
 

                               

      
«Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή 

επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη 

βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας» 

 
 

 
Αθήνα, 22/02/2019 

Αρ. Πρωτ.: Φ4-7502/22.02.2019 
 
 
ΘΕΜΑ:  

Προσωρινά αποτελέσματα (Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Προτάσεων) 
στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. Φ4-7474/28.01.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος της ΕΣΕΕ για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη 
σύμβασης ορισμένου χρόνου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη 
(Κωδικός Συνεργάτη: 5021481/Β.2.3), στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Υποέργου 6 «Διαχείριση έργου και καταβολή εκπαιδευτικών 
επιδομάτων», της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που 
απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με 
σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών 
εφοδιαστικής αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021481, η οποία είναι 
ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 
εθνικούς πόρους 

Στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. Φ4-7474/28.01.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος της ΕΣΕΕ για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης 
ορισμένου χρόνου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη (Κωδικός Συνεργάτη: 
5021481/Β.2.3), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 6 «Διαχείριση έργου και 
καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων», της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή 
Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε 
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αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών 
εφοδιαστικής αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021481, η οποία είναι ενταγμένη 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & 
Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, 

η ΕΣΕΕ, σύμφωνα με την από 22/02/2019 Απόφαση του Προεδρείου της 
ΕΣΕΕ, ανακοινώνει τα  προσωρινά αποτελέσματα (Προσωρινός Πίνακας 
Κατάταξης προτάσεων) της υπ. αριθμ. Φ4-7474 /28.01.2019 πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη 
σύμβασης ορισμένου χρόνου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη 
(Κωδικός Συνεργάτη: 5021481/Β.2.3), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 
6 «Διαχείριση έργου και καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων», της Πράξης 
«Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή 
επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη 
βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5021481, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
και από εθνικούς πόρους: 
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Α΄ Φάση αξιολόγησης προτάσεων (έλεγχος 
κριτηρίων On/Off) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1                                                                                                                                 
Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις 
Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης ή στις 
Θετικές Επιστήμες ή στις Τεχνολογικές 
Επιστήμες ή στις Ανθρωπιστικές και 
Κοινωνικές Επιστήμες, ελληνικού 
πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή 
ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα 
αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του 
εξωτερικού.                                                                                                                          

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2                                                                                                
Επαγγελματική - εργασιακή εμπειρία 
τουλάχιστον τουλάχιστον δύο (2) ετών σε 
τομείς συντονισμού, διοίκησης/διαχείρισης και 
παρακολούθησης έργων που 
συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 
εθνικούς πόρους. 

Α/Α 
Αριθ. πρωτ. 
πρότασης 

Τελικό αποτέλεσμα ελέγχου 
συμμόρφωσης με κριτήρια On/Off 

Έλεγχος συμμόρφωσης με κριτήριο 1 Έλεγχος συμμόρφωσης με κριτήριο 2 

1 Φ4-7490 / 14.02.19 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 Φ4-7492 / 14.02.19 ΟΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ 

3 Φ4-7493 / 14.02.19 ΟΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ 

4 Φ4-7486 / 13.02.19 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 Φ4-7485 / 11.02.19 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 Φ4-7480 / 30.01.19 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Β’ Φάση – Βαθμολόγηση & Κατάταξη προτάσεων 
των ενδιαφερομένων 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 - Επίπεδο Τυπικής 
Εκπαίδευσης  (στις Επιστήμες 
Οικονομίας & Διοίκησης ή στις 
Θετικές Επιστήμες ή στις 
Τεχνολογικές Επιστήμες ή στις 
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές 
Επιστήμες) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 - Αξιολόγηση 
σχετικής επαγγελματικής - 
εργασιακής εμπειρίας 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 - Διενέργεια συνέντευξης: 
Αξιολόγηση προσόντων και επαγγελματικών δεξιοτήτων  

Βαθμολόγηση 
κριτηρίου 

Συντελεστής 
βαρύτητας 

Βαθμολόγηση 
κριτηρίου 

Συντελεστής 
βαρύτητας 

Βαθμολόγηση 
κριτηρίου 

Συντελεστής 
βαρύτητας 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

80: για πτυχίο 
ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 

                                                                   
90: για MSc σε 
αντικείμενο 
σχετικό με τη 
διοίκηση 
επιχειρήσεων/
διαχείριση 
έργων 

                                                                 
100: για PhD 
σε αντικείμενο 
σχετικό με τη 
διοίκηση 
επιχειρήσεων/
διαχείριση 
έργων 

30,00% 

80: για 
εμπειρία από 
2 έως και 3 
έτη  

 

90: για 
εμπειρία 
μεγαλύτερη 
από 3 έτη έως 
και 5 έτη 

 

100: για 
εμπειρία 
μεγαλύτερη 
από 5 έτη 

40,00% 

40–60: 
στοιχειώδης 
 

60–80: 
ικανοποιητική 
 

80–90: αρκετά 
ικανοποιητική 
 

90–100: 
εξαιρετική 

30,00% 

Υποκριτήριο 3.1  

 

Δεξιότητες 
επικοινωνίας και 
ομαδικής 
εργασίας 

Υποκριτήριο 3.2 

 

Γνώση του 
θεσμικού 
πλαισίου και των 
κανόνων που 
διέπουν το 
συντονισμό, τη 
διαχείριση, τον 
έλεγχο και την 
εφαρμογή των 
αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για 
την 
προγραμματική 
περίοδο 
2014−2020 

Υποκριτήριο 3.3 

             
Αντίληψη/Καταν
όηση 
αντικειμένου 
εργασίας                     

Υποκριτήριο 3.4 

                                       
Βαθμός 
εξοικείωσης με το 
αντικείμενο & τα 
παραδοτέα του 
έργου           

Βαθμός 
κριτηρίου 

Σταθμισμένος 
βαθμός κριτηρίου 

 

(βαθμός 
κριτηρίου * 0,3) 

Βαθμός 
κριτηρίου 

Σταθμισμένος 
βαθμός κριτηρίου 

 

(βαθμός 
κριτηρίου * 0,4) 

Βαθμός 
κριτηρίου 

(ΒΑΘΜ. ΥΚ.1 + 

 ΒΑΘΜ. ΥΚ.2 + 

 ΒΑΘΜ. ΥΚ.3 + 

 ΒΑΘΜ. ΥΚ.4)  

/ 4  

Σταθμισμένος 
βαθμός 

κριτηρίου 

 

(βαθμός 
κριτηρίου * 

0,3) 

Βαθμός 
Υποκριτηρίου 3.1 

Βαθμός 
Υποκριτηρίου 3.2 

Βαθμός 
Υποκριτηρίου 3.3 

Βαθμός 
Υποκριτηρίου 3.4 

Φ4-7490 / 14.02.19 84,13 100 30 80 32 73,75 22,13 90 70 70 65 

Φ4-7486 / 13.02.19 85,75 80 24 100 40 72,50 21,75 90 65 70 65 

Φ4-7485 / 11.02.19 94,00 90 27 100 40 90,00 27,00 90 90 90 90 

Φ4-7480 / 30.01.19 82,88 80 24 90 36 76,25 22,88 90 70 75 70 
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Προσωρινός πίνακας κατάταξης προτάσεων 

Α/Α Αριθ. πρωτ. πρότασης 
Συνολική 

Βαθμολογία 

1 Φ4-7485 / 11.02.19 94,00 

2 Φ4-7486 / 13.02.19 85,75 

3 Φ4-7490 / 14.02.19 84,13 

4 Φ4-7480 / 30.01.19 82,88 

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 ημερών από 

την επόμενη της ημέρας κοινοποίησης των προσωρινών αποτελεσμάτων (έως 

25/02/2019 και ώρα 16:00). 

Το σχετικό έντυπο για την υποβολή ένστασης διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ 
και αποστέλλεται: 

- είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mtitaki@esee.gr με Θέμα: «Υποβολή 
ένστασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. Φ4-7474 
/28.01.2019», 

- είτε εγγράφως στη διεύθυνση Μητροπόλεως 42, 10563, Αθήνα, με την 
ένδειξη: «Υποβολή ένστασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 
Φ4-7474 /28.01.2019». 

 

 

Για την ΕΣΕΕ  

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

 Γιώργος Καρανίκας 
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