
                                

      

«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, 28/02/2019 

Αρ. Πρωτ.: Φ4-7511/28.02.2019 
 
 
ΘΕΜΑ:  

Οριστικά αποτελέσματα (Οριστικός 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 



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 28/02/2019 Απόφαση του Προεδρείου της 
ΕΣΕΕ, ανακοινώνει τα  οριστικά αποτελέσματα (Οριστικός 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: 

Οριστικός 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 

 

Για την ΕΣΕΕ  

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

 Γιώργος Καρανίκας 

 

 

 


