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H Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων Ελλάδας (Ο.Η.Ε.) στην από 
17/12/2020 συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη κι αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Την από 30.10.2020 απόφασή της σχετικά με τον ορισμό Τριμελούς Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αιτήσεων αξιολόγησης των υποψηφίων, για τη σύναψη σύμβασης 
με εξωτερικό συνεργάτη για τη θέση του/της Υπεύθυνου/ης Πράξης με τίτλο 
«Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα 
εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και 
δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» με κωδικό ΟΠΣ: 
5047764 

2. Τα από 27/11/2020 1ο Πρακτικό Επιλογής της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων 
και 09/12/2020 2ο Πρακτικό Επιλογής της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

της υπ’ αριθμ. 1/2020 και με Α.Π. ΟΗΕ 124 

 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 
Για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας προς σύναψη σύμβασης έργου 

ορισμένου χρόνου Ιδιωτικού δικαίου για τη θέση του Υπευθύνου Πράξης στο 

πλαίσιο του Υποέργου 1, της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων 

εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω 

κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας» με κωδικό ΟΠΣ: 5047764. 

Αρ. Πρωτ.: 151 

Αθήνα, 21/12/2020 
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την αξιολόγηση των υποψηφίων προκειμένου για τη σύναψη σύμβασης με 
εξωτερικό συνεργάτη για τη θέση του/της Υπεύθυνου/ης Πράξης με τίτλο 
«Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα 
εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και 
δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» με κωδικό ΟΠΣ: 
5047764 

ενέκρινε 

Τα υπ’ αριθμ 1/27.11.2020 και 2/09.12.2020 Πρακτικά Επιλογής της Τριμελούς 
Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την αξιολόγηση των υποψηφίων προκειμένου για 
τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό συνεργάτη για τη θέση του/της Υπεύθυνου/ης 
Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά 
αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και 
δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» με κωδικό ΟΠΣ: 
5047764, το οποίο αφορά σε μία και μόνο υποψηφιότητα, και  

αναρτά στην ιστοσελίδα της ΟΗΕ  τα αποτελέσματα της υπ αριθμ 1/2020 και με Α.Π. 
ΟΗΕ 124 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως ακολούθως: 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

της υπ’ αριθμ. 1/2020 και με Αριθ. Πρωτ.ΟΗΕ 124 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Α/Α 
Αρ. Πρωτ. / Ημερ. 
Υποβολής Αίτησης 

ΘΕΣΗ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 133/20.11.2020 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

 

Κατόπιν τούτου η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ καλεί τον ανωτέρω 
υποψήφιο για τη σύναψη σύμβασης έργου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 1/2020 και με 
Αριθ. Πρωτ. ΟΗΕ 124 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

 

Για την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΛΕΓΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 


