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∆ιάρκεια Σύµβασης : ΕΩΣ 31/08/2019 ΜΕ 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  

Ανακοίνωση :

Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : 1/2019

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103

Ειδικότητα :  ∆Ε ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (∆Ε ΒΟΗΘΩΝ 

ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ Ή ∆Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ)

Φορέας : ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣΥπηρεσία : Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ                                        

Έδρα Υπηρεσίας : ΦΛΩΡΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

δεν κατείχε τον απαιτούµενο τίτλο σπουδών (κατείχε απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου), ούτε κατείχε εµπειρία 6 

µηνών σε άτοµα µε αναπηρία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση τα απαιτούµενα προσόντα.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

δεν κατείχε τον απαιτούµενο τίτλο σπουδών (κατείχε πτυχίο ΕΠΑΛ ειδικότητας Ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων), ούτε κατείχε εµπειρία 6 µηνών σε άτοµα µε αναπηρία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση τα 

απαιτούµενα προσόντα.

ΤΣΟΥΤΡΑ ΕΛΕΝΗ

δεν κατείχε τον απαιτούµενο τίτλο σπουδών (κατείχε πτυχίο Επαγγελµατικού λυκείου ειδικότητας Βοηθός 

Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - ΒΙΒΕ), ούτε κατείχε εµπειρία 6 µηνών σε άτοµα µε αναπηρία, όπως 

αναφέρεται στην ανακοίνωση τα απαιτούµενα προσόντα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

δεν κατείχε τον απαιτούµενο τίτλο σπουδών (κατείχε απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου), ούτε κατείχε εµπειρία 6 

µηνών σε άτοµα µε αναπηρία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση τα απαιτούµενα προσόντα.

∆ΟΥΚΛΗ ΣΟΦΙΑ

δεν κατείχε τον απαιτούµενο τίτλο σπουδών (κατείχε πτυχίο Επαγγελµατικού λυκείου ειδικότητας Υπαλλήλων 

∆ιοίκησης), ούτε κατείχε εµπειρία 6 µηνών σε άτοµα µε αναπηρία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση τα 

απαιτούµενα προσόντα.

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

δεν κατείχε τον απαιτούµενο τίτλο σπουδών (κατείχε απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου), ούτε κατείχε εµπειρία 6 

µηνών σε άτοµα µε αναπηρία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση τα απαιτούµενα προσόντα.

ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

δεν κατείχε τον απαιτούµενο τίτλο σπουδών (κατείχε τίτλο κολλεγίου – ελευθέρου σπουδών το οποίο είναι 

αδιαβάθµητο), ούτε κατείχε εµπειρία 6 µηνών σε άτοµα µε αναπηρία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση τα 

απαιτούµενα προσόντα.

∆ΟΥΛΓΕΡΗ ΜΑΡΙΑ

δεν κατείχε τον απαιτούµενο τίτλο σπουδών (κατείχε απολυτήριο Γενικού Λυκείου), ούτε κατείχε εµπειρία 6 

µηνών σε άτοµα µε αναπηρία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση τα απαιτούµενα προσόντα.

ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ

δεν κατείχε τον απαιτούµενο τίτλο σπουδών (κατείχε απολυτήριο Γενικού Λυκείου), ούτε κατείχε εµπειρία 6 

µηνών σε άτοµα µε αναπηρία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση τα απαιτούµενα προσόντα.

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

δεν κατείχε τον απαιτούµενο τίτλο σπουδών (κατείχε απολυτήριο Γενικού Λυκείου), ούτε κατείχε εµπειρία 6 

µηνών σε άτοµα µε αναπηρία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση τα απαιτούµενα προσόντα.


