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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

(κατόπιν διόρθωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 1134/2021 απόφαση του ΑΣΕΠ) 

οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση στην υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2021 (ΑΔΑ: ΨΑ5ΖΩΞΕ-2Δ2) Ανακοίνωση για τη 

πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη 

εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα 

Α/Α ΑΜΚΑ Ή ΑΔΤ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1.  ******02437 100 Έλλειψη αντίστοιχης εμπειρίας Β ή Γ επικουρίας 
2.  ******02437 101 Έλλειψη αντίστοιχης εμπειρίας Β ή Γ επικουρίας 

3.  ******00055 101 
Έλλειψη απαιτούμενης άδειας οδήγησης Γ+Ε 

κατηγορίας 

4.  ******02403 104 Υπέρβαση ορίου ηλικίας 

5.  ******01906 104 Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης (27.7.2021) 

6.  ΑΒ****03 100 Έλλειψη κάρτας ψηφιακού ταχογράφου 

7.  ******00959 104 Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης (15.7.2021) 

8.  ******03660 104 Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης (4.8.2021) 

9.  ******02810 102 Έλλειψη απαιτούμενης άδειας χειριστή για τα Μ.Ε. 2.5 

10.  ******02810 103 Έλλειψη απαιτούμενης άδειας χειριστή για τα Μ.Ε. 4.1 

11.  ******02994 101 Έλλειψη αντίστοιχης εμπειρίας Β ή Γ επικουρίας 

12.  ******01072 100 Έλλειψη κάρτας ψηφιακού ταχογράφου 
13.  ******01072 101 Έλλειψη κάρτας ψηφιακού ταχογράφου 
14.  ******01995 100 Έλλειψη αντίστοιχης εμπειρίας Β ή Γ επικουρίας 
15.  ******01995 101 Έλλειψη αντίστοιχης εμπειρίας Β ή Γ επικουρίας 

16.  ******03672 100 

Έλλειψη α)απαιτούμενου τίτλου σπουδών, β) 

απαιτούμενης άδειας οδήγησης, γ) ΠΕΙ και δ) κάρτας 

ψηφιακού ταχογράφου 

17.  ******00219 100 Έλλειψη αντίστοιχης εμπειρίας Β ή Γ’ επικουρίας 
18.  ******00219 101 Έλλειψη αντίστοιχης εμπειρίας Β ή Γ’ επικουρίας 

19.  ΑΖ****56 100 
Έλλειψη α) απαιτούμενης άδειας οδήγησης, β) ΠΕΙ και γ) 

κάρτας ψηφιακού ταχογράφου 

20.  
ΑΖ****56 

101 
Έλλειψη α) απαιτούμενης άδειας οδήγησης, β) ΠΕΙ και γ) 

κάρτας ψηφιακού ταχογράφου 

21.  ΑΖ****56 102 Έλλειψη απαιτούμενης άδειας χειριστή για τα Μ.Ε. 2.5 

22.  ΑΖ****56 103 Έλλειψη απαιτούμενης άδειας χειριστή για τα Μ.Ε. 4.1 

23.  ******02032 101 
Έλλειψη α) απαιτούμενης άδειας οδήγησης, β) ΠΕΙ και γ) 

κάρτας ψηφιακού ταχογράφου 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

(κατόπιν διόρθωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 1134/2021 απόφαση του ΑΣΕΠ) 

οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση στην υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2021 (ΑΔΑ: ΨΑ5ΖΩΞΕ-2Δ2) Ανακοίνωση για τη 

πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη 

εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα 

Α/Α ΑΜΚΑ Ή ΑΔΤ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

24.  ******02032 102 Έλλειψη απαιτούμενης άδειας χειριστή για τα Μ.Ε. 2.5 

25.  ******02032 103 Έλλειψη απαιτούμενης άδειας χειριστή για τα Μ.Ε. 4.1 

26.  ******03667 104 Υπέρβαση ορίου ηλικίας 

27.  ******01908 104 Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης (27.7.2021) 

28.  ******03136 100 
Έλλειψη α) απαιτούμενης άδειας οδήγησης, β) ΠΕΙ και γ) 

κάρτας ψηφιακού ταχογράφου 

29.  ******03136 101 
Έλλειψη α) απαιτούμενης άδειας οδήγησης, β) ΠΕΙ και γ) 

κάρτας ψηφιακού ταχογράφου 

30.  ******03136 102 Έλλειψη απαιτούμενης άδειας χειριστή για τα Μ.Ε. 2.5 

31.  ******03136 103 Έλλειψη απαιτούμενης άδειας χειριστή για τα Μ.Ε. 4.1 

32.  ******03528 100 
Έλλειψη α) απαιτούμενης άδειας οδήγησης, β) ΠΕΙ και γ) 

κάρτας ψηφιακού ταχογράφου 

33.  ******03528 101 
Έλλειψη α) απαιτούμενης άδειας οδήγησης, β) ΠΕΙ και γ) 

κάρτας ψηφιακού ταχογράφου 

34.  ******03528 102 Έλλειψη απαιτούμενης άδειας χειριστή για τα Μ.Ε. 2.5 

35.  ******03528 103 Έλλειψη απαιτούμενης άδειας χειριστή για τα Μ.Ε. 4.1 

36.  ******01490 100 Έλλειψη αντίστοιχης εμπειρίας Β ή Γ’ επικουρίας 
37.  ******01490 101 Έλλειψη αντίστοιχης εμπειρίας Β ή Γ’ επικουρίας 

38.  ******00499 100 

Η αίτηση πρόσληψης αφορούσε σε Ανακοίνωση του 

Δήμου μας για την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης 

διάρκειας 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

39.  ΤΡΙ………     ΚΩΝ……. 100 
Αδύνατη προβολή της αίτησης και των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών (παραπομπή στο google drive) 

40.  ΤΡΙ………     ΚΩΝ……. 101 
Αδύνατη προβολή της αίτησης και των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών (παραπομπή στο google drive) 

41.  ΤΡΙ………     ΚΩΝ……. 102 
Αδύνατη προβολή της αίτησης και των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών (παραπομπή στο google drive) 

42.  ΤΡΙ………     ΚΩΝ……. 103 
Αδύνατη προβολή της αίτησης και των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών (παραπομπή στο google drive) 

43.  ΤΡΙ………     ΚΩΝ……. 104 
Αδύνατη προβολή της αίτησης και των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών (παραπομπή στο google drive) 

 
      Με εντολή ∆ηµάρχου 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
∆/ΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
    ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ 
       ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/Α 


