
 

 

 

 

16/4/2019 

 

Προσωρινά αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. 

πρωτ. 11242/20/12/2018 

 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Εργαστήριο πρόγνωσης και 

παρακολούθησης παραγόντων αλλαγής του παραγωγικού περιβάλλοντος κλάδων και 

επαγγελμάτων» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη 

συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 

5003864 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και με βάση την 

απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου, προχώρησε στη διαδικασία 

δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 11242/20/12/2018) για 

την αναζήτηση, αξιολόγηση και επιλογή επιστημονικών συνεργατών οι οποίοι θα 

αναλάβουν να υλοποιήσουν μια σειρά εργασιών και να εκπονήσουν συγκεκριμένα 

παραδοτέα (Οδικοί Χάρτες Προσαρμογής) στο πλαίσιο της παρακολούθησης των 

ακόλουθων επαγγελμάτων: 

 

Κωδ. Επάγγελμα  Κωδ. Επάγγελμα 

1 Αισθητικός  11 Επιπλοξυλουργός  

2 Αλουμινοσιδηροκατασκευαστής  12 Ζαχαροπλάστης 

3 Αμπελουργός – Οινοποιός  13 Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων 

4 Αργυροχρυσοχόος  14 Μηχανικός/ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων 

5 Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος  15 Τεχνίτης υαλοπινάκων 

6 
Εγκαταστάτης και Συντηρητής 

Καυστήρων Υγρών Αερίων καυσίμων 
 16 Υδραυλικός 

7 
Ειδικός προσθετικής κατασκευής 

(Additive Manufacturing / 3D printing)  
 17 

Υπεύθυνος διαχείρισης ιστοσελίδων, 

ψηφιακών πλατφορμών & social media 

8 Ελαιουργός   18 
Υπεύθυνος καταστήματος εστίασης / 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 

9 
Επαγγελματίας οπτικοακουστικού τομέα 

(Ειδικός διαχείρισης ήχου και εικόνας) 
 19 

Φωτογράφος - ειδικός ψηφιακών 

λήψεων 

10 
Επαγγελματίας Χειροτέχνης 

(Κεραμοποιός) 
 20 Ψυκτικός 

 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, στους ακόλουθους πίνακες ανακοινώνονται τα 

προσωρινά αποτελέσματα για την επιλογή επιστημονικών συνεργατών ανά κωδικό 

επαγγέλματος με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε ο φάκελος δικαιολογητικών 

κάθε υποψηφίου και σύμφωνα με όσα ορίζονταν στα πεδία ΙΙΙ και ΙΧ της πρόσκλησης: 

 

 



 

 

 

1. Αισθητικός 

 

Βαθμολογούμενοι: 

 

Αρ. πρωτ. Συνολική Βαθμολογία 

11301-30/1/2019 15,00 

11305-31/1/2019 16,50 

11324-1/2/2019 13,50 

 

Απορριπτέοι: 

 

Αρ. πρωτ. Αιτιολογία 

11360-15/2/2019 

Προσκομίστηκε πτυχίο το οποίο δεν αναγνωρίζεται ως Πτυχίο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου, αναγνωρισμένου από τα αρμόδια 

όργανα, τίτλου σπουδών του εξωτερικού. 

 

 

 

 

2. Αλουμινοσιδηροκατασκευαστής 

 

Βαθμολογούμενοι: 

 

Αρ. πρωτ. Συνολική Βαθμολογία 

11298-30/1/2019 30,00 

 

 

 

3. Αμπελουργός – Οινοποιός 

 

Βαθμολογούμενοι: 

 

Αρ. πρωτ. Συνολική Βαθμολογία 

11278-21/1/2019 31,50 

11286-28/1/2019 32,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Αργυροχρυσοχόος  

 

Βαθμολογούμενοι: 

 

Αρ. πρωτ. Συνολική Βαθμολογία 

11304-31/1/2019 20,00 

 

Απορριπτέοι: 

 

Αρ. πρωτ. Αιτιολογία 

11302-30/1/2019 

Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία σε μελετητική, ερευνητική δραστηριότητα μέσα 

από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον συναφούς έργου καθώς δεν 

προσκομίστηκαν αποδεικτικά απαιτούμενης εμπειρίας. 

 

 

 

5. Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος  

 

Βαθμολογούμενοι: 

 

Αρ. πρωτ. Συνολική Βαθμολογία 

11297-29/1/2019 24,00 

 

 

6. Εγκαταστάτης και Συντηρητής Καυστήρων Υγρών Αερίων καυσίμων  

 

Δεν κατατέθηκε φάκελος για τον συγκεκριμένο κωδικό επαγγέλματος. 

 

 

7. Ειδικός προσθετικής κατασκευής (Additive Manufacturing / 3D printing)  

 

Βαθμολογούμενοι: 

 

Αρ. πρωτ. Συνολική Βαθμολογία 

11299-30/1/2019 26,00 

11354-14/2/2019 27,50 

 

Απορριπτέοι: 

 

Αρ. πρωτ. Αιτιολογία 

11367-18/2/2019 

Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία σε μελετητική, ερευνητική δραστηριότητα μέσα 

από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον συναφούς έργου καθώς δεν 

προσκομίστηκαν αποδεικτικά απαιτούμενης εμπειρίας. 



 

 

8. Ελαιουργός  

 

Βαθμολογούμενοι: 

 

Αρ. πρωτ. Συνολική Βαθμολογία 

11300-30/1/2019 15,00 

11349-13/2/2019 13,50 

11358-15/2/2019 13,50 

 

 

 

 

 

9. Επαγγελματίας οπτικοακουστικού τομέα (Ειδικός διαχείρισης ήχου και εικόνας)  

 

Βαθμολογούμενοι: 

 

Αρ. πρωτ. Συνολική Βαθμολογία 

11357-14/2/2019 28,00 

11374-19/2/2019 13,50 

 

 

 

 

 

10. Επαγγελματίας Χειροτέχνης (Κεραμοποιός)  

 

Βαθμολογούμενοι: 

 

Αρ. πρωτ. Συνολική Βαθμολογία 

11318-1/2/2019 25,50 

11355-14/2/2019 18,00 

 

Απορριπτέοι: 

 

Αρ. πρωτ. Αιτιολογία 

11334-4/2/2019 

Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία σε μελετητική, ερευνητική δραστηριότητα μέσα 

από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον συναφούς έργου καθώς δεν 

προσκομίστηκαν αποδεικτικά απαιτούμενης εμπειρίας. 

 

 



 

 

 

11. Επιπλοξυλουργός  

 

Βαθμολογούμενοι: 

 

Αρ. πρωτ. Συνολική Βαθμολογία 

11321-1/2/2019 38,50 

 

Απορριπτέοι: 

 

Αρ. πρωτ. Αιτιολογία 

11352-14/2/2019 

Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία σε μελετητική, ερευνητική δραστηριότητα μέσα 

από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον συναφούς έργου καθώς δεν 

προσκομίστηκαν αποδεικτικά απαιτούμενης εμπειρίας. 

 

 

 

 

 

12. Ζαχαροπλάστης 

 

Απορριπτέοι: 

 

Αρ. πρωτ. Αιτιολογία 

11316-1/2/2019 

Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία σε μελετητική, ερευνητική δραστηριότητα μέσα 

από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον συναφούς έργου καθώς δεν 

προσκομίστηκαν αποδεικτικά απαιτούμενης εμπειρίας. 

 

 

 

 

 

13.  Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων 

 

Βαθμολογούμενοι: 

 

Αρ. πρωτ. Συνολική Βαθμολογία 

11323-1/2/2019 14,50 

11350-13/2/2019 18,50 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14.  Μηχανικός/ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων 

 

Απορριπτέοι: 

 

Αρ. πρωτ. Αιτιολογία 

11294-29/1/2019 

Δεν προσκομίστηκε αντίγραφο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν 

αποδεικνύεται η εμπειρία σε μελετητική, ερευνητική δραστηριότητα μέσα από 

την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον συναφούς έργου καθώς δεν 

προσκομίστηκαν σχετικά δικαιολογητικά και δεν προσκομίστηκαν σχετικά 

δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της γνώσης χειρισμού Η/Υ. 

11385-25/2/2019 

Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία σε μελετητική, ερευνητική δραστηριότητα μέσα 

από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον συναφούς έργου καθώς δεν 

προσκομίστηκαν αποδεικτικά απαιτούμενης εμπειρίας. 

 

 

15.  Τεχνίτης υαλοπινάκων 

 

Απορριπτέοι: 

 

Αρ. πρωτ. Αιτιολογία 

11331-4/2/2019 

Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία σε μελετητική, ερευνητική δραστηριότητα μέσα 

από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον συναφούς έργου καθώς δεν 

προσκομίστηκαν αποδεικτικά απαιτούμενης εμπειρίας. 

 

 

16. Υδραυλικός 

 

Βαθμολογούμενοι: 

 

Αρ. πρωτ. Συνολική Βαθμολογία 

11296-29/1/2019 15,50 

11389-25/2/2019 33,00 

 

Απορριπτέοι: 

 

Αρ. πρωτ. Αιτιολογία 

11396-26/2/2019 

Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία σε μελετητική, ερευνητική δραστηριότητα μέσα 

από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον συναφούς έργου καθώς δεν 

προσκομίστηκαν αποδεικτικά απαιτούμενης εμπειρίας. 

 

 



 

 

 

17. Υπεύθυνος διαχείρισης ιστοσελίδων, ψηφιακών πλατφορμών & social media 

 

Βαθμολογούμενοι: 

 

Αρ. πρωτ. Συνολική Βαθμολογία 

11289-28/1/2019 29,50 

11306-31/1/2019 39,50 

11364-15/2/2019 20,50 

 

Απορριπτέοι: 

 

Αρ. πρωτ. Αιτιολογία 

11269-11/1/2019 

Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία σε μελετητική, ερευνητική δραστηριότητα μέσα 

από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον συναφούς έργου καθώς δεν 

προσκομίστηκαν αποδεικτικά απαιτούμενης εμπειρίας. 

 

 

 

 

 

18. Υπεύθυνος καταστήματος εστίασης / υγειονομικού ενδιαφέροντος 

 

Βαθμολογούμενοι: 

 

Αρ. πρωτ. Συνολική Βαθμολογία 

11291-28/1/2019 35,00 

11362-15/2/2019 24,00 

11395-26/2/2019 13,50 

 

Απορριπτέοι: 

 

Αρ. πρωτ. Αιτιολογία 

11280-22/1/2019 

Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία σε μελετητική, ερευνητική δραστηριότητα μέσα 

από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον συναφούς έργου καθώς δεν 

προσκομίστηκαν αποδεικτικά απαιτούμενης εμπειρίας. 

11351-13/2/2019 

Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία σε μελετητική, ερευνητική δραστηριότητα μέσα 

από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον συναφούς έργου καθώς δεν 

προσκομίστηκαν αποδεικτικά απαιτούμενης εμπειρίας. 

 

 

 



 

 

 

 

19. Φωτογράφος - ειδικός ψηφιακών λήψεων 

 

Βαθμολογούμενοι: 

 

Αρ. πρωτ. Συνολική Βαθμολογία 

11292-29/1/2019 16,00 

11356-14/2/2019 15,00 

11372-18/2/2019 13,00 

 

 

 

 

 

20. Ψυκτικός 

 

Βαθμολογούμενοι: 

 

Αρ. πρωτ. Συνολική Βαθμολογία 

11309-31/1/2019 25,50 

11310-31/1/2019 24,00 

 

 

 

 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν γραπτή ένσταση επί 

των προσωρινών αποτελεσμάτων, εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση των 

προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Η ένσταση δύναται να 

σταλεί ηλεκτρονικά μέσω e-mail στο info@imegsevee.gr  

 

Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, οι υποψήφιοι 

θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τα οριστικά αποτελέσματα 

κατάταξης. 

mailto:info@imegsevee.gr

