
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης (Ομοσπονδία) με την επωνυμία

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΟΕΖΕ.

Στην Αθήνα σήμερα (Εμμ. Μπενάκη 16), στις 20 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα

13:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση, στα γραφεία της Ομοσπονδίας (5ος όροφος), τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δ.Σ., Ιωάννη

Γλύκου.

ΘΕΜΑ: Επιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος αρ. 41/20.06.2019 και 42/20.06.2019 για την πρόσληψη
τριών συνεργατών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση δεξιοτήτων
ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής» με
MIS 5002765

Το Δ.Σ της ΟΕΖΕ λαμβάνοντας υπόψη:

 το Ν. 4314/2014 Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β)

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,

τροποποίηση του ν. 3419/20015 (ΦΕΚ 297 Α) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265 Α),

ως ισχύει,

 την με αρ. πρωτ. ΥΑ 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018)

«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521)

υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.

81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί

κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 -

Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία

ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”»,

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης (Ομοσπονδία) με την επωνυμία

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΟΕΖΕ.

Στην Αθήνα σήμερα (Εμμ. Μπενάκη 16), στις 20 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα

13:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση, στα γραφεία της Ομοσπονδίας (5ος όροφος), τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δ.Σ., Ιωάννη

Γλύκου.

ΘΕΜΑ: Επιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Εκδήλωσης
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Το Δ.Σ της ΟΕΖΕ λαμβάνοντας υπόψη:

 το Ν. 4314/2014 Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β)

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,

τροποποίηση του ν. 3419/20015 (ΦΕΚ 297 Α) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265 Α),

ως ισχύει,

 την με αρ. πρωτ. ΥΑ 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018)

«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521)

υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.

81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί

κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 -

Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία

ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”»,



 το Ν. 1712/1987 «Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων,

βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 115 Α),

 τα αποσπάσματα πρακτικών των από 28/11/2017, 7/5/2018 και 14/1/2019

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας

Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος,

 την υπ’ αρ. πρωτ. 6029/16-11-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση

δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής»

με MIS 5002765 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και

Καινοτομία 2014-2020» και την υπ’ αρ. πρωτ. 1061/Β3/211/21-02-2019

τροποποίησης αυτής,

 την αρ. πρωτ. 6/14.01.2019 εγκεκριμένη Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα

(ΑΥΙΜ) του Υποέργου 1 «Συντονισμός, διαχείριση και παρακολούθηση της

Πράξης» «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της

αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής» με MIS 5002765,

 το απόσπασμα πρακτικού της από 01/10/2018 συνεδρίασης του Διοικητικού

Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος

με θέμα «Κατάργηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του Υποέργου 1

της Πράξης «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της

αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής» και ορισμός επιτροπής παραλαβής της Πράξης

«Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας –

ζαχαροπλαστικής»»,

 το απόσπασμα πρακτικού της από 24/05/2018 συνεδρίασης του Διοικητικού

Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος

(υπ’ αρ. 51) με θέμα την προετοιμασία των σχεδίων των Προσκλήσεων

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών συνεργατών στο πλαίσιο της

Πράξης «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας

– ζαχαροπλαστικής»,

 το απόσπασμα πρακτικού της από 01/10/2018 συνεδρίασης του Διοικητικού

Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος

 το Ν. 1712/1987 «Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων,

βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 115 Α),

 τα αποσπάσματα πρακτικών των από 28/11/2017, 7/5/2018 και 14/1/2019

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας

Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος,

 την υπ’ αρ. πρωτ. 6029/16-11-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση

δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής»

με MIS 5002765 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και

Καινοτομία 2014-2020» και την υπ’ αρ. πρωτ. 1061/Β3/211/21-02-2019

τροποποίησης αυτής,

 την αρ. πρωτ. 6/14.01.2019 εγκεκριμένη Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα

(ΑΥΙΜ) του Υποέργου 1 «Συντονισμός, διαχείριση και παρακολούθηση της

Πράξης» «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της
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ζαχαροπλαστικής»»,

 το απόσπασμα πρακτικού της από 24/05/2018 συνεδρίασης του Διοικητικού

Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος
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 τα αποσπάσματα πρακτικών των από 28/11/2017, 7/5/2018 και 14/1/2019

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας

Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος,
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δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής»

με MIS 5002765 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και

Καινοτομία 2014-2020» και την υπ’ αρ. πρωτ. 1061/Β3/211/21-02-2019

τροποποίησης αυτής,

 την αρ. πρωτ. 6/14.01.2019 εγκεκριμένη Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα

(ΑΥΙΜ) του Υποέργου 1 «Συντονισμός, διαχείριση και παρακολούθηση της

Πράξης» «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της

αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής» με MIS 5002765,

 το απόσπασμα πρακτικού της από 01/10/2018 συνεδρίασης του Διοικητικού

Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος

με θέμα «Κατάργηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του Υποέργου 1

της Πράξης «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της

αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής» και ορισμός επιτροπής παραλαβής της Πράξης

«Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας –

ζαχαροπλαστικής»»,

 το απόσπασμα πρακτικού της από 24/05/2018 συνεδρίασης του Διοικητικού

Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος

(υπ’ αρ. 51) με θέμα την προετοιμασία των σχεδίων των Προσκλήσεων

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών συνεργατών στο πλαίσιο της

Πράξης «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας

– ζαχαροπλαστικής»,

 το απόσπασμα πρακτικού της από 01/10/2018 συνεδρίασης του Διοικητικού

Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος



με θέμα «Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο

της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών

συνεργατών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου

δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής»»,

 το απόσπασμα πρακτικού της από 19/06/2019 συνεδρίασης του Διοικητικού

Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος

με θέμα την έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη

δύο εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση δεξιοτήτων

ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής».

 Την αρ.41/20.06.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη

σύμβασης έργου  για τις θέσεις Στέλεχος Διαχείρισης Φυσικού Αντικειμένου (ΕΣ2)

και Στέλεχος Διαχείρισης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (ΕΣ3) για τις

ανάγκες υλοποίησης  της Πράξης  με τίτλο «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου

δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής».

 Την αρ.42/20.06.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη

σύμβασης έργου  για τη θέση ΠΕ Νομικός (ΕΣ4) για τις ανάγκες υλοποίησης  της

Πράξης  με τίτλο «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της

αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής».

 Τα πρακτικά 1/30.07.2019, 2/30.07.2019, 3/30.07.2019, 4/02.08.2019,

5/02.08.2019, 6/02.08.2019, της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο

της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών

συνεργατών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου

δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

την  επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών συνεργατών στο

πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της

αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής» και αποφασίζει να καλυφθούν οι θέσεις:

με θέμα «Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο

της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών

συνεργατών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου

δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής»»,

 το απόσπασμα πρακτικού της από 19/06/2019 συνεδρίασης του Διοικητικού

Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος

με θέμα την έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη

δύο εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση δεξιοτήτων

ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής».

 Την αρ.41/20.06.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη

σύμβασης έργου  για τις θέσεις Στέλεχος Διαχείρισης Φυσικού Αντικειμένου (ΕΣ2)

και Στέλεχος Διαχείρισης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (ΕΣ3) για τις

ανάγκες υλοποίησης  της Πράξης  με τίτλο «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου

δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής».
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Πράξης  με τίτλο «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της

αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής».

 Τα πρακτικά 1/30.07.2019, 2/30.07.2019, 3/30.07.2019, 4/02.08.2019,
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1)του Στελέχους Διαχείρισης Φυσικού Αντικειμένου (ΕΣ2) από τον κ. Μαραγκάκη

Αριστοτέλη ο οποίος: α) διαθέτει τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα & β)

συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία (100).

2)του Στελέχους Διαχείρισης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (ΕΣ3) από τον κ.

Μπαμπακάρη Παναγιώτη ο οποίος: α) διαθέτει τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα & β)

συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία (100).

3)του Στελέχους ΠΕ Νομικός (ΕΣ4) από τον κ. Καλαντζή Κωνσταντίνο ο οποίος: α)

διαθέτει τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα & β) συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία

(95).

Η ανωτέρω απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΕΖΕ.

Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις, στην προβλεπόμενη προθεσμία των πέντε (5)

ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της ΟΕΖΕ, θα κληθούν

οι υποψήφιοι να υποβάλλουν, εντός δύο (2) ημερών από την αποστολή σχετικού

ηελεκτρονικού μηνύματος, τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση δικαιολογητικά προς

τεκμηρίωση τόσο των απαιτούμενων όσο και των επιθυμητών/βαθμολογούμενων

προσόντων. Κατόπιν του ελέγχου αυτών από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα κληθούν

μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις. Το Δ.Σ.

εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο κ. Γλύκο να προβεί στην υπογραφή των ανωτέρω

συμβάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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