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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2014 
 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού προγράμματος για την πράξη «Ενέργειες στήριξης

ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στις 8
Περιφέρειες σύγκλισης (2013)» 
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Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1 ΜΑΡΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ383339 Έλλειψη Απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .--- Κατατέθηκε 
απολυτήριος τίτλος  τριταξίου  γυμνασίου  (κύριο 
προσόν επικουρίας  )

2. TSAKALIDIS ANNA WATSLAW EE4463900 Έλλειψη εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον  έξι
μηνών στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε 
ηλικιωμένους (κύριο προσόν επικουρίας)    

3 ΖΓΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒ434313 Έλλειψη    εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον  
έξι μηνών στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε 
ηλικιωμένους  (κύριο προσόν επικουρίας)    

4 ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΕ894689 Έλλειψη   εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον  
έξι μηνών στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε 
ηλικιωμένους  (κύριο προσόν επικουρίας)    

5 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ872913 Έλλειψη   εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον  
έξι μηνών στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε 
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ηλικιωμένους   (κύριο προσόν επικουρίας)    
6 ΜΠΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ869151 Έλλειψη    εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον  

έξι μηνών στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε 
ηλικιωμένους (κύριο προσόν επικουρίας)    

7 ΧΑΖΑΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ894720 Έλλειψη εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον  έξι
μηνών στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε 
ηλικιωμένους (κύριο προσόν επικουρίας)    

8 ΓΚΟΥΝΤΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ382881 Έλλειψη    εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον  
έξι μηνών στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε 
ηλικιωμένους (κύριο προσόν επικουρίας)    

9 ΜΠΡΟΥΣΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ847629 Έλλειψη      εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον  
έξι μηνών στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε 
ηλικιωμένους  (κύριο προσόν επικουρίας)    

10 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΑΣ Σ885821 Έλλειψη      εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον  
έξι μηνών στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε 
ηλικιωμένους  (κύριο προσόν επικουρίας)    

11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ370351 Έλλειψη    εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον  
έξι μηνών στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε 
ηλικιωμένους  (κύριο προσόν επικουρίας)    

12 ΚΩΣΤΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ρ343240 Έλλειψη    εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον  
έξι μηνών στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε 
ηλικιωμένους  (κύριο προσόν επικουρίας)    

13 ΠΑΓΩΝΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΑ386802 Έλλειψη   εξειδικευμένης εμπειρίας τουλάχιστον  
έξι μηνών στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε 
ηλικιωμένους  (κύριο προσόν επικουρίας)    

                                       
                                                                                                                                           
Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΕΥΝΕΣΤΙΑ

                                                                                                                           Γατούλα Μαρία 
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