
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

22264

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΗ288063

22648 ΜΑΝΩΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒ425360

21853 ΝΙΦΟΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΖ133215

21842 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣ Ρ990174

22967 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ042377

22647 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΗ669115

22320 ΧΑΪΝΤΟΥΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ482444

Απορρίπτεται λόγω μη ύπαρξης δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας.
Απορρίπτεται λόγω μη ύπαρξης δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας.
Απορρίπτεται λόγω μη ύπαρξης δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας.

Απορρίπτεται λόγω μη ύπαρξης δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας.

Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία :                                            ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ

Αρ.πρωτ. 28854

 Ανακοίνωση 
υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2013

Απορρίπτεται λόγω μη ύπαρξης δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας.

Ειδικότητα : ΠΕ

Έδρα Υπηρεσίας : ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Διάρκεια Σύμβασης :  1 έτος με δυνατότητα παράτασης μέχρι την λήξη του προγράμματος ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :102
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Απορρίπτεται λόγω μη ύπαρξης δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας.

Απορρίπτεται λόγω μη ύπαρξης δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας.
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22260 ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΑΑ968981

20888 ΠΑΛΟΥΚΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΙ695022

21001 ΤΣΙΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ ΑΗ479353

22262 ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒ979365

21698 ΧΑΣΑΝ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΑ976269

21742 ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΙ502147

22655 ΛΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΒ245718

22662 ΜΠΟΥΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΗ978430

22644 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΕ532466

21612 ΦΛΕΓΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Χ982695

21861 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-
ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ Σ986441

21073 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ-
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΗ475130

Λαμία 26/04/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ           ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Απορρίπτεται λόγω μη ύπαρξης δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας.

Απορρίπτεται λόγω μη ύπαρξης δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας.

Απορρίπτεται λόγω μη ύπαρξης δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας.

Απορρίπτεται λόγω μη ύπαρξης δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας, καθώς 
και της απαιτούμενης από την ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Απορρίπτεται λόγω μη ύπαρξης δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας.

Απορρίπτεται λόγω μη ύπαρξης δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας.

Απορρίπτεται λόγω μη ύπαρξης δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας.

Απορρίπτεται λόγω μη ύπαρξης δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας.

Απορρίπτεται λόγω μη ύπαρξης δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας.

Απορρίπτεται λόγω μη ύπαρξης δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας.

Απορρίπτεται λόγω μη ύπαρξης δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας.

Απορρίπτεται λόγω μη ύπαρξης δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας.


