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        Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο   

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

                                                                           
Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης                       Αθήνα,  21 Φεβρουαρίου 2019 
& Υλοποίησης Προγραμμάτων                                             Αριθμ.Πρωτ.: οικ. 910 
Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 15 - 17 
Ταχ. Κώδικας : 11743, Αθήνα 
Πληροφορίες: Ε. Καραντάνου  
Τηλέφωνο :  213 20 63 629  
Ιστότοπος:  https://www.ptapatt.gr 
  

 

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων στα πλαίσια της υπ΄ αριθμ΄. 

5862/21-12-2018 (ΑΔΑ Ω68ΕΚΝ3-17Ν) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη Σύναψη 

Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για τη λειτουργία  Δομής  – Κέντρου εξυπηρέτησης στους Δήμους 

Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου, με στόχο την παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης στους 

κατοίκους που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 23ης.7.2018, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό 

MIS 5017272 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής 

παρέμβασης - Social Network Αττική» του ΕΠ «Αττική 2014-2020» 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθμ. πρωτ 5862/21-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη 

σύμβαση μίσθωσης έργου για τη λειτουργία  Δομής  – Κέντρου εξυπηρέτησης στους Δήμους 

Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου, με στόχο την παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης στους 

κατοίκους που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 23ης.7.2018, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό 

MIS 5017272 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής 

παρέμβασης - Social Network Αττική ,  

2. Το από 20/02/2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και 

κατάρτισης οριστικών πινάκων πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη 

λειτουργία  Δομής  – Κέντρου εξυπηρέτησης στους Δήμους Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου, 

με στόχο την παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης στους κατοίκους που επλήγησαν από την πυρκαγιά 

της 23ης.7.2018, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5017272 και τίτλο «Δομή υποστήριξης 

δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης - Social Network Αττική με κωδικό 

ΟΠΣ 5017272 του ΕΠ «Αττική 2014-2020». 

https://www.ptapatt.gr/
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Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας 

επιλογής προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου  για τη λειτουργία Δομής  – Κέντρου 

εξυπηρέτησης στους Δήμους Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου, με στόχο την παροχή 

ψυχοκοινωνικής στήριξης στους κατοίκους που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 23ης.7.2018, 

στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5017272 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων 

κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης - Social Network Αττική με κωδικό ΟΠΣ 

5017272 του ΕΠ «Αττική 2014-2020», καταρτίστηκαν από την επιτροπή αξιολόγησης των 

αιτήσεων, βάσει της ανωτέρω σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι οριστικοί 

πίνακες κατάταξης και οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης  Αττικής (www.ptapatt.gov.gr ) την 21.02.2019. 

 

 

 

 

                   ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ 

 

                                                                                   1. ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΑΝΟΥ 

  

                                                                                   2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  

 

 

 

Συνημμένα: 

 Πίνακας 1 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (Κωδικός θέσης 101)      

 Πίνακας 2 -  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Κωδικός θέσης 100)      

                                                    

 

 

                        

http://www.ptapatt.gov.gr/

