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Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για την Πρόσληψη Προσωπικού (ενός (1) φαρμακοποιού ή βοηθού 

φαρμακοποιού) σε συνέχεια της από 14/07/2014 σχετικής Ανακοίνωσης/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου /Υποέργου  «ΕΠΕΚΑ_ Κοινωνικές Δομές 

Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Καλαμάτας» (υπ’ αριθμ. 3.6352/6.1322 / 28-02-2013 

Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΑΔΑ: ΒΕΔ2Λ-

ΧΟΩ, ΟΠΣ: 431303). 
        

           Αθήνα, 31/07/2014 

 

Ο  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. 

«Ε.Π.Ε.Κ.Α.») 

 

Ανακοινώνει 

1. Ότι, εν δυνάμει του από 30/07/2014 πρακτικού επιλογής, αναρτήθηκαν σήμερα 31/07/2014, στην 

ιστοσελίδα του (www.epeka.gr) τα σχετικά αποτελέσματα για την Πρόσληψη Προσωπικού και 

συγκεκριμένα ενός (1) φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακοποιού, ανέργου νέου έως 30 ετών, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στα πλαίσια υλοποίησης του ανωτέρω Έργου/ Υποέργου, όπως αυτά 

αποτυπώνονται στον συνημμένο πίνακα κατάταξης της εν λόγω ειδικότητας. 

2. Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν τη σχετική αίτηση συμμετοχής και τα σχετικά 

δικαιολογητικά, μπορούν να αναζητήσουν τον προσωπικό τους κωδικό, που τους έχει δοθεί, στον 

ανωτέρω πίνακα, καθώς λόγω προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων, δεν ανακοινώθηκαν τα 

ονοματεπώνυμά τους. 

3. Για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση, πληροφορία ή διευκρίνιση επί των σχετικών αποτελεσμάτων 

και του πίνακα κατάταξης, οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Help Desk του 

Φορέα, στο τηλέφωνο 27210-97222, το οποίο θα λειτουργεί για το κάτωθι διάστημα: 

i. Παρασκευή 01/08/2014 και ώρες 10:00π.μ. – 13:00μ.μ. 

ii. Δευτέρα 04/08/2014 και ώρες 10:00π.μ. – 13:00μ.μ. 

iii. Τρίτη 05/08/2014 και ώρες 10:00π.μ. – 13:00μ.μ. 

4. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της από 14/07/2014 σχετικής Ανακοίνωσης/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, διευκρινίζεται δε ότι η προθεσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων λήγει την Τρίτη 

05/08/2014 και ώρα 13:00μ.μ. στο Παράρτημα του Φορέα στην Καλαμάτα (Αγία Τριάδα – Δυτικό 

Κέντρο, Καλαμάτα). 

      
  

  
  

 

  
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
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