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Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου 

& Επιχειρηματικότητας 

 

25 Μαΐου 2021 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 23279/29.04.2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) Εξωτερικό Συνεργάτη, για την Πράξη «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης 

και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που 

συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

Α/Α 
Κωδικός 
ψευδωνυμοποίησης 
υποψηφίου 

Υπογεγραμμένη 
αίτηση 

Αναλυτικό 
Βιογραφικό 
Σημείωμα 

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ) 
ή αντίστοιχος, ισότιμος και 
αναγνωρισμένος, της αλλοδαπής, 
στο επιστημονικό πεδίο  των 
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών ή των Επιστημών 
Αγωγής 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 
εμπειρία 
τουλάχιστον δύο 
(2) ετών ως 
μέλος 
επιστημονικών 
και ερευνητικών 
ομάδων 

Υπεύθυνη 
Δήλωση 
Προσωπικών 
Δεδομένων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

A/A 
Κωδικός 

ψευδωνυμοποίησης 
υποψηφίου 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Μεταπτυχιακός 

τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή 
αντίστοιχος, 

ισότιμος και 
αναγνωρισμένος, 
της αλλοδαπής 

στο πεδίο των 
Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών 

επιστημών ή των 
Επιστημών 
Αγωγής  

 
 
ΝΑΙ = 10                                 

ΟΧΙ = 0 

Ανηγμένη 
τιμή 

 

0,20 

Αποδεδειγμένη 

επαγγελματική 
εμπειρία άνω 
των δύο (2) 

ετών ως μέλος 
επιστημονικών 
και 

ερευνητικών 
ομάδων 
 

Το κάθε έτος 
αποδεδειγμένης 
επαγγελματικής 

εμπειρίας ως 
μέλος 
επιστημονικών 

και ερευνητικών 
ομάδων πλέον 
των δύο (2) 

ετών, 
βαθμολογείται 
με 2 μονάδες με 

μέγιστο τις 10 
μονάδες. 

Ανηγμένη 
τιμή 

 

0,35 

Αποδεδειγμένη 
συγγραφική 

εμπειρία (βιβλία 
ή κεφάλαια 
βιβλίων ή 

τόμων, 
δημοσιεύσεις 
σε 

επιστημονικά 
περιοδικά) στο 
πεδίο είτε των 

Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών 
Σπουδών είτε 

των Επιστημών 
Αγωγής 
 

ΝΑΙ = 10                                 
ΟΧΙ = 0 

Ανηγμένη 
τιμή 

 

0,25 

Συνέντευξη 

 
- Γενικά 
χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας 
(επικοινωνιακή 
δυνατότητα και 

διάθεση 
συνεργασίας): 3 
μονάδες το 

μέγιστο. 
- Επαλήθευση 
γενικής 

συγκρότησης και 
εξειδίκευσης 
μέσω 

στοχευμένης 
συζήτησης: 4 
μονάδες το 

μέγιστο. 
- Διαθεσιμότητα: 
3 μονάδες το 

μέγιστο. 

Ανηγμενη 
τιμη 

 

0,20 
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