
 

 

       Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντης: 26/10/2020 

                                                               Αρ.Πρωτ.: 753 

    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

  Σήμερα ημέρα Δευτέρα 26η/10ου/2020 και ώρα 11.00 π.μ., συνεδρίασε η Τριμελής Επιτροπή 

Αξιολόγησης υποψηφίων για τις θέσεις Εκπαιδευτικού – Διδακτικού προσωπικού με συμβάσεις 

Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με τη ΣΟΧ 613/2020. 

Η επιτροπή ορίστηκε με τη με αρ.: 128/2020   Απόφαση Προέδρου της ΔΗΚΕΝΙΡ, αποτελούμενη από 

τους κάτωθι : 

1. Κατσαφάνα Νικόλαο, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α’  (Πρόεδρος) 

2. Τσιγκάκου Σταυρούλα, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α’  

3. Μυτακίδη Αντώνιο, ΤΕ Καθηγητή Μουσικής με βαθμό Β΄. 

 

Η επιτροπή παρέλαβε τον με αρ πρωτ. 743/21-10-2020 πίνακα με τις αιτήσεις που κατατέθηκαν στη 

ΔΗΚΕΝΙΡ, μέχρι τη λήξη της προκήρυξης 16-20-2020 και αξιολόγησε τους υποψηφίους σύμφωνα με τα 

όσα αναφέρονται στη με αρ. ΣΟΧ 613/2020 προκήρυξη για την πρόσληψη (23) είκοσι τριών, με 

Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ως ωρομίσθιοι, χρονικής διάρκειας έως 

οκτώ(8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, με πιστώσεις ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ. 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 70 

ΕΤΩΝ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ (8) ΟΚΤΩ 

ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ). 

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

 Τ.Ε.  Καθηγητής/τρια Ανωτέρων Θεωρητικών 

Α/Α 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

1 

 

ΜΠΑΖΟΣ  ΟΡΕΣΤΗΣ 

Την  θέση καταλαμβάνει ο παραπάνω υποψήφιος, ο οποίος υποχρεούται εντός 
τριών (3) ημερών να προσέλθει στη ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ., για να δηλώσει την αποδοχή 
της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως ορίζει η 
προκήρυξη. 

 
 

 

ΑΔΑ: ΩΦΤΔΟΛ4Ψ-ΣΡΙ



 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 Π.Ε.  Καθηγητής/τρια Βιολιού & Βιόλας 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

1 

ΜΗΛΑΣ  ΡΟΥΝΤΙΝ 

Την  θέση καταλαμβάνει ο παραπάνω υποψήφιος, ο οποίος υποχρεούται εντός 
τριών (3) ημερών να προσέλθει στη ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ., για να δηλώσει την αποδοχή 
της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως ορίζει η 
προκήρυξη 

2 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ  ΕΛΕΝΗ- ΙΖΑΜΠΕΛΑ 
 

Απορρίπτεται διότι τα δικαιολογητικά που κατέθεσε δεν είναι 
συμβατά με την προκήρυξη 

 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 

 

Τ.Ε. Καθηγητής/τρια Βιολιού 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

1 

ΧΑΛΑΨΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

2 

ΜΕΝΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

3 

ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

Τις θέσεις καταλαμβάνουν  οι δύο πρώτοι, οι οποίοι υποχρεούνται εντός τριών 
(3) ημερών να προσέλθουν στη ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ., για να δηλώσουν την αποδοχή 
της θέσης και να καταθέσουν τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως ορίζει η 
προκήρυξη. 

ΑΔΑ: ΩΦΤΔΟΛ4Ψ-ΣΡΙ



 
Τ.Ε. Καθηγητής/τρια Κλασικής Κιθάρας – Ανωτέρων Θεωρητικών- 

Χορωδίας 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

1 

ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2 

ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Την θέση καταλαμβάνει ο πρώτος υποψήφιος, ο οποίος υποχρεούται εντός 
τριών (3) ημερών να προσέλθει στη ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.,  για να δηλώσει την αποδοχή 
της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως ορίζει η 
προκήρυξη. 

 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Τ.Ε  Καθηγητής/τρια Κλασικής Κιθάρας και Ταμπουρά  

 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

1 

ΓΚΟΛΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

2 

ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

3 

ΚΑΡΥΩΤΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Τις θέσεις καταλαμβάνουν οι παραπάνω υποψήφιοι, οι οποίοι υποχρεούνται 
εντός τριών (3) ημερών να προσέλθουν στην ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.,  για να δηλώσουν 
την αποδοχή της θέσης και να καταθέσουν τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως 
ορίζει η προκήρυξη. 

 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 Τ.Ε.Καθηγητής/τρια Κλασικής Κιθάρας και Μαντολίνου 

Α/Α 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 

ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 

Την θέση καταλαμβάνει  ο παραπάνω, ο οποίος υποχρεούνται εντός τριών (3) 
ημερών να προσέλθει στην ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ. για να δηλώσει την αποδοχή της 
θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη. 

 

ΑΔΑ: ΩΦΤΔΟΛ4Ψ-ΣΡΙ



 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Π.Ε.  Καθηγητής/τρια Κλασικής Κιθάρας και Υποχρεωτικών 

Θεωρητικών 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

1 

ΜΑΝΩΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Την θέση καταλαμβάνει  ο παραπάνω, ο οποίος υποχρεούνται εντός τριών (3) 
ημερών να προσέλθει στην ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ. για να δηλώσει την αποδοχή της 
θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη 

 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 Π.Ε. Καθηγητής/τρια  Μονωδίας 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

1 

ΚΑΛΚΑΝΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

Την θέση καταλαμβάνει η παραπάνω υποψήφια, η οποία υποχρεούται εντός 
τριών (3) ημερών να προσέλθει στην ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.,  για να δηλώσει την 
αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως ορίζει 
η προκήρυξη. 

ΚΑΨΕΤΑΚΗ  ΦΩΤΕΙΝΗ 

Απορρίπτεται διότι δεν προσκομίστηκε η απαιτούμενη προϋπηρεσία όπως 
ορίζεται στην προκήρυξη 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 Τ.Ε  Καθηγητής/τρια Μονωδίας 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

1 

ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

2 

ΤΟΠΟΥΖΙΔΗ  ΑΡΕΤΗ 

Την θέση καταλαμβάνουν οι (2) πρώτες υποψήφιες, η οποίες υποχρεούται 
εντός τριών (3) ημερών να προσέλθουν στην ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.,  για να δηλώσουν 
την αποδοχή της θέσης και να καταθέσουν τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως 
ορίζει η προκήρυξη. 

ΡΟΥΜΑΝΗ  ΜΑΡΙΑ 

ΑΔΑ: ΩΦΤΔΟΛ4Ψ-ΣΡΙ



Απορρίπτεται διότι δεν προσκομίστηκε η απαιτούμενη προϋπηρεσία όπως 
ορίζεται στην προκήρυξη 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 Π.Ε. Καθηγητής/τρια Πιάνου 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

1 

ΤΣΙΚΛΙΔΗΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

Την  θέση καταλαμβάνει ο παραπάνω υποψήφιος, ο οποίος υποχρεούται 
εντός τριών (3) ημερών να προσέλθει στην ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.,  για να δηλώσει την 
αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως ορίζει 
η προκήρυξη. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 Τ.Ε.   Καθηγητής/τρια Πιάνου 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

1 

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΔΙΑΝΑ 

3 

ΧΑΣΑΠΗ  ΜΑΡΙΑ 

4 

ΤΣΕΚΟΥΡΑ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 

5 

ΣΟΥΒΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

6 

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΕΥΔΟΚΙΑ 

Την θέση καταλαμβάνει ο πρώτος  υποψήφιος, ο οποίος υποχρεούται εντός 
τριών (3) ημερών να προσέλθει στην ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.,  για να δηλώσει την 
αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως ορίζει 
η προκήρυξη 

 

ΑΔΑ: ΩΦΤΔΟΛ4Ψ-ΣΡΙ



 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Τ.Ε. Καθηγητής/τρια Υποχρεωτικών Θεωρητικών και Πιάνου 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

1 

ΤΣΙΓΓΟΥ  ΜΑΡΙΑ 

2 

ΚΑΡΥΒΑΛΗ  ΘΕΟΔΩΡΑ 

Την  θέση καταλαμβάνει η πρώτη  υποψήφια, ο οποίος υποχρεούται εντός τριών 
(3) ημερών να προσέλθει στην ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.,  για να δηλώσει την αποδοχή της 
θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη. 

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 Τ.Ε.   Καθηγητής/τρια Υποχρεωτικών Θεωρητικών  

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

1 

ΝΤΑΪΦΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

2 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΑΝΘΙΑ 

3 

ΚΥΡΜΠΑΤΣΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Την θέση καταλαμβάνει ο πρώτος  υποψήφιος, ο οποίος υποχρεούται εντός 
τριών (3) ημερών να προσέλθει στην ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.,  για να δηλώσει την 
αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως ορίζει 
η προκήρυξη 

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΤΩ 

Απορρίπτεται διότι δεν προσκομίστηκε η απαιτούμενη προϋπηρεσία όπως 
ορίζεται στην προκήρυξη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΦΤΔΟΛ4Ψ-ΣΡΙ



 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Τ.Ε. Καθηγητής/τρια Χορωδίας 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

1 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

 

Τη θέση καταλαμβάνει ο παραπάνω υποψήφιος, ο οποίος υποχρεούται 
εντός τριών (3) ημερών να προσέλθει στην ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.,  για να 
δηλώσει την αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα 
δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη. 

 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Π.Ε. Καθηγητής/τρια Χαρακτικής-Επιμελητής/τρια Εργαστηρίου 
Χαρακτικής 

 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

1 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Τη θέση καταλαμβάνει η πρώτη υποψήφια, η οποία υποχρεούται εντός τριών 
(3) ημερών να προσέλθει στην ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.,  για να δηλώσει την αποδοχή της 
θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη. 

ΣΚΟΥΛΑΚΗ  ΗΛΙΑΝΑ 

Απορρίπτεται διότι δεν προσκομίστηκε η απαιτούμενη προϋπηρεσία όπως 
ορίζεται στην προκήρυξη. 

ΑΔΑΜΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ 

Απορρίπτεται διότι: α) Δεν προσκομίστηκε η απαιτούμενη προϋπηρεσία όπως 
ορίζεται στην προκήρυξη, β) Δεν προσκομίστηκε βεβαίωση μέλους του 
τμήματος χαρακτικής του ΕΕΤΕ όπως ορίζεται στην προκήρυξη και  γ) Δεν 
προσκομίστηκε αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ και εργαλείων διαχείρισης 
( πολυμέσων ) όπως ορίζεται στην προκήρυξη 

 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Τ.Ε. Καθηγητής/τρια Ηθοποιός/Σκηνοθέτης 
 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

1 

ΝΑΡΛΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Τη θέση καταλαμβάνει ο παραπάνω υποψήφιος, ο οποίος υποχρεούται εντός 
τριών (3) ημερών να προσέλθει στην ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.,  για να δηλώσει την 
αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως ορίζει 
η προκήρυξη. 

ΑΔΑ: ΩΦΤΔΟΛ4Ψ-ΣΡΙ



2 

ΚΑΝΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Απορρίπτεται διότι δεν προσκομίστηκε η απαιτούμενη προϋπηρεσία 
όπως ορίζεται στην προκήρυξη. 

3 

ΜΩΡΑΪΤΗΣ  ΗΡΑΚΛΗΣ 

Απορρίπτεται διότι :  α) Δεν προσκομίστηκε η απαιτούμενη 
προϋπηρεσία, όπως ορίζεται στην προκήρυξη, β) δεν προσκομίστηκε η 
αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στο ευρύτερο αντικείμενο 
ενασχόλησης στο θέατρο όπως ορίζεται στην προκήρυξη και γ) δεν 
προσκομίστηκε η παιδαγωγική/εκπαιδευτική του εμπειρία, σεμινάρια-
επιμόρφωση στο αντικείμενο, όπως ορίζεται στην προκήρυξη 

4 

ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ  ΕΥΓΕΝΙΑ 

Απορρίπτεται διότι: α) Δεν προσκομίστηκε ισοτιμία τίτλου σχολής από το 
Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή από τον Εθνικό Οργανισμό 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, όπως 
ορίζεται στην προκήρυξη  και β) Δεν προσκομίστηκε η απαιτούμενη 
προϋπηρεσία όπως ορίζεται στην προκήρυξη 

 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Δ.Ε. Δάσκαλος/α Χορού ( Σύγχρονος) 
 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

1 

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ  ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

Τη θέση καταλαμβάνει η πρώτη υποψήφια, η οποία υποχρεούται εντός τριών 
(3) ημερών να προσέλθει στην ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.,  για να δηλώσει την αποδοχή της 
θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη. 

ΛΑΛΛΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

Απορρίπτεται διότι δεν προσκομίστηκε η απαιτούμενη προϋπηρεσία όπως 
ορίζεται στην προκήρυξη (βεβαίωση ΕΦΚΑ για ΑΣΕΠ). 

ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Απορρίπτεται διότι δεν προσκομίστηκε η απαιτούμενη προϋπηρεσία όπως 
ορίζεται στην προκήρυξη (βεβαίωση ΕΦΚΑ για ΑΣΕΠ). 

ΜΠΙΛΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  

Απορρίπτεται διότι δεν προσκομίστηκε η απαιτούμενη προϋπηρεσία όπως 
ορίζεται στην προκήρυξη (βεβαίωση ΕΦΚΑ για ΑΣΕΠ). 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Δ.Ε. Δάσκαλος/α Χορού ( Ευρωπαϊκών, Tango, Latin) 
 

ΑΔΑ: ΩΦΤΔΟΛ4Ψ-ΣΡΙ



Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

1 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ 

2 

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ  ΜΑΡΙΑ 

3 

ΜΑΥΡΟΔΑΚΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ 

Τη θέση καταλαμβάνει η πρώτη υποψήφια, η οποία υποχρεούται εντός τριών 
(3) ημερών να προσέλθει στην ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.,  για να δηλώσει την αποδοχή της 
θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη. 

ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ  ΕΛΕΝΗ 

Απορρίπτεται διότι δεν προσκομίστηκε η απαιτούμενη προϋπηρεσία όπως 
ορίζεται στην προκήρυξη (βεβαίωση ΕΦΚΑ για ΑΣΕΠ). 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Δ.Ε. Δάσκαλος/α Δημοσιογραφίας ( Μέλος της ΕΣΗΕΑ) 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

1 

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 

 

 

Τη θέση καταλαμβάνει ο παραπάνω υποψήφιος, ο οποίος υποχρεούται 
εντός τριών (3) ημερών να προσέλθει στην ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.,  για να 
δηλώσει την αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα 
δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΣΟΧ 613/2020 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών η οποία αρχίζει 

από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. 

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στη 

ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ (οδός Κύπρου αρ. 7-ΤΚ 182 33 Ρέντης), ή εναλλακτικά στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση  της  ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ: dikenirnpid@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:dikenirnpid@gmail.com
ΑΔΑ: ΩΦΤΔΟΛ4Ψ-ΣΡΙ



 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

4. Κατσαφάνας Νικόλαος, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α’  (Πρόεδρος)……………………………. 

 

 

5. Τσιγκάκου Σταυρούλα, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α’ …………………………………………… 

 

 

6. Μυτακίδης Αντώνιος, ΤΕ Καθηγητή Μουσικής με βαθμό Β΄…………………………………… 

 

ΑΔΑ: ΩΦΤΔΟΛ4Ψ-ΣΡΙ
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