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ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 
 
 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15103/29.11.2022 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. 15103/29.11.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης έργου με τέσσερις (4) επιστημονικούς υπευθύνους για την ανάπτυξη τμήματος 

των οδηγών κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ., στο πλαίσιο του ΠΕ 1 του Υποέργου 3 

«Διαμόρφωση 29 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ», και σε συνέχεια των από 16.11.2022 

και 14.12.2022 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και των υπ’ αριθμ. 

15254/11.01.2023 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης και 15335/02.02.2023 2ου Πρακτικού 

Αξιολόγησης της προαναφερθείσας πρόσκλησης και των συνημμένων πινάκων, 

ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων των ειδικοτήτων, με βάση 

τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, καθώς και ο πίνακας των απορριφθέντων. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 

 
 
Στέλεχος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας 

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 
15157/9-12-2022 (επιλεγόμενος) 

(προκρίνεται λόγω μεγαλύτερης διδακτικής εμπειρίας σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην πρόσκληση σε περίπτωση ισοβαθμίας) 

2 

 
Σχεδίαση και παραγωγή ενδυμάτων 

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 
15155/9-12-2022 (επιλεγόμενος) 

(προκρίνεται λόγω μεγαλύτερης διδακτικής εμπειρίας σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην πρόσκληση σε περίπτωση ισοβαθμίας) 

7,5 

2 15156/9-12-2022 7,5 

3 15179/13-12-2022 6,2 

 
 
Σχεδίαση και παραγωγή πλεκτών υφασμάτων 

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 15168/13-12-2022 (επιλεγόμενος) 7,5 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩN 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

15162/12-12-2022 
Η επισυναπτόμενη επαγγελματική και συγγραφική εμπειρία δεν ήταν συναφής με την 

ειδικότητα όπως αυτό  ορίζεται στην πρόσκληση 

15163/12-12-2022 
Ο επισυναπτόμενος τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν ήταν συναφής με τον 

τομέα ένδυσης και υπόδησης 

15173/13-12-2022 

Ο φάκελος δικαιολογητικών ήταν ελλιπής  

(δεν προσκομίστηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι πτυχίο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και αποδεικτικά επαγγελματικής και συγγραφικής εμπειρίας όπως αυτά 

ορίζονται στην πρόσκληση) 

15176/13-12-2022 
Ο επισυναπτόμενος τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν ήταν συναφής με τον 

τομέα ένδυσης και υπόδησης 

15180/13-12-2022 
Η επισυναπτόμενη επαγγελματική και συγγραφική εμπειρία δεν ήταν συναφής με την 

ειδικότητα όπως αυτό  ορίζεται στην πρόσκληση 

15114/2-12-2022 
Ο επισυναπτόμενος τίτλος σπουδών δεν ήταν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως αυτό  

ορίζεται στην πρόσκληση 

15191/14-12-2022 Η υποβολή υποψηφιότητας ήταν εκπρόθεσμη 

15161/12-12-2022 Υπαναχώρησε από τη θέση υποψηφιότητας  

 
 

 


