
 

                                             
1 
 

Aθήνα, 30/05/2022 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

Στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 13280/05.05.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την αναζήτηση έκτακτου προσωπικού – επιστημονικών 

συνεργατών για την συγγραφή εκπαιδευτικών υλικών στο πλαίσιο του Υποέργου 

11 της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και 

ένταξης στην αγορά εργασίας για άτομα άνω των 30 ετών στον αγροδιατροφικό 

κλάδο» (κωδικός MIS 5063517) του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» ανακοινώνονται ο προσωρινός πίνακας 

κατάταξης των επιτυχόντων/επιλαχόντων υποψηφίων καθώς και ο πίνακας 

απορριφθέντων υποψηφίων ανά θεματικό αντικείμενο με βάση τον αριθμό 

πρωτοκόλλου της αίτησής τους.  

Τεχνίτης γαλακτοκομίας – τυροκομίας      

1. Πίνακας Επιτυχόντων 

A/A ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 
 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 13318/16.05.2022 80 

 

2. Πίνακας Απορριφθέντων 

 
Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 
 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

13317/16.05.2022 
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. 

13325/16.05.2022 

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. 

13327/16.05.2022 

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. 

13348/17.05.2022 

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. 

13349/17.05.2022 

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. 
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Τεχνικός αμπελουργίας – οινοποιίας  

 

1. Πίνακας Επιτυχόντων 

A/A 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

 
Αριθμός Πρωτοκόλλου 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 13324/16.05.2022 
80 

2 13318/16.05.2022 
78 

3 13317/16.05.2022 
37 

 

2. Πίνακας Απορριφθέντων 

 
Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 
 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

13348/17.05.2022 
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. 

13325/16.05.2022 

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. 

13282/09.05.2022 

 

Υπαναχώρηση υποψηφίου από την διαδικασία αξιολόγησης 

 

Τεχνίτης βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας και 

κρεατοσκευασμάτων   

 

Πίνακας Απορριφθέντων 

 
Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 
 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

13325/16.05.2022 
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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13324/16.05.2022 

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. 

13327/16.05.2022 

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. 

13317/16.05.2022 

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. 

13406/26.05.2022 

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. 

13412/27.05.2022 

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. 

 

Υπάλληλος επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου    

      

1. Πίνακας Επιτυχόντων 

A/A 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

 
Αριθμός Πρωτοκόλλου 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 13350/17.05.2022 

 

55 

 

2. Πίνακας Απορριφθέντων 

 
Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 

 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

13348/17.05.2022 
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. 

13325/16.05.2022 

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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13326/16.05.2022 

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. 

13324/16.05.2022 

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. 

13327/16.05.2022 

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. 

13330/16.05.2022 

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. 

13317/16.05.2022 

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. 

 

Στέλεχος επεξεργασίας σίτου και αρτοσκευασμάτων 

 

1. Πίνακας Επιτυχόντων 

A/A 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

 
Αριθμός Πρωτοκόλλου 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 
13341/16.05.2022 77 

2 
13324/16.05.2022 70 

 

2. Πίνακας Απορριφθέντων 

 
Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 

 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

13327/16.05.2022 
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. 

13317/16.05.2022 

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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13325/16.05.2022 

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. 

13326/16.05.2022 

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. 

 

Στέλεχος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων 

 

1. Πίνακας Επιτυχόντων 

A/A 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 13324/16.05.2022 
80 

2 13330/16.05.2022 
75 

3 13341/16.05.2022 
70 

4 13322/16.05.2022 
57 

5 13355/17.05.2022 
55 

 

2. Πίνακας Απορριφθέντων 

 

Αριθμός 
Πρωτοκόλλου 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

13317/16.05.2022 
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. 

13349/17.05.2022 

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. 

13325/16.05.2022 

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. 

13326/16.05.2022 

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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13351/17.05.2022 

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. 

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. 

13348/17.05.2022 

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. 

13350/17.05.2022 

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. 

13327/16.05.2022 

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. 

 

 


