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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 

 
Ανακοινώνεται ότι, λόγω μη ύπαρξης επαρκούς αριθμού υποψηφίων - σύμφωνα με 

την προκήρυξη - γίνεται συμπλήρωση των κενών θέσεων μέχρι και τον αριθμό 

των θέσεων που προκηρύχτηκε για κάθε κατηγορία προγράμματος στη συγκεκριμένη 

πόλη  όπως παρακάτω:  

 

ΕΠΠΑΙΚ 
ΕΠΠΑΙΚ/ΑΘΗΝΑΣ 

Στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» προστίθενται 22 θέσεις 
που έμειναν κενές από την κατηγορία  «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών». 
 

ΕΠΠΑΙΚ/ΑΡΓΟΥΣ 
 
Στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» προστίθενται 18 θέσεις 
που έμειναν κενές από την κατηγορία  «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών». 
Στην κατηγορία «Μόνιμοι Καθηγητές Β/θμιας Εκπαίδευσης» προστίθενται 13 θέσεις 
που έμειναν κενές από την κατηγορία  «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού  τίτλου σπουδών». 
Στην κατηγορία «Πτυχιούχοι ΑΕΙ» προστίθενται 25 θέσεις που έμειναν κενές από την 
κατηγορία  «Μόνιμοι Καθηγητές Β/θμιας Εκπαίδευσης».  

 
ΕΠΠΑΙΚ/ΒΟΛΟΥ 

 
Στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» προστίθενται 23 θέσεις 
που έμειναν κενές από την κατηγορία  «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών». 
Στην κατηγορία «Πτυχιούχοι ΑΕΙ» προστίθενται 9 θέσεις που έμειναν κενές από την 
κατηγορία  «Μόνιμοι Καθηγητές Β/θμιας Εκπαίδευσης».  

     
ΕΠΠΑΙΚ/ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 
Στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» προστίθενται 20 θέσεις 
που έμειναν κενές από την κατηγορία  «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών». 
Στην κατηγορία «Μόνιμοι Καθηγητές Β/θμιας Εκπαίδευσης» προστίθενται 9 θέσεις 
που έμειναν κενές από την κατηγορία  «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού  τίτλου σπουδών». 
Στην κατηγορία «Πτυχιούχοι ΑΕΙ» προστίθενται 19 θέσεις που έμειναν κενές από την 
κατηγορία  «Μόνιμοι Καθηγητές Β/θμιας Εκπαίδευσης».  
 

 
 

 



 
ΕΠΠΑΙΚ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» προστίθενται 9 θέσεις 
που έμειναν κενές από την κατηγορία  «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών». 
 

ΕΠΠΑΙΚ/ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

Στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» προστίθενται 12 θέσεις 
που έμειναν κενές από την κατηγορία  «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών». 
Στην κατηγορία «Πτυχιούχοι ΑΕΙ» προστίθενται 7 θέσεις που έμειναν κενές από την 
κατηγορία  «Μόνιμοι Καθηγητές Β/θμιας Εκπαίδευσης».  
 

ΕΠΠΑΙΚ/ΚΟΖΑΝΗΣ 
 

Στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» προστίθενται 19 θέσεις 
που έμειναν κενές από την κατηγορία  «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών». 
 

ΕΠΠΑΙΚ/ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
 

Στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» προστίθενται 27 θέσεις 
που έμειναν κενές από την κατηγορία  «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών». 
Στην κατηγορία «Μόνιμοι Καθηγητές Β/θμιας Εκπαίδευσης» προστίθενται 56 θέσεις 
που έμειναν κενές από την κατηγορία  «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού  τίτλου σπουδών». 
Στην κατηγορία «Πτυχιούχοι ΑΕΙ» προστίθενται 72 θέσεις που έμειναν κενές από την 
κατηγορία  «Μόνιμοι Καθηγητές Β/θμιας Εκπαίδευσης».  
 

ΕΠΠΑΙΚ/ΠΑΤΡΑΣ 
 

Στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» προστίθενται 18 θέσεις 
που έμειναν κενές από την κατηγορία  «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών». 
Στην κατηγορία «Πτυχιούχοι ΑΕΙ» προστίθενται 8 θέσεις που έμειναν κενές από την 
κατηγορία  «Μόνιμοι Καθηγητές Β/θμιας Εκπαίδευσης».  
 

ΕΠΠΑΙΚ/ΡΟΔΟΥ 
 

Στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» προστίθενται 16 θέσεις 
που έμειναν κενές από την κατηγορία  «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών». 
Στην κατηγορία «Μόνιμοι Καθηγητές Β/θμιας Εκπαίδευσης» προστίθενται 32 θέσεις 
που έμειναν κενές από την κατηγορία  «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού  τίτλου σπουδών». 
Στην κατηγορία «Πτυχιούχοι ΑΕΙ» προστίθενται 44 θέσεις που έμειναν κενές από την 
κατηγορία  «Μόνιμοι Καθηγητές Β/θμιας Εκπαίδευσης».  
 

ΕΠΠΑΙΚ/ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 
 

Στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» προστίθενται 13 θέσεις 
που έμειναν κενές από την κατηγορία  «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών». 
Στην κατηγορία «Πτυχιούχοι ΑΕΙ» προστίθενται 7 θέσεις που έμειναν κενές από την 
κατηγορία  «Μόνιμοι Καθηγητές Β/θμιας Εκπαίδευσης».  
 

 
 
 



ΠΕΣΥΠ 
ΠΕΣΥΠ/ΑΘΗΝΑΣ 

 
Στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» προστίθενται 8 θέσεις 
που έμειναν κενές από την κατηγορία  «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών». 
Στην κατηγορία «Πτυχιούχοι ΑΕΙ» προστίθενται 3 θέσεις που έμειναν κενές από την 
κατηγορία  «Απόφοιτοι ΑΣΕΤΕΜ ΠΑΤΕΣ ΕΠΠΑΙΚ».  

 
ΠΕΣΥΠ/ΒΟΛΟΥ 

 
Στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» προστίθενται 4 θέσεις 
που έμειναν κενές από την κατηγορία  «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών». 
Στην κατηγορία «Πτυχιούχοι ΑΕΙ» προστίθενται 4 θέσεις που έμειναν κενές από την 
κατηγορία  «Απόφοιτοι ΑΣΕΤΕΜ ΠΑΤΕΣ ΕΠΠΑΙΚ».  
 

ΠΕΣΥΠ/ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 

Στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» προστίθενται 5 θέσεις 
που έμειναν κενές από την κατηγορία  «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών». 
 

ΠΕΣΥΠ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» προστίθεται 1 θέση που 
έμεινε κενή από την κατηγορία  «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών». 

 
ΠΕΣΥΠ/ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
Στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» προστίθεται 1 θέση που 
έμεινε κενή από την κατηγορία  «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών». 
 

ΠΕΣΥΠ/ΚΟΖΑΝΗΣ 
 

Στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» προστίθενται 5 θέσεις 
που έμειναν κενές από την κατηγορία  «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών». 
Στην κατηγορία «Απόφοιτοι ΑΣΕΤΕΜ ΠΑΤΕΣ ΕΠΠΑΙΚ» προστίθενται 2 θέσεις που 
έμειναν κενές από την κατηγορία  «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών».  
 

ΠΕΣΥΠ/ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
 

Στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» προστίθενται 6 θέσεις 
που έμειναν κενές από την κατηγορία  «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών». 
Στην κατηγορία «Απόφοιτοι ΑΣΕΤΕΜ ΠΑΤΕΣ ΕΠΠΑΙΚ» προστίθενται 3 θέσεις που 
έμειναν κενές από την κατηγορία  «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών».  
Στην κατηγορία «Πτυχιούχοι ΑΕΙ» προστίθενται 10 θέσεις που έμειναν κενές από την 
κατηγορία  «Απόφοιτοι ΑΣΕΤΕΜ ΠΑΤΕΣ ΕΠΠΑΙΚ».  
 

ΠΕΣΥΠ/ΠΑΤΡΑΣ 
 

Στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» προστίθενται 4 θέσεις 
που έμειναν κενές από την κατηγορία  «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών». 


