
 

 

 

 

10/11/2022 

 

Οριστικά αποτελέσματα της υπ. αριθμ. 14839/23-9-2022 και 14946/14-10-2022 

(ορθή επανάληψη) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

 

 

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. 14839/23-9-2022 και 

14946/14-10-2022 (ορθή επανάληψη)] για την αναζήτηση, αξιολόγηση και επιλογή 

επιστημονικών συνεργατών επιστημονικών συνεργατών οι οποίοι θα αναλάβουν τη 

συγγραφή - ανάπτυξη εκπαιδευτικού/ων υλικού/ων για τα ακόλουθα επαγγέλματα: 

 

Κωδικός Επάγγελμα  

1 Αγγειοπλάστης- Κεραμίστας 

2 Αργυροχρυσοχόος 

3 
Ειδικός Προσθετικής Κατασκευής (Additive 

Manufacturing/3D Printing) 

4 
Επαγγελματίας οπτικοακουστικού τομέα (Ειδικός 

διαχείρισης ήχου & εικόνας) 

5 Ζαχαροπλάστης 

6 Φωτογράφος / ειδικός ψηφιακών λήψεων 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, στους ακόλουθους πίνακες ανακοινώνονται τα 

οριστικά αποτελέσματα για την επιλογή επιστημονικών συνεργατών ανά κωδικό 

επαγγέλματος και σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε ο φάκελος 

δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου/ας με βάση όσα ορίζονταν στα πεδία ΙΙΙ και ΙV της 

πρόσκλησης: 

 



 

 

1. Αγγειοπλάστης- Κεραμίστας 
 

Βαθμολογούμενοι/ες: 

 

Αρ. πρωτ. 

Βαθμολογία 1ης 

κατηγορίας κριτηρίων 

(Πρόσθετα Προσόντα) 

Βαθμολογία 2ης 

κατηγορίας κριτηρίων 

(Συνέντευξη) 

Συνολική 

Βαθμολογία 

15009-25/10/2022 

(επιλεγόμενος) 
30 21 51 

 

 

Απορριπτέοι/ες: 

 

Αρ. πρωτ. Αιτιολογία 

14893-6/10/2022 

Δεν αποδεικνύεται η συγγραφική εμπειρία στην ολοκλήρωση ενός (1) 

τουλάχιστον έργου συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού 

περιεχομένου τουλάχιστον είκοσι (20) σελίδων και συναφούς 

θεματολογίας με το επιλεγόμενο επάγγελμα. 

14892-6/10/2022 

Δεν αποδεικνύεται η συγγραφική εμπειρία στην ολοκλήρωση ενός (1) 

τουλάχιστον έργου συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού 

περιεχομένου τουλάχιστον είκοσι (20) σελίδων και συναφούς 

θεματολογίας με το επιλεγόμενο επάγγελμα. 

15003-24/10/2022 

Δεν αποδεικνύεται η συγγραφική εμπειρία στην ολοκλήρωση ενός (1) 

τουλάχιστον έργου συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού 

περιεχομένου τουλάχιστον είκοσι (20) σελίδων και συναφούς 

θεματολογίας με το επιλεγόμενο επάγγελμα. 

14910-11/10/2022 

Δεν αποδεικνύεται η συγγραφική εμπειρία στην ολοκλήρωση ενός (1) 

τουλάχιστον έργου συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού 

περιεχομένου τουλάχιστον είκοσι (20) σελίδων και συναφούς 

θεματολογίας με το επιλεγόμενο επάγγελμα. 

 

 

 

 

 2. Αργυροχρυσοχόος 
 

Βαθμολογούμενοι/ες: 

 

Αρ. πρωτ. 

Βαθμολογία 1ης 

κατηγορίας κριτηρίων 

(Πρόσθετα Προσόντα) 

Βαθμολογία 2ης 

κατηγορίας κριτηρίων 

(Συνέντευξη) 

Συνολική 

Βαθμολογία 

14917-11/10/2022 

(επιλεγόμενος) 
20 23 43 

14981-19/10/2022 20 17 37 

15007-24/10/2022 10 21 31 

 

 



 

 

Απορριπτέοι/ες: 

 

Αρ. πρωτ. Αιτιολογία 

14913-11/10/2022 

Δεν αποδεικνύεται η συγγραφική εμπειρία στην ολοκλήρωση ενός (1) 

τουλάχιστον έργου συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού 

περιεχομένου τουλάχιστον είκοσι (20) σελίδων και συναφούς 

θεματολογίας με το επιλεγόμενο επάγγελμα. 

14893-6/10/2022 

Δεν αποδεικνύεται η συγγραφική εμπειρία στην ολοκλήρωση ενός (1) 

τουλάχιστον έργου συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού 

περιεχομένου τουλάχιστον είκοσι (20) σελίδων και συναφούς 

θεματολογίας με το επιλεγόμενο επάγγελμα. 

14910-11/10/2022 

Δεν αποδεικνύεται η συγγραφική εμπειρία στην ολοκλήρωση ενός (1) 

τουλάχιστον έργου συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού 

περιεχομένου τουλάχιστον είκοσι (20) σελίδων και συναφούς 

θεματολογίας με το επιλεγόμενο επάγγελμα. 

 

 

 

3. Ειδικός Προσθετικής Κατασκευής (Additive Manufacturing/3D Printing) 
 

Βαθμολογούμενοι/ες: 

 

Αρ. πρωτ. 

Βαθμολογία 1ης 

κατηγορίας κριτηρίων 

(Πρόσθετα Προσόντα) 

Βαθμολογία 2ης 

κατηγορίας κριτηρίων 

(Συνέντευξη) 

Συνολική 

Βαθμολογία 

14975-17/10/2022 

(επιλεγόμενος) 
70 28 98 

14894-6/10/2022 25 25 50 

14873-3/10/2022 20 23 43 

 

 

Απορριπτέοι/ες: 

 

Αρ. πρωτ. Αιτιολογία 

14919-11/10/2022 

Δεν αποδεικνύεται η συγγραφική εμπειρία στην ολοκλήρωση ενός (1) 

τουλάχιστον έργου συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού 

περιεχομένου τουλάχιστον είκοσι (20) σελίδων και συναφούς 

θεματολογίας με το επιλεγόμενο επάγγελμα. 

14874-3/10/2022 

Δεν αποδεικνύεται η συγγραφική εμπειρία στην ολοκλήρωση ενός (1) 

τουλάχιστον έργου συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού 

περιεχομένου τουλάχιστον είκοσι (20) σελίδων και συναφούς 

θεματολογίας με το επιλεγόμενο επάγγελμα. 

14910-11/10/2022 

Δεν αποδεικνύεται η συγγραφική εμπειρία στην ολοκλήρωση ενός (1) 

τουλάχιστον έργου συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού 

περιεχομένου τουλάχιστον είκοσι (20) σελίδων και συναφούς 

θεματολογίας με το επιλεγόμενο επάγγελμα. 



 

 

4. Επαγγελματίας οπτικοακουστικού τομέα (Ειδικός διαχείρισης ήχου & εικόνας) 
 

Βαθμολογούμενοι/ες: 

 

Αρ. πρωτ. 

Βαθμολογία 1ης 

κατηγορίας κριτηρίων 

(Πρόσθετα Προσόντα) 

Βαθμολογία 2ης 

κατηγορίας κριτηρίων 

(Συνέντευξη) 

Συνολική 

Βαθμολογία 

14918-11/10/2022 

(επιλεγόμενος) 
30 27 57 

 

 

 

Απορριπτέοι/ες: 

 

Αρ. πρωτ. Αιτιολογία 

15008-25/10/2022 

Δεν αποδεικνύεται η συγγραφική εμπειρία στην ολοκλήρωση ενός (1) 

τουλάχιστον έργου συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού 

περιεχομένου τουλάχιστον είκοσι (20) σελίδων και συναφούς 

θεματολογίας με το επιλεγόμενο επάγγελμα. 

14910-11/10/2022 

Δεν αποδεικνύεται η συγγραφική εμπειρία στην ολοκλήρωση ενός (1) 

τουλάχιστον έργου συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού 

περιεχομένου τουλάχιστον είκοσι (20) σελίδων και συναφούς 

θεματολογίας με το επιλεγόμενο επάγγελμα. 

 

 

5. Ζαχαροπλάστης 
 

Βαθμολογούμενοι/ες: 

 

Αρ. πρωτ. 

Βαθμολογία 1ης 

κατηγορίας κριτηρίων 

(Πρόσθετα Προσόντα) 

Βαθμολογία 2ης 

κατηγορίας κριτηρίων 

(Συνέντευξη) 

Συνολική 

Βαθμολογία 

14982-19/10/2022 

(επιλεγόμενος) 
50 24 74 

14914-11/10/2022 50 19 69 

14981-19/10/2022 20 17 37 

 

 

 

Απορριπτέοι/ες: 

 

Αρ. πρωτ. Αιτιολογία 

14870-29/9/2022 

Δεν αποδεικνύεται η συγγραφική εμπειρία στην ολοκλήρωση ενός (1) 

τουλάχιστον έργου συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού 

περιεχομένου τουλάχιστον είκοσι (20) σελίδων και συναφούς 

θεματολογίας με το επιλεγόμενο επάγγελμα. 



 

 

14909-11/10/2022 

Δεν αποδεικνύεται η συγγραφική εμπειρία στην ολοκλήρωση ενός (1) 

τουλάχιστον έργου συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού 

περιεχομένου τουλάχιστον είκοσι (20) σελίδων και συναφούς 

θεματολογίας με το επιλεγόμενο επάγγελμα. 

14910-11/10/2022 

Δεν αποδεικνύεται η συγγραφική εμπειρία στην ολοκλήρωση ενός (1) 

τουλάχιστον έργου συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού 

περιεχομένου τουλάχιστον είκοσι (20) σελίδων και συναφούς 

θεματολογίας με το επιλεγόμενο επάγγελμα. 

 

 

 

6. Φωτογράφος / ειδικός ψηφιακών λήψεων 
 

Βαθμολογούμενοι/ες: 

 

Αρ. πρωτ. 

Βαθμολογία 1ης 

κατηγορίας κριτηρίων 

(Πρόσθετα Προσόντα) 

Βαθμολογία 2ης 

κατηγορίας κριτηρίων 

(Συνέντευξη) 

Συνολική 

Βαθμολογία 

14915-11/10/2022 

(επιλεγόμενος) 
30 28 58 

14944-14/10/2022 35 21 56 

14912-11/10/2022 25 20 45 

 

 

 

Απορριπτέοι/ες: 

 

Αρ. πρωτ. Αιτιολογία 

14916-11/10/2022 

Δεν αποδεικνύεται η συγγραφική εμπειρία στην ολοκλήρωση ενός (1) 

τουλάχιστον έργου συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού 

περιεχομένου τουλάχιστον είκοσι (20) σελίδων και συναφούς 

θεματολογίας με το επιλεγόμενο επάγγελμα. 

14911-11/10/2022 

Δεν αποδεικνύεται η συγγραφική εμπειρία στην ολοκλήρωση ενός (1) 

τουλάχιστον έργου συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού 

περιεχομένου τουλάχιστον είκοσι (20) σελίδων και συναφούς 

θεματολογίας με το επιλεγόμενο επάγγελμα. 

15010-25/10/2022 

Δεν αποδεικνύεται η συγγραφική εμπειρία στην ολοκλήρωση ενός (1) 

τουλάχιστον έργου συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού 

περιεχομένου τουλάχιστον είκοσι (20) σελίδων και συναφούς 

θεματολογίας με το επιλεγόμενο επάγγελμα. 

14910-11/10/2022 

Δεν αποδεικνύεται η συγγραφική εμπειρία στην ολοκλήρωση ενός (1) 

τουλάχιστον έργου συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού 

περιεχομένου τουλάχιστον είκοσι (20) σελίδων και συναφούς 

θεματολογίας με το επιλεγόμενο επάγγελμα. 

 


