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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                      

Φορέας :  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                                                                                                                                                  Ανακοίνωση :Υπ' αριθμ. Σ.M.E: 5/2021
Έργο : Υλοποίηση  του του Έργου: «COproductioN with NaturE for City Transitioning, 
Innovation and Governance» με ακρωνύμιο «CONNECTING NATURE»
στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020      
Τόπος εκτέλεσης : Ιωάννινα
Διάρκεια Σύμβασης : Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του προγράμματος (31/05/2022).
 Σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος, η διάρκεια της απασχόλησης δεν θα υπερβαίνει το ένα (1) έτος

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 102
Ειδικότητα ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΑΖ 240668 74915/27-7-2021
Δεν κατατέθηκε Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του 
Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος 
και το είδος της εμπειρίας.

ΑΕ 215207 77496/2-8-2021
Δεν αποδεικνύεται το απαιτούμενο τυπικό προσόν της 
εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας. Δεν περιγράφεται 
επακριβώς το είδος της εμπειρίας σε διοικητικά καθήκοντα.

ΑΗ 302117 77506/2-8-2021
Δεν κατέθεσε δικαιολογητικά για απόδειξη εμπειρίας
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ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΑΒ 809963 78083/3-8-2021
Δεν αποδεικνύεται το απαιτούμενο τυπικό προσόν της 
εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας. Δεν περιγράφεται 
επακριβώς το είδος της εμπειρίας σε διοικητικά καθήκοντα.

ΑΚ 361011 76328/27-7-2021
Δεν αποδεικνύεται εμπειρία σε διοικητικά καθήκοντα στο 
δημόσιο τομέα - Δεν έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά.

ΑΗ 738849 74897/29-7-2021
Δεν αποδεικνύεται το απαιτούμενο τυπικό προσόν της 
εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας. Δεν περιγράφεται 
επακριβώς το είδος της εμπειρίας σε διοικητικά καθήκοντα..

ΑΝ 291549 77523/02-8-2021
Δεν αποδεικνύεται το απαιτούμενο τυπικό προσόν της 
εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας. Δεν περιγράφεται 
επακριβώς το είδος της εμπειρίας σε διοικητικά καθήκοντα.

ΑΚ 376153 77985/3-8-2021 Δεν κατέθεσε δικαιολογητικά για την απόδειξη εμπειρίας.

ΑΖ 325651 75811/28-7-2021
Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά για απόδειξη εργασιακής 
εμπειρίας.

ΑΝ 290116 77960/3-8-2021

Δεν αποδεικνύεται το απαιτούμενο τυπικό προσόν της 
εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας.
Δεν περιγράφεται επακριβώς το είδος της εμπειρίας σε 
διοικητικά καθήκοντα.
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ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΑΑ 39100 77558/2-8-2021

Δεν αποδεικνύεται το απαιτούμενο τυπικό προσόν της 
εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας.
Δεν περιγράφεται επακριβώς το είδος της εμπειρίας σε 
διοικητικά καθήκοντα.

ΑΒ 409833 78585/4-8-2021 Δεν αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης.

ΑΟ 337365 76520/29-7-2021
Δεν κατατέθηκε Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του 
Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος 
και το είδος της εμπειρίας.

ΑΙ 030262 79048/5-8-2021

Δεν αποδεικνύεται το απαιτούμενο τυπικό προσόν της 
εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας.
Δεν περιγράφεται επακριβώς το είδος της εμπειρίας σε 
διοικητικά καθήκοντα

ΑΕ290547 77524/2-8-2021
Δεν αποδεικνύεται το απαιτούμενο τυπικό προσόν της 
εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας.
Δεν περιγράφεται επακριβώς το είδος της εμπειρίας σε 
διοικητικά καθήκοντα.
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ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΑΒ 807832 77215/30-7-2021

Κατέθεσε μετάφραση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής χωρίς 
πράξη αναγνώρισης.

Δεν αποδεικνύεται το απαιτούμενο τυπικό προσόν της 
εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας.

 Δεν περιγράφεται επακριβώς το είδος της εμπειρίας σε 
διοικητικά καθήκοντα

ΑΕ 245495 78587/4-8-2021
Δεν αποδεικνύεται το απαιτούμενο τυπικό προσόν της 
εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας.
Δεν περιγράφεται επακριβώς το είδος της εμπειρίας σε 
διοικητικά καθήκοντα.

ΑΒ 112677 75695/28-7-2021
Δεν αποδεικνύεται το απαιτούμενο τυπικό προσόν της 
εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας.
Δεν περιγράφεται επακριβώς το είδος της εμπειρίας σε 
διοικητικά καθήκοντα.

ΑΒ 408338 77336/29-7-2021

Δεν αποδεικνύεται το απαιτούμενο τυπικό προσόν της 
εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας.
Δεν περιγράφεται επακριβώς το είδος της εμπειρίας σε 
διοικητικά καθήκοντα
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ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Φ378240 76337/29-7-2021

Δεν αποδεικνύεται το απαιτούμενο τυπικό προσόν της 
εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας.
Δεν περιγράφεται επακριβώς το είδος της εμπειρίας σε 
διοικητικά καθήκοντα.

ΑΕ 275088 78176/3-8-2021

Δεν αποδεικνύεται το απαιτούμενο τυπικό προσόν της 
εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας.
Δεν περιγράφεται επακριβώς το είδος της εμπειρίας σε 
διοικητικά καθήκοντα.

Ιωάννινα  23-8-2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                     Κουμπούρη Σταμάτα      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                 Μακρή Κυριακή ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ

Τσούρης Βασίλειος

ΑΔΑ: 6Γ5ΜΩΕΩ-8Υ2


		2021-08-23T11:26:39+0300


		2021-08-23T12:28:14+0300
	Athens




