
                                                          Ανακοίνωση 
 
Θέµα: Επιλογή Καταρτιζόµενων για συµµετοχή στην εκπαιδευτική αποστολή στη      
          Λειψία 
 
 
Συνεδρίασε σήµερα 13-6-2013 στην Αθήνα, στο κτήριο της ΓΓΔΒΜ, Αχαρνών 417, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης ( βάσει της απόφασης 6009/10-6-2013 της Γενικής 
Γραµµατέως Διά Βίου) των υποψηφιοτήτων των καταρτιζοµένων για συµµετοχή στην 
εκπαιδευτική αποστολή της ΓΓΔΒΜ στη Λειψία (2 έως 7 Ιουλίου 2013) µε σκοπό να 
παρακολουθήσουν τον παγκόσµιο Διαγωνισµό Δεξιοτήτων ( World Skills 
Competition- Leipzig 2013). Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης είναι τα παρακάτω: 
 
Α) Επιλέγονται οι : 
	  
1. ALEKSANDROWICZ	  MAGDALENA-‐PATRYCIA	  –	  Δ.ΙΕΚ	  ΠΕΙΡΑΙΑ	  
2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ	  ΑΓΓΕΛΙΚΗ	  –	  Δ.ΙΕΚ	  ΓΛΥΦΑΔΑΣ	  
3. ΑΡΓΥΡΙΟΥ	  ΙΩΑΝΝΗΣ	  –	  Δ.ΙΕΚ	  ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	  
4. ΓΑΛΕΑ	  ΧΡΥΣΟΥΛΑ	  -‐	  Δ.ΙΕΚ	  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	  
5. ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ	  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	  –	  Δ.ΙΕΚ	  ΒΑΡΗΣ	  
6. ΓΟΝΤΖΟΥΛΙΑ	  ΑΝΝΑ	  –	  Δ.ΙΕΚ	  Ν.	  ΙΩΝΙΑΣ	  
7. ΔΟΥΜΤΣΗ	  ΘΩΜΑΪΣ	  –	  Δ.ΙΕΚ	  ΘΕΡΜΗΣ	  
8. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ	  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	  –	  Δ.ΙΕΚ	  ΑΓ.	  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	  
9. ΚΙΟΥΛΟΣ	  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	  -‐	  Δ.ΙΕΚ	  ΑΓ.	  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	  
10. ΚΟΛΙΑ	  ΔΙΟΝΥΣΙΑ	  –	  Δ.ΙΕΚ	  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	  
11. ΚΟΤΖΙΑ	  ΕΛΕΝΗ	  –	  Δ.ΙΕΚ	  Ν.	  ΙΩΝΙΑΣ	  
12. ΜΗΝΑΣ	  ΣΠΥΡΙΔΩΝ	  –	  Δ.ΙΕΚ	  ΠΑΤΡΑΣ	  
13. ΜΟΣΧΟΒΟΣ	  ΑΡΓΥΡΗΣ-‐ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ	  –	  Δ.ΙΕΚ	  ΠΑΤΡΑΣ	  
14. ΜΠΟΚΑ	  ΜΑΡΙΑ	  –	  Δ.ΙΕΚ	  ΝΙΚΑΙΑΣ	  
15. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	  ΕΛΕΝΗ	  –	  Δ.ΙΕΚ	  ΣΕΡΡΩΝ	  	  
16. ΠΟΛΟ	  ΒΑΣΙΛΙΚΗ	  –	  Δ.ΙΕΚ	  ΣΕΡΡΩΝ	  	  
17. ΡΙΝΑ	  ΜΑΡΙΑ-‐ΕΥΔΟΚΙΑ	  –	  Δ.ΙΕΚ	  ΝΙΚΑΙΑΣ	  
18. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	  –	  Δ.ΙΕΚ	  ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	  	  
19. ΦΡΑΓΚΟΣ	  ΣΠΗΛΙΟΣ	  –	  Δ.ΙΕΚ	  ΠΕΙΡΑΙΑ	  
 
Β) Ορίζονται ως επιλαχόντες	  κατ’	  αξιολογική	  σειρά	  	  (ως	  υπεράριθμοι	  από	  το	  Δ.ΙΕΚ	  τους)	  οι	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  εξής:	  	  
	  
1.	  ΜΟΝΗ	  ΧΡΗΣΤΙΝΑ	  –	  ΧΛΟΗ	  –	  Δ.ΙΕΚ	  ΠΕΙΡΑΙΑ	  
2.	  ΚΑΣΤΡΙΤΗ	  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	  -‐	  Δ.ΙΕΚ	  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	  
3.	  ΝΟΥΛΗ	  ΜΑΡΙΑ	  –	  Δ.ΙΕΚ	  ΣΕΡΡΩΝ	  
4.	  ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑ	  ΕΙΡΗΝΗ	  –	  Δ.ΙΕΚ	  ΣΕΡΡΩΝ	  
5.	  ΧΟΥΒΑΡΔΑ	  ΚΑΤΕΡΙΝΑ	  –	  Δ.ΙΕΚ	  ΣΕΡΡΩΝ	  
	  
Απορρίπτονται,	  για	  τυπικούς	  λόγους,	  οι	  υποψηφιότητες	  των:	  	  
	  
1.	  ΒΕΛΑΪ	  ΑΡΜΑΝΤΟ	  –	  Δ.ΙΕΚ	  ΓΛΥΦΑΔΑΣ	  (υπέρβαση	  ορίου	  ηλικίας)	  
2.	  ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗ	  ΙΩΑΝΝΗ	  –	  Δ.ΙΕΚ	  ΚΙΛΚΙΣ	  (υπέρβαση	  ορίου	  ηλικίας	  και	  έλλειψη	  φακέλου)	  
	  
	  
 


