
                     

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                     Χρυσούπολη     6-6-2014
       ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                                                                      Αριθμ. Πρωτ. :    958
       Ν.Π.Δ.Δ ΕΥνεστία     
       ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
 

                                                                     ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ 
                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2014
 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού προγράμματος για την πράξη «Κέντρα Στήριξης Ρομά
 και Ευπαθών Ομάδων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης »  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

                                                                    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ/ΤΕ
                                                                       ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :102
                                                                       Ειδικότητα :   ΠΕή ΤΕ Διοικητικού –Οικονομικού 

Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ

ΑΡΙΘ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Σ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ Τ820669 Έλλειψη κύριο προσόν εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον 
ενός έτους σε  θέματα προώθησης της απασχόλησης ή και 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (Δεν αποδεικνύεται)

2 ΒΟΥΡΟΥΤΖΗ ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΑΖ879770 Έλλειψη κύριο προσόν εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον 
ενός έτους σε  θέματα προώθησης της απασχόλησης ή και 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (Δεν αποδεικνύεται)

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Τ349806 Έλλειψη κύριο προσόν εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον 
ενός έτους σε  θέματα προώθησης της απασχόλησης ή και 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (Δεν αποδεικνύεται)

4 ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΡΩΔΗΣ Λ576444 Έλλειψη κύριο προσόν εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον 
ενός έτους σε  θέματα προώθησης της απασχόλησης ή και 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (Δεν αποδεικνύεται)

5 ΚΟΝΤΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΖ884323 Έλλειψη κύριο προσόν εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον 
ενός έτους σε  θέματα προώθησης της απασχόλησης ή και 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (Δεν αποδεικνύεται)

6 ΜΑΚΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΖ383137 Έλλειψη κύριο προσόν εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον 
ενός έτους σε  θέματα προώθησης της απασχόλησης ή και 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (Δεν αποδεικνύεται)
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7 ΜΟΛΟΖΗ ΜΑΡΘΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΗ901333 Έλλειψη κύριο προσόν εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον 
ενός έτους σε  θέματα προώθησης της απασχόλησης ή και 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (Δεν αποδεικνύεται)

8 ΜΠΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ869151 Έλλειψη κύριο προσόν εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον 
ενός έτους σε  θέματα προώθησης της απασχόλησης ή και 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (Δεν αποδεικνύεται)

9  ΜΠΡΟΥΣΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ847629 Ο τίτλος σπουδών  δεν προβλέπεται στην ανακοίνωση 
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΛΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φ309305 Έλλειψη κύριο προσόν εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον 

ενός έτους σε  θέματα προώθησης της απασχόλησης ή και 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (Δεν αποδεικνύεται)

11 ΣΑΡΑΝΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΗ376197 Έλλειψη κύριο προσόν εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον 
ενός έτους σε  θέματα προώθησης της απασχόλησης ή και 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (Δεν αποδεικνύεται)

12 ΤΖΙΕΣΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ872802 Έλλειψη κύριο προσόν εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον 
ενός έτους σε  θέματα προώθησης της απασχόλησης ή και 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (Δεν αποδεικνύεται)

13 ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΖ879291 Έλλειψη κύριο προσόν εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον 
ενός έτους σε  θέματα προώθησης της απασχόλησης ή και 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (Δεν αποδεικνύεται)

14 ΤΣΟΜΠΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΕ398302 Έλλειψη κύριο προσόν εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον 
ενός έτους σε  θέματα προώθησης της απασχόλησης ή και 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (Δεν αποδεικνύεται)

15 ΧΑΤΖΗΓΕΡΑΚΟΥΔΗ ΟΛΓΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΖ879953 Έλλειψη κύριο προσόν εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον 
ενός έτους σε  θέματα προώθησης της απασχόλησης ή και 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (Δεν αποδεικνύεται)

                                                                                                                  
                                                                                                                                 
                                                                                                                           Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΕΥΝΕΣΤΙΑ

                                                                                                                                            Γατούλα Μαρία 
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