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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 

 

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

Περιφέρειες της χώρας για αιτήσεις που κατατέθηκαν μέχρι 01/11/2021 στο ιστοσελίδα 

υποβολής αιτήσεων του έργου.  

 

Στην Αθήνα σήμερα, Πέμπτη 02-12-2021 και ώρα 10.00 π.μ  η Επιτροπή Χειρισμού Ενστάσεων 

και Αντιρρήσεων που συγκροτήθηκε με την Αρ. 283/28-7-2021  απόφαση του ΔΣ του 

Σ.Ε.Κ.Π.Υ. και απαρτίζεται από τους: 

1) Γιώργος Μιχαηλαήρης  

2) Αδαμαντία Κούτση 

3) Θεόδωρος Καρακασίδης  

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

Προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής καταρτιζομένων, στο έργο «Κατάρτιση εργαζομένων 

από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού για την απόκτηση και 

πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει 

διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών» με κωδικό ΟΠΣ 5035249, προκειμένου να αποφανθεί 

επ’ αυτών.  

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της «Κατάρτιση εργαζομένων από τον Σύνδεσμο Ελλήνων 

Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών 

όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών» 

με κωδικό ΟΠΣ 5035249  ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ελέγχου πληρότητας των 

δικαιολογητικών για αιτήσεις που κατατέθηκαν μέχρι 01/11/2021 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 25-11-2021, στην ιστοσελίδα του έργου, στη θέση Ανακοινώσεις, 110.sekpy.gr , ο 

Σ.Ε.Κ.Π.Υ. 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 25/11/2021 έως 29/11/2021  στο 110@sekpy.gr  και οι υποψήφιοι 

ωφελούμενοι έπρεπε στο μήνυμά τους να αναφέρουν τον κωδικό της αίτησής τους 

(ΚΑΥΑΣ) καθώς και τον λόγο της ένστασής τους.  

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. Αντίγραφο  οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. 

4. Αντίγραφο  οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο Α.Μ.Κ.Α 

5. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον 

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

ο/ η Αιτών/ ούσα.  

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

εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση (Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης που εκδίδεται 
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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). 

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

απευθύνεται στον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού – ΣΕΚΠΥ) 

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 

8. 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. 

 

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

http://www.gov.gr/
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Κατά την διάρκεια της προθεσμίας ενστάσεων (διάστημα από 25/11/2021 έως 29/11/2021) 

κατατέθηκαν 11 ενστάσεις και  3 ενστάσεις πριν την ανακοίνωση των προσωρινών 

αποτελεσμάτων στις 25 Νοεμβρίου, καθώς οι ωφελούμενοι μπορούσαν να δουν το 

αποτέλεσμα της αίτησης τους και μέσω από την ιστοσελίδα του έργου και την διαδικασία της 

«Αναζήτησης Αίτησης».  

Η Επιτροπή Χειρισμού Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, αφού προχώρησε σε ενδελεχή έλεγχο 

και εξέτασε το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων αποφάνθηκε ότι: 

Α/Α ΚΑΥΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

1.  SEKPY-
110-2039-
VQ-6839-Y 

18/11/2021 01/18-11-2021 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Η  Υπεύθυνη Δήλωση είναι  
προς άλλο φορέα και δηλώνετε ανεργία.  

2.  SEKPY-
110-0720-
EG-5617-
W 

20/11/21 02/20-11-2021 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 
(7/8). Λείπει η Υπεύθυνη Δήλωση από gov. 

3.  SEKPY-
110-1368-
PG-0978-
N 

23/11/21 03/23-11-2021 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ -  Ο φορέας που εργάζεται 
εμπεριέχεται  στην λίστα των δημόσιων 
φορέων, (Στατιστικές - ELSTAT (statistics.gr) 

 

4.  SEKPY-
110-6469-
SE-6567-E 

 

25/11/21 04/25-11-2021 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Σύμφωνα με την πρόσκληση 
ωφελουμένων : Η διαδικασία ελέγχου και 
επιλογής, ακολουθεί μία σειρά από βήματα. 
Πιο αναλυτικά: Βήμα 1: Συλλογή των 
Αιτήσεων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων 
του έργου Βήμα 2: Επεξεργασία – Έλεγχος - 

Ταξινόμηση Αιτήσεων  Έλεγχος 
Δικαιολογητικών ώστε να επιβεβαιωθούν οι 
απαντήσεις των ωφελούμενων (στα ανάλογα 
πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης στη 
πλατφόρμα του έργου) τόσο ως προς τα 
on/off κριτήρια όσο και στα βαθμολογούμενα 

κριτήρια  Συγκρότηση Προσωρινού Πίνακα 
των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των 
Απορριφθέντων Υποψήφιων κατά φθίνουσα 
σειρά με τη Συνολική Βαθμολογία που θα 

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/-
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προκύψει για τον καθένα ανά ομάδα 
Περιφερειών. 

5.  SEKPY-
110-8928-
XZ-9645-Y 

25/11/21 05/25-11-2021 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Σύμφωνα με την πρόσκληση 
ωφελουμένων : Η διαδικασία ελέγχου και 
επιλογής, ακολουθεί μία σειρά από βήματα. 
Πιο αναλυτικά: Βήμα 1: Συλλογή των 
Αιτήσεων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων 
του έργου Βήμα 2: Επεξεργασία – Έλεγχος - 

Ταξινόμηση Αιτήσεων  Έλεγχος 
Δικαιολογητικών ώστε να επιβεβαιωθούν οι 
απαντήσεις των ωφελούμενων (στα ανάλογα 
πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης στη 
πλατφόρμα του έργου) τόσο ως προς τα 
on/off κριτήρια όσο και στα βαθμολογούμενα 

κριτήρια  Συγκρότηση Προσωρινού Πίνακα 
των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των 
Απορριφθέντων Υποψήφιων κατά φθίνουσα 
σειρά με τη Συνολική Βαθμολογία που θα 
προκύψει για τον καθένα ανά ομάδα 
Περιφερειών. 

6.  SEKPY-
110-8437-
TM-2450-
U. 

25/11/2021 06/25-11-2021 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  - Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 
(7/8). Λείπει βεβαίωση εργασιακής 
εμπειρίας. 

7.  SEKPY-
110-6404-
SA-4603-J 

26/11/2021 07/26-11-2021 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  - Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 
(7/8). Λείπει η  Βεβαίωση προϋπηρεσίας 

8.  SEKPY-
110-5292-
FJ-4535-U 

28/11/2021 08/28-11-2021 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  - Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 
(7/8). Λείπει η  Υπεύθυνη Δήλωση από gov.gr 

9.  SEKPY-
110-7302-
AO-0305-
A   

29/11/2021 09/29-11-2021 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Η Βεβαίωση προϋπηρεσίας 
αναφέρει ότι είναι ασφαλισμένος για 1492 
ημέρες. Οπότε βαθμολογείται με 5 μόρια, με 
βάση τον πίνακα κριτηρίων της πρόσκλησης, 
και η μοριοδότηση παραμένει ως έχει. 

10.  SEKPY-
110-9539-
CI-0673-M 

29/11/2021 10/29-11-2021 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Η Βεβαίωση προϋπηρεσίας 
αναφέρει ότι είναι ασφαλισμένος για 1.399 
ημέρες. Οπότε βαθμολογείται με 5 μόρια, με 
βάση τον πίνακα κριτηρίων της πρόσκλησης, 
και η μοριοδότηση παραμένει ως έχει. 

11.  SEKPY-
110-0038-
YX-4933-A 

29/11/2021 11/29-11-2021 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Η Βεβαίωση προϋπηρεσίας 
αναφέρει ότι είναι ασφαλισμένος για 1351 
ημέρες. Οπότε βαθμολογείται με 5 μόρια, με 
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βάση τον πίνακα κριτηρίων της πρόσκλησης, 
και η μοριοδότηση παραμένει ως έχει. 

12.  SEKPY-
110-0916-
OX-3497-
D 

29/11/2021 12/29-11-2021 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  - Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 
(7/8). Λείπει η βεβαίωση εργασιακής 
εμπειρίας. 

13.  SEKPY-
110-5856-
WA-0757-
Q 

29/11/2021 13/29-11-2021 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  - Έχει ελλιπή δικαιολογητικά 
(7/8). Λείπει η βεβαίωση εργασιακής 
εμπειρίας. 

14.  SEKPY-
110-2945-
HO-2713-
W 

29/11/2021 14/29-11-2021 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Η Υπεύθυνη Δήλωση που 
υποβλήθηκε με την αίτηση δεν έχει το κείμενο 
που απαιτείται σύμφωνα με την πρόσκληση 
ωφελουμένων και δεν προκύπτει από κανένα 
δικαιολογητικό η εργασιακή κατάσταση την 
ημέρα της αίτησης  

 

Το παρόν πρακτικό παραδίδεται στην επιτροπή αξιολόγησης για τις περαιτέρω δικές της 

ενέργειες. 

 
 

Τα μέλη της επιτροπής: 

 

1) Γιώργος Μιχαηλαήρης  

 

2) Αδαμαντία Κούτση 

 

3) ) Θεόδωρος Καρακασίδης 

 


