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                                                                                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ   
Ν.Π.Δ.Δ.  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Δ/νση: Αλκιβιάδου 126, 6ος όροφος, Πειραιάς 

Τ.Κ.       185 35  
Τηλ.:     2104116107  
e-mail: opan.pir@gmail.com 

 
Θέμα : Πίνακες Κατάταξης ΣΜΕ 1-2022 

βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 540/16-03-2022 απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 (ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ) 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΒΑΛΕΤ ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΑΒΡΙΗΛ 434/04-03-2022 

 
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 437/04-03-2022 

2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 438/04-03-2022 

3 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 426/04-03-2022 

 
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. 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 103 (ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ) 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΚΑΡΚΑΛΟΥΣΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 410/03-03-2022 

2 ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 380/01-03-2022 

 
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 378/01-03-2022 

2 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 383/01-03-2022 

3 ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 395/02-03-2022 
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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. 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 105 (ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΑΝΟΥ) 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ 

1 ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 381/01-03-2022 

2 ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΑΤΩΝ 382/01-03-2022 

3 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 344/25-02-2022 

4 ΤΣΟΥΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 422/04-03-2022 

5 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 423/04-03-2022 

6 ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 430/04-03-2022 

7 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 503/11-03-2022 

8 ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 501/11-03-2022 

9 ΜΙΖΡΑΧΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΪΜ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 428/04-03-2022 

 
Τη θέση καταλαμβάνουν οι τέσσερις (4) 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. 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 106 (ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΑΝΟΥ – ΥΠ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ) 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΓΚΟΛΓΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 346/25-02-2022 

2 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 425/04-03-2022 

 
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: 107 (ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ) 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΓΚΟΛΓΚΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 345/25-02-2022 

2 ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 350/25-02-2022 

3 ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 353/25-02-2022 

4 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 394/02-03-2022 

 
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. Στην περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή αποχώρησης πριν από 
τη λήξη της σύμβασης, τη θέση καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος στη σειρά. 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 108 (ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ) 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΤΣΕΛΑ ΠΕΤΡΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 349/25-02-2022 

 
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: 109 (ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ) 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 436/04-03-2022 

2 ΣΟΥΛΚΟΥΚΗΣ ΦΛΟΡΕΝΤΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 440/04-03-2022 

 
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: 110 (ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ) 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 401/02-03-2022 

 
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: 111 (ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ) 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 357/25-02-2022 

 
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: 112 (ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ) 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 403/02-03-2022 

2 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΒΑΝ 439/04-03-2022 

3 ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 404/02-03-2022 

4 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 355/25-02-2022 

 
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. Στην περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή αποχώρησης πριν από 
τη λήξη της σύμβασης, τη θέση καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος στη σειρά. 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 113 (ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ) 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 412/03-03-2022 

 
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: 114 (ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΓΙΑΜΑΛΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 445/04-03-2022 

2 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 351/25-02-2022 

 
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: 115 (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: 116 (ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ) 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ 411/03-03-2022 

2 ΝΤΙΛΕΡΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΜΙΝΕ 334/24-02-2022 

3 ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 452/08-03-2022 

 
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: 117 (ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ) 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 397/02-03-2022 

2 ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 354/25-02-2022 

 
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: 118 (ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ) 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΣΩΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 399/02-03-2022 

 
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 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ) 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΚΥΝΟΥΣΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 420/04-03-2022 

2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 396/02-03-2022 
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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: 120 (ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ – ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ - ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ) 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 348/25-02-2022 

 
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: 121 (ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΤΡΑΜΣ) 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 400/02-03-2022 

2 ΚΟΥΣΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 413/03-03-2022 

3 ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 376/01-03-2022 

 
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 (ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΖΑΖ ΠΙΑΝΟΥ) 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΤΣΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 332/24-02-2022 

 
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 (ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΛΑΟΥΤΟΥ) 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ   

 
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: 124 (ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ - ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ) 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΚΟΤΡΟΚΟΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 366/28-02-2022 

 
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 (ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ – ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ) 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 435/04-03-2022 
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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: 126 (ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΟΥ – ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ) 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΣΠΙΤΑΔΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝ 402/02-03-2022 

 
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: 127 (ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΛΥΡΑΣ) 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 398/02-03-2022 

 
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: 128 (ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΠΙΑΝΟΥ) 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 ΚΑΚΑΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 379/01-03-2022 

2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 451/08-03-2022 

 
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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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ  

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 ΘΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 103 421/04-03-2022 Δεν προσκόμισε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86* 

2 ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 104 305/23-02-2022 Δεν προσκόμισε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86* 

3 ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΡΑΜΟΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 105 418/04-03-2022 Έχει προσκομίσει ελλιπή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86* 

4 ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 106 427/04-03-2022 Έχει προσκομίσει ελλιπή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86* 

5 ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 109 - 112 441-442/04-03-2022 Κατέθεσε υποψηφιότητα για δύο κατηγορίες προσωπικού** 

6 ΣΕΡΕΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 110 - 111 318/23-02-2022 Κατέθεσε υποψηφιότητα για δύο κατηγορίες προσωπικού** 

7 ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 112 429/04-03-2022 Δεν προσκόμισε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86* 

8 ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 114 414/03-03-2022 Δεν προσκόμισε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86* 

9 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 114 481/09-03-2022 Δεν προσκόμισε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86* 

10 ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 115 502/11-03-2022 Δεν προσκόμισε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86* 

11 ΜΠΑΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 101 - 125 475/09-03-2022 Κατέθεσε υποψηφιότητα για δύο κατηγορίες προσωπικού** 

12 ΧΑΝΤΖΕΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 126 377/01-03-2022 Δεν προσκόμισε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86* 

13 ΛΕΚΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 126 352/25-02-2022 Δεν προσκόμισε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86* 

14 ΦΕΡΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 126 338/25-02-2022 Δεν προσκόμισε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86* 

15 ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΑΦΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 128 424/04-03-2022 Δεν προσκόμισε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86* 

 
*Βάσει της υπ. αριθμό 285/21-02-2022 Προκήρυξης του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά αποκλείονται από την διαδικασία 
αξιολόγησης όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν κάποιο από τα αναγραφόμενα σε αυτή απαραίτητα δικαιολογητικά. 
**Βάσει της υπ. αριθμό 285/21-02-2022 Προκήρυξης του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά κάθε υποψήφιος δικαιούται να 
υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού 
σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περεταίρω 
διαδικασία. 
 
__________________________________ 
Ενστάσεις γίνονται δεκτές εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στο γραφείο πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α.Ν. (Αλκιβιάδου 126, 6ος 
όροφος, Πειραιάς), 9.00 – 14.30.    


