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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

σχετικά με την Επιλογή των 2 Εξωτερικών Συνεργατών, με σύμβαση μίσθωσης 

έργου ειδικότερα ένα στέλεχος Υποστήριξης ως Υπεύθυνο  Επιχειρηματικής 

Ανάπτυξης (Business Development Manager ) και ένα στέλεχος Υποστήριξης ως 

υπεύθυνο Δικτύωσης (Network Manager), σύμφωνα με την υπ αριθμ. 

1971/01.04.2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποστήριξη του 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στην υλοποίηση του στρατηγικού έργου του 

άξονα 1.1. με τίτλο «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω 

συνεργατικών χώρων (hubs) Holistic networking of creative industries via hubs - 

"CREATIVE@HUBS"», του διακρατικού προγράμματος, INTERREG V A 

GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020, στα πλαίσια της υπ. αριθμ. 

102561/1181/05-05-2020 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης και της 

τροποποιήσεις αυτής,  

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεων 

έργου, στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου του άξονα 1.1. με τίτλο «Ολιστική 

δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs) Holistic 

networking of creative industries via hubs - "CREATIVE@HUBS"», του 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με το Πρακτικό υπ. αριθμ. 

1/12.04.2021, μετά το πρώτο στάδιο έλεγχου των κατά ελάχιστο απαιτούμενων 

προσόντων και δικαιολογητικών αξιολόγησε θετικά και πρόκρινε για το επόμενο 

στάδιο βαθμολόγησης των φακέλων και προσωπικής συνέντευξης, ως Εξωτερικούς 

Συνεργάτες τους ακόλουθους.  

 

1. Αρτικός Βασίλειος του Νικολάου (Αριθμ. Πρωτ. Αίτ. 2185/12.04.2021). 

2. Τατούλης Τριαντάφυλλος του Ιωάννη, Αριθμ. Πρωτ. Αίτ. 2197/12.04.2021 & 

Αριθμ. Πρωτ. Συμπληρωμ. στοιχείων 2200/12.04.2021). 
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Υπήρξε η προβλεπόμενη βάση της υπ. αριθμ. 1971/01.04.2021 σχετικής πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ηλεκτρονική επικοινωνία για τα αποτελέσματα της 

πρώτης αξιολόγησης. Στην συνέχεια στο Αγρίνιοo 14 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 11.00π.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

μετά από πρόσκληση του κ. Ρόμπολα Γεώργιου, Υπευθύνου του έργου της Πράξης, 

στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, για να  προβούν σε προσωπική 

συνέντευξη των επιτυχόντων στο πρώτο στάδιο αιτήσεων και να αξιολογήσουν στο 

δεύτερο και τελικό στάδιο, τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο της 

υπηρεσίας, κατόπιν της υπ. αριθμ. 1971/01.04.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, για την πρόσληψη 2 Εξωτερικών Συνεργατών, με σύμβαση μίσθωσης 

έργου ειδικότερα ένα στέλεχος Υποστήριξης ως Υπεύθυνο  Επιχειρηματικής 

Ανάπτυξης (Business Development Manager ) και ένα στέλεχος Υποστήριξης ως 

υπεύθυνο Δικτύωσης (Network Manager) για την υποστήριξη του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας στην υλοποίηση του στρατηγικού έργου του άξονα 1.1. με τίτλο 

«Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs) Holistic 

networking of creative industries via hubs - "CREATIVE@HUBS"», του διακρατικού 

προγράμματος, INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020, στα 

πλαίσια της υπ. αριθμ. 102561/1181/05-05-2020 υπογεγραμμένης Προγραμματικής 

Σύμβασης και της τροποποιήσεις αυτής,  

Κατόπιν της ανωτέρω αξιολόγησης  ο τελικός πίνακας Αξιολόγησης υποψηφίων 

διαμορφώνεται ως εξής: 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ/ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1 Αρτικός Βασίλειος του Νικολάου 

(Αριθμ. Πρωτ. Αίτ. 

2185/12.04.2021). 

64/84 ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ 

2 Τατούλης Τριαντάφυλλος του 

Ιωάννη, Αριθμ. Πρωτ. Αίτ. 

2197/12.04.2021 & Αριθμ. Πρωτ. 

Συμπληρωμ. στοιχείων 

2200/12.04.2021). 

84/84 ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ 

 

Συντάχτηκε το Ν.2/14.04.2021, πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων των 

υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, για την υποστήριξη του Επιμελητηρίου 
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Αιτωλοακαρνανίας στην υλοποίηση του στρατηγικού έργου του άξονα 1.1. με τίτλο 

«Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs) Holistic 

networking of creative industries via hubs - "CREATIVE@HUBS"», του διακρατικού 

προγράμματος, INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020, στα 

πλαίσια της υπ. αριθμ. 102561/1181/05-05-2020 υπογεγραμμένης Προγραμματικής 

Σύμβασης και της τροποποιήσεις αυτής, και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 

1971/01.04.2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση 

έκτακτου προσωπικού. 

 

Κατά του ανωτέρω πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης χωρεί δικαίωμα 

ενστάσεως. Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί σε διάστημα τριών (3) ημερών από την 

επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, με βάση τους όρους της πρόσκλησης. 

 

 

 

 
 


