
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ                         
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ                                                    
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213.20.20.202 έως

FAX: 213.20.20.346                            
Email: tmdioikitiko@ palaiofaliro
 

ΠΙΝΑΚΑΣ

οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση στην
Ανακοίνωση για τη την πλήρωση

δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας

ανανέωσης ή παράτασης έως τη
" Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Παλαιού

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

1. ******02141 
2. ******00161 
3. ******02588 
4. ******00571 

5. ******02887 

6. ******02244 
7. ******01707 

8. ******00061 

9. ******00535 
10. ******00941 

11. ******01122 

12. ******03575 
13. ******01302 
14. ******03900 
15. ******02595 
16. ******03927 

17. ******01449 

18. ******01908 
19. ******01001 
20. ******01444 
21. ******01381 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                                      

ΦΑΛΗΡΟΥ                          
ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ                                                     
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 51 & ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ         

: 213.20.20.202 έως και 207                                           
                                                         

palaiofaliro .gr  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

αίτηση στην υπ’ αρ. ΣΟΧ 2/2020 (αρ. πρωτ

την πλήρωση δύο (2) θέσεων  µε σύµβαση εργασίας
χρόνου διάρκειας µέχρι δώδεκα (12) µήνες

παράτασης έως τη λήξη του προγράµµατος για τη στελέχωση

∆ήµου Παλαιού Φαλήρου".  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

100 Έλλειψη απαιτούµενου τίτλου σπουδών
100 Έλλειψη απαιτούµενου τίτλου σπουδών
100 Εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης
100 Έλλειψη απαιτούµενου τίτλου σπουδών

100 

Έλλειψη απαιτούµενης ταυτότητας
Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος

ή

Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας
Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ

ν.4488/2017 (Α΄
100 Έλλειψη απαιτούµενου τίτλου σπουδών
100 Έλλειψη απαιτούµενου τίτλου σπουδών

100 
Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης

σπουδών αγγλικής
100 Εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης
100 Εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης

100 
Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης

σπουδών αγγλικής
100 Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης
100 Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης
100 Έλλειψη απαιτούµενου τίτλου σπουδών
100 Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης
100 Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης

100 
Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης

σπουδών αγγλικής
100 Έλλειψη απαιτούµενου τίτλου σπουδών
100 Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης
100 Έλλειψη απαιτούµενου τίτλου σπουδών
100 Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης
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ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
αρ πρωτ.: 11705/2.7.2020) 

σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
µήνες µε δυνατότητα 

προγράµµατος για τη στελέχωση της ∆οµής 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

απαιτούµενου τίτλου σπουδών αγγλικής γλώσσας 
απαιτούµενου τίτλου σπουδών αγγλικής γλώσσας 

υποβολή αίτησης (09.12.2020) 
απαιτούµενου τίτλου σπουδών αγγλικής γλώσσας 

ταυτότητας µέλους του Συνδέσµου 
Λειτουργών Ελλάδος  (ΣΚΛΕ), 

 
υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων 

Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110  του 
.4488/2017 (Α΄137) 

απαιτούµενου τίτλου σπουδών αγγλικής γλώσσας 
απαιτούµενου τίτλου σπουδών αγγλικής γλώσσας 
απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ και τίτλου 

σπουδών αγγλικής γλώσσας 
υποβολή αίτησης (10.12.2020) 
υποβολή αίτησης (10.12.2020) 

απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ και τίτλου 
σπουδών αγγλικής γλώσσας 
απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ 
απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ 

απαιτούµενου τίτλου σπουδών αγγλικής γλώσσας 
απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ 
απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ 

απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ και τίτλου 
σπουδών αγγλικής γλώσσας 

απαιτούµενου τίτλου σπουδών αγγλικής γλώσσας 
απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ 

απαιτούµενου τίτλου σπουδών αγγλικής γλώσσας 
απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ 



Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

22. ******02385 100 
Έλλειψη απαιτούµενου πτυχίου και τίτλου σπουδών 

αγγλικής γλώσσας  
23. ******00666 100 Έλλειψη απαιτούµενου τίτλου σπουδών αγγλικής γλώσσας 
24. ******00943 100 Εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης (10.12.2020) 
25. ******03643 101 Εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης (22.12.2020) 
26. ******00981 101 Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ 
27. ******01786 101 Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ 
28. ******03287 101 Εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης (10.12.2020) 
29. ******00402 101 Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ 
30. ******01255 101 Εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης (09.12.2020) 
31. ******01169 101 Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ 
32. ******02127 101 Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ 
33. ******00244 101 Εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης (11.12.2020) 
34. ******03011 101 Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ 
35. ******02040 101 Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ 

36. ******03060 101 
Έλλειψη άδειας άσκησης επαγγέλµατος Ψυχολόγου ή 
Βεβαίωσης ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για 

την άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου. 

37. ******03791 101 
Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ και τίτλου 

σπουδών αγγλικής γλώσσας 
38. ******00347 101 Εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης (10.12.2020) 
39. ******01286 101 Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ 
40. ******00442 101 Εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης (10.12.2020) 
41. ******01603 101 Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ 
42. ******02282 101 Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ 

43. ******01827 101 Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ 

44. ******00848 101 Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ 
45. ******02468 101 Έλλειψη απαιτούµενου πτυχίου 
46. ******00642 101 Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ 
47. ******00545 101 Εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης (10.12.2020) 
48. ******04244 101 Εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης (10.12.2020) 
49. ******01781 101 Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ 
50. ******01689 101 Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ 
51. ******00981 101 Εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης (22.12.2020) 
52. ******01925 101 Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ 
53. ******02707 101 Εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης (10.12.2020) 
54. ******00764 101 Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού Η/Υ 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΕΛΤΙΟΥ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

1. **416118 100 Εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης (22.12.2020) 

2. **038301 100 
Έλλειψη απαιτούµενης απόδειξης χειρισµού 

Η/Υ 
 
 
         Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 


