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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
Ν.Π.Δ.Δ. 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Δ/νση:   Καραγεώργη Σερβίας 6 
               Πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλα Πειραιά 
               Τ.Κ. 18533 
τηλ.  210 4137708 
fax.  210 4136434 
opan.pir@gmail.com 
 

Θέμα : Πίνακες Κατάταξης ΣΜΕ 1-2020 
βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2868/08-12-2020  απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 (ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ) 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 
1 ΒΑΛΕΤ ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΑΒΡΙΗΛ 2800/26-11-2020 
 
Τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά, ο οποίος και υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να προσέλθει 
στον Ο.Π.Α.Ν. για να δηλώσει την αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως 
ορίζει η προκήρυξη. 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 102 (ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ) 
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΓΛΥΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2743/20-11-2020 
2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2771/24-11-2020 
 
Τη θέση καταλαμβάνουν οι δύο (2) πρώτοι στη σειρά, οι οποίοι και υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών 
να προσέλθουν στον Ο.Π.Α.Ν. για να δηλώσουν την αποδοχή της θέσης και να καταθέσουν τα πρόσθετα 
δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη. 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 103 (ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ) 
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΚΑΡΚΑΛΟΥΣΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2795/26-11-2020 
2 ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2770/24-11-2020 
 
Τη θέση καταλαμβάνουν οι δύο (2) πρώτοι στη σειρά, οι οποίοι και υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών 
να προσέλθουν στον Ο.Π.Α.Ν. για να δηλώσουν την αποδοχή της θέσης και να καταθέσουν τα πρόσθετα 
δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη. 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 104 (ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΑΝΟΥ) 
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΤΣΙΚΛΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2744/20-11-2020 
2 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2796/26-11-2020 
 



2 
 

Τη θέση καταλαμβάνουν οι δύο (2) πρώτοι στη σειρά, οι οποίοι και υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών 
να προσέλθουν στον Ο.Π.Α.Ν. για να δηλώσουν την αποδοχή της θέσης και να καταθέσουν τα πρόσθετα 
δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη. 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 105 (ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΑΝΟΥ) 
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ 

1 ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2810/27-11-2020 
2 ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΑΤΩΝ 2797/26-11-2020 
3 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2787/25-11-2020 
 
Τη θέση καταλαμβάνουν οι τρεις (3) πρώτοι στη σειρά, οι οποίοι και υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών 
να προσέλθουν στον Ο.Π.Α.Ν. για να δηλώσουν την αποδοχή της θέσης και να καταθέσουν τα πρόσθετα 
δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη. 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 106 (ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΑΝΟΥ – ΥΠ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ) 
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΓΚΟΛΓΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2733/19-11-2020 
 
Τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά, ο οποίος και υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να προσέλθει 
στον Ο.Π.Α.Ν. για να δηλώσει την αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως 
ορίζει η προκήρυξη.  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 107 (ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ) 
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΓΚΟΛΓΚΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2732/19-11-2020 
2 ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2731/19-11-2020 
3 ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2785/25-11-2020 
 
Τη θέση καταλαμβάνουν οι τρεις (3) πρώτοι στη σειρά, οι οποίοι και υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών 
να προσέλθουν στον Ο.Π.Α.Ν. για να δηλώσουν την αποδοχή της θέσης και να καταθέσουν τα πρόσθετα 
δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη. 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 108 (ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ) 
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΤΣΕΛΑ ΠΕΤΡΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2746/20-11-2020 
 
Τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά, ο οποίος και υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να προσέλθει 
στον Ο.Π.Α.Ν. για να δηλώσει την αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως 
ορίζει η προκήρυξη.  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 109 (ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ) 
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2783/25-11-2020 
2 ΣΟΥΛΚΟΥΚΗΣ ΦΛΟΡΕΝΤΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2750/20-11-2020 
3 ΓΥΦΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 2804/27-11-2020 
 
Τη θέση καταλαμβάνουν οι δύο (2) πρώτοι στη σειρά, οι οποίοι και υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών 
να προσέλθουν στον Ο.Π.Α.Ν. για να δηλώσουν την αποδοχή της θέσης και να καταθέσουν τα πρόσθετα 
δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη. Στην περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή αποχώρησης πριν από 
τη λήξη της σύμβασης, τη θέση καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος στη σειρά. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 111 (ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ) 
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 2786/25-11-2020 
2 ΚΕΡΕΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2773/24-11-2020 
3 ΤΣΙΜΠΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 2838/02-12-2020 
 
Τη θέση καταλαμβάνουν οι τρεις (3) πρώτοι στη σειρά, ο οποίοι και υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών 
να προσέλθουν στον Ο.Π.Α.Ν. για να δηλώσουν την αποδοχή της θέσης και να καταθέσουν τα πρόσθετα 
δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη.  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 112 (ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ) 
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΒΡΕΤΤΟΣ ΧΑΡΗΣ – ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2803/27-11-2020 
 
Τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά, ο οποίος και υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να προσέλθει 
στον Ο.Π.Α.Ν. για να δηλώσει την αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως 
ορίζει η προκήρυξη.  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 113 (ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) 
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2809/27-11-2020 
 
Τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά, ο οποίος και υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να προσέλθει 
στον Ο.Π.Α.Ν. για να δηλώσει την αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως 
ορίζει η προκήρυξη.  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 114 (ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) 
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2808/27-11-2020 
 
Τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά, ο οποίος και υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να προσέλθει 
στον Ο.Π.Α.Ν. για να δηλώσει την αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως 
ορίζει η προκήρυξη.  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 115 (ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ) 
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ 2780/25-11-2020 
 
Τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά, ο οποίος και υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να προσέλθει 
στον Ο.Π.Α.Ν. για να δηλώσει την αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως 
ορίζει η προκήρυξη. 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 116 (ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ) 
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2767/24-11-2020 
2 ΚΟΥΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2839/02-12-2020 
 
Τη θέση καταλαμβάνουν οι δύο (2) πρώτοι στη σειρά, οι οποίοι και υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών 
να προσέλθουν στον Ο.Π.Α.Ν. για να δηλώσουν την αποδοχή της θέσης και να καταθέσουν τα πρόσθετα 
δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 117 (ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ) 
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΣΩΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2761/23-11-2020 
 
Τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά, ο οποίος και υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να προσέλθει 
στον Ο.Π.Α.Ν. για να δηλώσει την αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως 
ορίζει η προκήρυξη.  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 118 (ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ) 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΚΥΝΟΥΣΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2782/25-11-2020 
 
Τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά, ο οποίος και υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να προσέλθει 
στον Ο.Π.Α.Ν. για να δηλώσει την αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως 
ορίζει η προκήρυξη. 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 119 (ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ) 
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2781/25-11-2020 
 
Τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά, ο οποίος και υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να προσέλθει 
στον Ο.Π.Α.Ν. για να δηλώσει την αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως 
ορίζει η προκήρυξη.  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 120 (ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΤΡΑΜΣ) 
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2784/25-11-2020 
2 ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2805/27-11-2020 
 
Τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά, ο οποίος και υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να προσέλθει 
στον Ο.Π.Α.Ν. για να δηλώσει την αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως 
ορίζει η προκήρυξη. Στην περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή αποχώρησης πριν από τη λήξη της σύμβασης, 
τη θέση καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος στη σειρά. 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 122 (ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΛΑΟΥΤΟΥ) 
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ 2799/26-11-2020 
 
Τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά, ο οποίος και υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να προσέλθει 
στον Ο.Π.Α.Ν. για να δηλώσει την αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως 
ορίζει η προκήρυξη.  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 123 (ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ - ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ) 
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΚΟΤΡΟΚΟΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2772/20-11-2020 
 
Τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά, ο οποίος και υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να προσέλθει 
στον Ο.Π.Α.Ν. για να δηλώσει την αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως 
ορίζει η προκήρυξη.  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 124 (ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ – ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ) 
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2745/20-11-2020 
 
Τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά, ο οποίος και υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να προσέλθει 
στον Ο.Π.Α.Ν. για να δηλώσει την αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως 
ορίζει η προκήρυξη.  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 125 (ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΟΥ) 
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΣΠΙΤΑΔΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝ 2798/26-11-2020 
 
Τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά, ο οποίος και υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να προσέλθει 
στον Ο.Π.Α.Ν. για να δηλώσει την αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως 
ορίζει η προκήρυξη.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ  

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
1 ΚΟΥΣΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2807/27-11-2020 ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α.Δ.Τ. 
 
          
 
Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έως  και την Παρασκευή 11/12/2020 και ώρα 14:30 στο γραφείο 
πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α.Ν. (Καραγεώργη Σερβίας 6,Πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλα Πειραιά)  
   


