή την Τελευταία ατομική 

απόδειξη πληρωμής Μισθοδοσίας 

6.  POESE-4836-8789-4119-3041 

Δεν αναρτήθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εργασιακής 

κατάστασης : 

1.Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης από www.efka.gov.gr από 

τον οποίο προκύπτει η προϋπηρεσία 

2.Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι ο 

Υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η για τους 

μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως 

και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία 

εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα. 

3.Τελευταία Κατάσταση μισθοδοσίας ή την Τελευταία ατομική 

απόδειξη πληρωμής Μισθοδοσίας. 

7.  POESE-4031-2161-1932-5845 

Δεν αναρτήθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εργασιακής 

κατάστασης: 

1.Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης από www.efka.gov.gr από 

τον οποίο προκύπτει η προϋπηρεσία 

2.Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι ο 

Υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η για τους 

μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως 

και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία 

εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα. 

3.Τελευταία Κατάσταση μισθοδοσίας ή την Τελευταία ατομική 

απόδειξη πληρωμής Μισθοδοσίας. 

8.  POESE-9112-2085-3301-6537 

Δεν αναρτήθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εργασιακής 

κατάστασης: 

1.Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης από www.efka.gov.gr , από 

τον οποίο προκύπτει η προϋπηρεσία 

2.Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι ο 

Υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η για τους 

μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως 

και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία 

εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα. 

3.Τελευταία Κατάσταση μισθοδοσίας ή την Τελευταία ατομική 

απόδειξη πληρωμής Μισθοδοσίας. 

http://www.efka.gov.gr/
http://www.efka.gov.gr/
http://www.efka.gov.gr/
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9.  POESE-9761-3897-6667-4041 

Με βάση τον ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

(ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Χρονική Περίοδος Από : 01/2022 

Έως : 04/2022)  που προσκόμισε ο εν λόγω υποψήφιος του 

δόθηκε η αντίστοιχη μοριοδότηση. 

10.  POESE-8646-9375-8620-9525 

Δεν αναρτήθηκε τα απαραίτητα δικαιολογητικά εργασιακής 

κατάστασης:   

1.Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης από www.efka.gov.gr , από 

τον οποίο προκύπτει η προϋπηρεσία 

2.Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι ο 

Υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η για τους 

μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως 

και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία 

εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα. 

3.Τελευταία Κατάσταση μισθοδοσίας ή την Τελευταία ατομική 

απόδειξη πληρωμής Μισθοδοσίας 

11.  POESE-9741-6400-1358-0109 

Δεν αναρτήθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εργασιακής 

κατάστασης:  

1. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης από www.efka.gov.gr, από 

τον οποίο προκύπτει η προϋπηρεσία. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι ο 

Υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η για τους 

μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως 

και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία 

εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα. 

12.  POESE-8738-1206-4899-8945 

Δεν αναρτήθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εργασιακής 

κατάστασης:  

1. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι ο 

Υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η για τους 

μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως 

και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία 

εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα. 

13.  POESE-9350-4801-5643-9188 

Δεν αναρτήθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εργασιακής 

κατάστασης:  

1. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης από www.efka.gov.gr, από 

τον οποίο προκύπτει η προϋπηρεσία. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι ο 

Υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η για τους 

μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως 
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και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία 

εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα. 

Κατόπιν τούτων η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα:  

 Αριθμός ΚΑΥΑΣ Απάντηση επί της ένστασης/αντίρρησης 

1.  POESE-3228-6894-9972-2157 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

2.  POESE-4731-3570-9558-9567 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

3.  POESE-9965-0861-1273-3030 ΔΕΚΤΗ/ Νέα Μοριοδότηση 67 μόρια 

4.  POESE-9313-0026-3971-3124 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

5.  POESE-1429-9822-4792-0207 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

6.  POESE-4836-8789-4119-3041 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

7.  POESE-4031-2161-1932-5845 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

8.  POESE-9112-2085-3301-6537 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

9.  POESE-9761-3897-6667-4041 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/Παραμένει η αρχική 

μοριοδότηση 

10.  POESE-8646-9375-8620-9525 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

11.  POESE-9741-6400-1358-0109 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

12.  POESE-8738-1206-4899-8945 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

13.  POESE-9350-4801-5643-9188 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

 

 


