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Aθήνα, 25/05/2022 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 13276/05.05.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την αναζήτηση έκτακτου προσωπικού – επιστημονικών 

συνεργατών για την συγγραφή εκπαιδευτικών υλικών στο πλαίσιο του Υποέργου 3 

της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης 

στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο» 

(κωδικός MIS 5075004) του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια βίου Μάθηση» ανακοινώνονται ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων των 

επιτυχόντων/επιλαχόντων υποψηφίων καθώς και ο πίνακας απορριφθέντων 

υποψηφίων ανά θεματικό αντικείμενο με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της 

αίτησής τους.  

 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

1. Πίνακας Επιτυχόντων 

A/A 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 13346/17.05.2022 (επιλεγόμενος) 95 

2 13306/11.05.2022 52 

3 13305/10.05.2022 50 

4 13332/16.05.2022 45 

5 13320/16.05.2022 40 

 

2. Πίνακας Απορριφθέντων 

 
Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 
 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

13342/16.05.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 
όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 

συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 
θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 

13343/16.05.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 

όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 

συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 

θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 

13315/13.05.2022 Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 

όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 
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συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 

θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 

13304/09.05.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 

όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 

συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 

θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 

13319/16.05.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 

όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 

συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 

θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 

13381/20.05.2022 Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης 

 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 

Πίνακας Απορριφθέντων 

 
Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 
 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

13320/16.05.2022 
Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 

όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 
συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 

θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 

13343/16.05.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 

όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 

συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 

θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 

13346/17.05.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 

όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 

συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 

θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 

13319/16.05.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 

όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 

συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 

θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 

13332/16.05.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 

όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 

συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 

θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 

13367/19.05.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 

όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 

συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 

θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 
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13381/20.05.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 

όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 

συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 

θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 

 

 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

1. Πίνακας Επιτυχόντων 

A/A 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

 
Αριθμός Πρωτοκόλλου 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 13328/16.05.2022 (επιλεγόμενος) 
80 

2 13347/17.05.2022 
62 

3 13354/17.05.2022 
50 

 

2. Πίνακας Απορριφθέντων 

 
Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 
 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

13319/16.05.2022 
Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 

όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 
συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 

θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 

13332/16.05.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 

όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 

συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 

θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 

13321/16.05.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 

όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 

συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 

θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 

13307/11.05.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 

όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 

συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 

θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 

13329/16.05.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 

όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 

συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 

θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 
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ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

1. Πίνακας Επιτυχόντων 

A/A 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

 
Αριθμός Πρωτοκόλλου 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 13320/16.05.2022 (επιλεγόμενος) 
48 

2 13332/16.05.2022 
46 

3 13306/11.05.2022 
45 

 

2. Πίνακας Απορριφθέντων 

 
Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 

 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

13346/17.05.2022 
Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 

όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 
συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 

θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 

13315/13.05.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 

όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 

συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 

θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 

13319/16.05.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 

όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 

συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 

θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 

13381/20.05.2022 Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) 

ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 

1. Πίνακας Επιτυχόντων 

A/A 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

 
Αριθμός Πρωτοκόλλου 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 13323/16.05.2022 (επιλεγόμενος) 
70 
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2. Πίνακας Απορριφθέντων 

 

Αριθμός 
Πρωτοκόλλου 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 

13319/16.05.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 
όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 
συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 

θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 

 

13304/09.05.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 

όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 

συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 

θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 

 

13307/11.05.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 

όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 

συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 

θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 

13353/17.05.2022 Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης 

13316/16.05.2022 Υπαναχώρηση αιτούντος από την διαδικασία αξιολόγησης 

 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 

1. Πίνακας Επιτυχόντων 

A/A 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

 
Αριθμός Πρωτοκόλλου 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 13306/11.05.2022 (επιλεγόμενος) 
55 

2 13305/10.05.2022 
50 

3 13332/16.05.2022 
40 

 

2. Πίνακας Απορριφθέντων 

 
Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 
 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

13328/16.05.2022 
Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 

όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 
συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 

θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 

13319/16.05.2022 
Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 

όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 

συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 
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θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 

13329/16.05.2022 

Δεν αποδείχθηκε το απαραίτητο προσόν συγγραφικής εμπειρίας 

όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου 

συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού συναφούς με το 

θεματικό αντικείμενο κατάρτισης. 

13381/20.05.2022 Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης 

 


