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ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  

 
 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 14769/05.09.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ)» ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5069281 ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

 

Κατόπιν της αξιολόγησης του συνόλου των αιτήσεων που κατατέθηκαν αναφορικά με την 

υπ’ αριθμ. 14769/05.09.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου με τέσσερις (4) συγγραφείς μαθημάτων ειδικότητας για την 

ανάπτυξη τμήματος των 4 οδηγών κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ., στο πλαίσιο του 

Υποέργου 3 «Διαμόρφωση 29 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων 

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ», και σε συνέχεια τις από 

28-07-2022 και 10-10-2022 αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 

14937/13.10.2022 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης της προαναφερθείσας πρόσκλησης και των 

συνημμένων πινάκων, ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας των απορριφθέντων 

υποψηφίων, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩN 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

14805/20-9-2022 Η υποβολή υποψηφιότητας ήταν εκπρόθεσμη  

14821/20-9-2022 
Υπέβαλε δύο αιτήσεις σε δύο διαφορετικές  ειδικότητες και σύμφωνα με την πρόσκληση 

οδηγεί σε ακύρωση της αίτησης   

14822/-20-9-2022 
Υπέβαλε δύο αιτήσεις σε δύο διαφορετικές  ειδικότητες και σύμφωνα με την πρόσκληση 

οδηγεί σε ακύρωση της αίτησης   

14827/20-9-2022 Η υποβολή υποψηφιότητας ήταν εκπρόθεσμη 

14828/20-9-2022 Η υποβολή υποψηφιότητας ήταν εκπρόθεσμη 

14787/19-9-2022 

Ο επισυναπτόμενος τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν ήταν συναφής με τον 

Τομέα Ένδυσης και Υπόδησης. Η επισυναπτόμενη συγγραφική εμπειρία δεν ήταν σε 

αντικείμενο συναφές με τον Τομέα Ένδυσης και Υπόδησης 

14820/20-9-2022 
Ο επισυναπτόμενος τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν ήταν συναφής με τον 

Τομέα Ένδυσης και Υπόδησης 

14823/20-9-2022 

Δεν προσκόμισε τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συναφή με τον Τομέα 

Ένδυσης και Υπόδησης. Δεν προσκόμισε επαγγελματική εμπειρία συναφή με τον Τομέα 

Ένδυσης και Υπόδησης. Δεν προσκόμισε συγγραφική εμπειρία συναφή με τον Τομέα 

Ένδυσης και Υπόδησης 

14825/20-9-2022 Δεν προσκόμισε επαγγελματική εμπειρία συναφή με τον Τομέα Ένδυσης και Υπόδησης 

14826/20-9-2022 
Η επισυναπτόμενη συγγραφική εμπειρία δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις όπως αυτές 

αποτυπώνονται στην πρόσκληση 

 
 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι/ες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς τους ένσταση επί των προσωρινών 

αποτελεσμάτων, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης του 

Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης.  

 

Μετά την αξιολόγηση των τυχών ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 

οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης από τον 

αναρτημένο Οριστικό Πίνακα Κατάταξης στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 


