
22068

ΜΕΣΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Χ482711

22263

ΑΛΕΞΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Φ336287

22851

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Σ929462

22262

ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΒ979365

21698 ΧΑΣΑΝ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΑ976269

21742 ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΙ502147

Απορρίπτεται λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
παιδοψυχολογίας.

Απορρίπτεται λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
παιδοψυχολογίας.
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Απορρίπτεται λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
παιδοψυχολογίας.
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Διάρκεια Σύμβασης :  1 έτος με δυνατότητα παράτασης μέχρι την λήξη του προγράμματος ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103
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Απορρίπτεται λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
παιδοψυχολογίας.

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

Αρ.πρωτ. 28855

Ανακοίνωση 
υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2013Ειδικότητα : ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ)

Έδρα Υπηρεσίας : ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ)

Απορρίπτεται λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
παιδοψυχολογίας.

Απορρίπτεται λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
παιδοψυχολογίας.



22655 ΛΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΒ245718

22662 ΜΠΟΥΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΗ978430

22644 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΕ532466

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 υποβολής δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
παιδοψυχολογίας.

Απορρίπτεται λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
παιδοψυχολογίας.

Απορρίπτεται λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
παιδοψυχολογίας και της απιατούμενης άδειας άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου.

Απορρίπτεται λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
παιδοψυχολογίας.

Απορρίπτεται λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το απαιτούμενο βάσει της 
ανακοίνωσης τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα 
παιδοψυχολογίας.


