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Ανάρτηση Οριστικών Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 14 / 2017 Ανακοίνωσης στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Πράξης  «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 

Ζακύνθου» (Κωδικός ΟΠΣ: 5002340), που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική 
ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» 

του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020»  και που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). 

        
Αθήνα, 10/10/2017 

 
 

Ο Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)  

ως Δικαιούχος Φορέας της ανωτέρω Πράξης 
 

Ανακοινώνει 
 

1. Ότι, εν δυνάμει του υπ. αριθμ INZΦ7/10.10.2017 πρακτικού απόφασης του Διοικητικού Οργάνου του 
Φορέα για Έγκριση/ Ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 14/2017 
Ανακοίνωσης και για Έγκριση προσλήψεων στα πλαίσια της ανωτέρω Πράξης, αναρτήθηκαν σήμερα, 
στο δικτυακό τόπο του Φορέα (www.epeka.gr) τα οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, στα πλαίσια 
υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στους συνημμένους οριστικούς πίνακες 
κατάταξης ανά ειδικότητα. 
 

2. Για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση, πληροφορία ή διευκρίνιση επί όλων των ανωτέρω, οι 
υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Help Desk του Φορέα, στο τηλέφωνο 210-3625300 (ώρες 
επικοινωνίας: 12:00-14:00) 
 

3. Όπως προκύπτει από τους σχετικούς πίνακες δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση για τη θέση με κωδ.101 
ΠΕ Φαρμακοποιός και για το λόγο αυτό, ο Φορέας μας θα προβεί στην επαναπροκήρυξη της 
ανωτέρω θέσης με νέα Ανακοίνωση.  
 

4. Μετά την ολοκλήρωση όλων των σχετικών διαδικασιών για την κάλυψη της θέσης του 
Φαρμακοποιού, θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις και των δύο (2) στελεχών της Δομής 
(Φαρμακοποιού & Κοινωνικού Λειτουργού). 
 

5. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της ανωτέρω Ανακοίνωσης ΣΟΧ. 
 

 

mailto:info@depeka.gr
http://www.epeka.gr/
http://www.epeka.gr/

