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ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΖ031954

21226 ΧΛΙΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ840800

21414 ΤΣΙΩΡΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ479937

21707 ΠΑΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τ479938

21779 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΗ980170

21738 ΒΙΓΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΜΠΡΟΣ Χ984589

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. 28857

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 : TΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Έδρα Υπηρεσίας : ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Διάρκεια Σύμβασης :  1 έτος με δυνατότητα παράτασης μέχρι την λήξη του προγράμματος ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :104
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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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21736 ΜΠΟΥΓΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ Ξ154452

21859 ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΗ208530

21848 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ BΗΣΣΑΡΙΩΝ ΑΖ268385

21851 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗ978660

21857 ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ772651

22095 ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΥΚΑΣ Χ483586

21610 ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ336682

22250 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΖ978328

22266 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Φ336236

22538 ΦΩΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σ982104

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.

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.


