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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

   
   Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υπ’αριθμ. 

ΚΟΧ 62.901/1/2012 Ανακοίνωσης  για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (334) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος 
ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Boρείου Τομέα Αθηνών στο πλαίσιο του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. 
Στον πίνακα ανακοινώσεων της   Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης  με το διακριτικό τίτλο «KEAN-

KYTΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ», στην οδό Πατρόκλου 57,Ίλιον αναρτήθηκαν 

σήμερα  23/11/2012,ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:00, οι παρακάτω πίνακες της υπ’αριθμ.   ΚΟΧ 

62.901/1/2012:  

- Πίνακας κατάταξης ,ταξινόμηση κατα αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ (μόνο ΑΜΚΑ) 
- Πίνακας κατάταξης ,ταξινόμηση κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά (μόνο ΑΜΚΑ) 
- Πίνακας απορριπτέων ,ταξινόμηση κατα αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ 
- Πίνακας κατάταξης ωφελουμένων δηλαδή πίνακας προσληπτέων ,ταξινόμηση κατά αύξουσα σειρά 
ΑΜΚΑ (μόνο ΑΜΚΑ). 
 

Σας ενημερώνουμε ότι ο πίνακας κατάταξης ωφελουμένων περιλαμβάνει μόνο 286 ωφελούμενους 

 (έναντι 334) γιατί δεν υπάρχει πλήρωση των θέσεων. 

 

Οι πίνακες των αποτελεσμάτων  θα αναρτηθούν: 

-στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του Δήμου Αμαρουσίου 

- στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του Δήμου Χαλανδρίου 

- στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο  του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης 

- στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του Δήμου Ηρακλείου 

- στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του  Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού 

(ΣΠΑΠ) 
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- στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού 

- στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του Δήμου Πεντέλης 

- στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του Δήμου Βριλησσίων 

- στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του Δήμου Ψυχικού-Φιλοθέης 

- στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο της Κοινωνικής Μέριμνας Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Κηφισιάς 

- στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του Σύνδεσμου των πόλεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των 

πόλεων (ΣΒΑΠ). 
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