
 

Θεσσαλονίκη, 29-03-2022 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

για την επιλογή ενός (1) ατόμου, πολιτικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού για τη στελέχωση 

της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανθεκτικότητας και Ένταξης της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, με 

σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας τουλάχιστον δεκαέξι (16) μηνών.  

Η  ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ δημοσιεύει τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 144/09-03-2022 

πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΜΑΘ ΑΕ 

ΑΟΤΑ χωρίς να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των υποψηφίων, στη θέση των 

οποίων δημοσιεύονται τα αρχικά τους. 

Ένσταση κατά του Πίνακα Κατάταξης μπορεί να υποβληθεί μόνο από υποψήφιο και 
μόνο για το λόγο της μη τήρησης των όρων του διαγωνισμού αναφορικά με την 
αξιολόγηση των υποψηφίων, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, από 
την ημέρα της δημοσίευσης του Πίνακα κατάταξης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.   

Οι Ενστάσεις υποβάλλονται επί ποινή απαραδέκτου εγγράφως, έως την 01-04-
2022και ώρα 14:00, αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή από ειδικά προς 
τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στο Πρωτόκολλο της Εταιρείας και 
λαμβάνουν Αριθμό Εισερχόμενου Πρωτοκόλλου, ο οποίος σημειώνεται μαζί με την 
ώρα υποβολής στο υποβληθέν έντυπο της Ένστασης.  

Οι Ενστάσεις εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την 
αμέσως επόμενη της υποβολής της Ένστασης Συνεδρίασή του. Οι Αποφάσεις επί των 
Ενστάσεων δεν κοινοποιούνται στον ενιστάμενο, αλλά ο τελευταίος ενημερώνεται με 
δική του πρωτοβουλία από την Εταιρεία. Η Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι δεσμευτική για όλους και δεν προσβάλλεται. Ενστάσεις που υποβάλλονται 
εκπροθέσμως ή για άλλο λόγο απαραδέκτως, δεν εξετάζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, αλλά απορρίπτονται αυτοδικαίως ως απαράδεκτες. 



Ακολουθεί ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων της με αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 

144/09-03-2022 

A/A Αριθμ. Πρωτ. Oνοματεπώνυμο / Επωνυμία υποψηφίου Βαθμολογία 

1 178/21-03-2022 Σ********* Π******** 9,006 

2 186/21-03-2022 Π******** Α******* 8,4 

3 183/21-03-2022 Γ********* Β*** 8,1 

4 187/21-03-2022 
Λ***** Λ*** Φ******** 

απορρίπτεται 
 

 

                Η Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού και Συνεργατών 

 


