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«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»  

(κωδικός ΟΠΣ 5021481) 

 

Κοινοποίηση Απόφασης (28/11/2019) αναφορικά με αντιρρήσεις που 

υποβλήθηκαν από υποψήφιους ωφελούμενους επί των αποτελεσμάτων της 

αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας  

(όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην Ανακοίνωση της 20/11/2019 περί 

συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και 

Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων),  

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή 

στην Πράξη «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» 
 
 

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «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», κοινοποιεί Απόφαση (28/11/2019) του 

Προεδρείου της ΕΣΕΕ αναφορικά με αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν από 

υποψήφιους ωφελούμενους επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των 

φακέλων υποψηφιότητας (όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην Ανακοίνωση της 

20/11/2019 περί συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και 

Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων). 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2019 

 

ΘΕΜΑ 2 

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» (κωδικός ΟΠΣ: 

5021481), η οποία είναι ενταγμένη στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 

πόρους, 

το Προεδρείο της ΕΣΕΕ, έχοντας υπόψη: 

- Την με αριθμ. 3433/1112/Α3/13.06.2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με 

τίτλο «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 5021481, στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020». 

- Την από 25-06-2018 Απόφαση του Προεδρείου της Ε.Σ.Ε.Ε. (αρμόδιο 

συλλογικό όργανο), για την υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου 6 με τίτλο 

«Διαχείριση έργου και καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων», της Πράξης με 

τίτλο «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» 

(κωδικός ΟΠΣ: 5021481). 

- Την από 30-08-2019 Απόφαση του Προεδρείου της Ε.Σ.Ε.Ε. (αρμόδιο 

συλλογικό όργανο), για την έγκριση και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων (Α’ Κύκλος) από δυνητικούς 

ωφελουμένους, στο πλαίσιο 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». 
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- Την από 14-10-2019 Απόφαση του Προεδρείου της Ε.Σ.Ε.Ε. (αρμόδιο 

συλλογικό όργανο) για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας 

αποστολής δικαιολογητικών από τους υποψήφιους ωφελούμενους έως την 

Παρασκευή 01/11/2019 και ώρα 14:00. 

- Την από 23-10-2019 Απόφαση του Προεδρείου της Ε.Σ.Ε.Ε. (αρμόδιο 

συλλογικό όργανο), για την έγκριση, τη δημοσίευση και την ανάρτηση του 

Προσωρινού Πίνακα των Επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, των Επιλαχόντων 

και των Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων, με τη Συνολική 

Βαθμολογία τους βάσει της μοριοδότησής τους ανά ομάδα περιφερειών, στην 

ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ και στην ιστοσελίδα 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». 

- Την από 20-11-2019 Απόφαση του Προεδρείου της Ε.Σ.Ε.Ε. (αρμόδιο 

συλλογικό όργανο), για την έγκριση, τη δημοσίευση και την ανάρτηση του 

Οριστικού Πίνακα των Επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, των Επιλαχόντων και 

των Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων, με τη Συνολική Βαθμολογία 

τους βάσει της μοριοδότησής τους ανά ομάδα περιφερειών, στην ιστοσελίδα της 

ΕΣΕΕ και στην ιστοσελίδα 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». 

- Τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή 

αιτήσεων (Α’ Κύκλος) από δυνητικούς ωφελουμένους, στο πλαίσιο 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». 

- Το υπαριθμ. πρωτ. Φ4-7829/26-11-19 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων και 

Αντιρρήσεων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α’ 

Κύκλος) για τη συμμετοχή ωφελουμένων στην Πράξη «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», η οποία είναι 

ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 

πόρους. 
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- Το υπαριθμ. πρωτ.: Φ4-7830/26-11-19 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

των αιτήσεων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α’ 

Κύκλος) για τη συμμετοχή ωφελουμένων στην Πράξη «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», η οποία είναι 

ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 

πόρους. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

2.1. Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων από δυνητικούς ωφελουμένους 

(Α’ Κύκλος) / Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων 

/ Λήψη απόφασης αποδοχής/απόρριψης των αντιρρήσεων / Έγκριση 

κοινοποίησης απόφασης μέσω της ιστοσελίδας του έργου 

 Εγκρίνεται το υπαριθμ. πρωτ.: Φ4-7829/26-11-19 Πρακτικό της Επιτροπής 

Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος (Α’ Κύκλος) για τη συμμετοχή ωφελουμένων στην Πράξη 

«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», η οποία είναι ενταγμένη 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 

Με το ως άνω Πρακτικό, η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί αντιρρήσεων που 

υποβλήθηκαν – σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης - από 5 υποψήφιους 

ωφελούμενους επί της κατάταξης/βαθμολογίας τους στον Οριστικό Πίνακα 

Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων ανά ομάδα Περιφερειών. 

 Την αποδοχή των αντιρρήσεων των κάτωθι δύο (2) υποψηφίων ωφελουμένων, 

 

 

 

 

καθότι διαπιστώθηκε πως είχαν προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο 

διάστημα που είχε οριστεί (έως Δευτέρα 25/11/2019 και ώρα 14:00).  

ΚΑΥΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ 

089-ESEE-1-4853-7684 Φ4 7734/Ε/04 

089-ESEE-1-4842-9394 Φ4 7734/Ε/01 
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 Τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προαναφερθέντων δύο (2) υποψηφίων 

ωφελουμένων, τον υπολογισμό της συνολικής τους βαθμολογίας και την 

συγκρότηση του Τελικού  Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και 

Απορριφθέντων ανά ομάδα Περιφερειών, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης 

των αιτήσεων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη 

συμμετοχή ωφελουμένων στην Πράξη «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» (βήμα 3 και 4 της διαδικασίας επιλογής ωφελουμένων). 

 Την απόρριψη των αντιρρήσεων των κάτωθι τριών (3) υποψηφίων και τη διατήρηση 

του χαρακτηρισμού τους ως άκυρους στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής 

ωφελουμένων,  

 

 

  

  

καθώς από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πως δεν απέστειλαν 

στην Ε.Σ.Ε.Ε. δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «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». 

 Εγκρίνεται η κοινοποίηση της απόφασης αποδοχής/απόρριψης των αντιρρήσεων 

μέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΕΕ και της ιστοσελίδας του έργου. 

 

ΚΑΥΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ 

089-ESEE-1-6095-5894 Φ4 7734/Ε/02 

089-ESEE-1-1828-9739 Φ4 7734/Ε/05 

089-ESEE-1-5193-4066 Φ4 7734/Ε/03 


