A/Α

1

2

3

4

Α.Μ.

18

6

9

16

ΔΠΧΝΤΜΟ

ΓΚΑΣΕΖ

ΚΑΣΗΒΔΛΖ

ΜΟΤΡΣΕΟΤΚΟ

ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑ

KΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΚΛΔΙΟΜΔΝΧΝ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (ΓΔ), ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΟΓΗΓΧΝ ΜΔ ΦΗΦΙΑΚΟ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟ
ΚΧΓΙΚΟ ΘΔΗ 101
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ
Α.Γ.Σ.
ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ
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ΒΑΗΛΔΗΟ

ΑΝΑΣΑΗΟ

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ

ΑΖ617287

Γελ επηζπλάπηεηαη πξόζθαηε Βεβαίσζε αλεξγίαο , πνπ ζύκθσλα κε ηελ ΟΥ
1/2016 Αλαθνίλσζε θαη ην "Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο
Οξηζκέλνπ Υξόλνπ" , είλαη Απαραίτητο Γικαιολογητικό ην νπνίν νη ππνςήθηνη
πξέπεη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ αίηεζή ηνπ

ΑΚ501250

Ωο ππνςήθηνο κε πξνζόληα Β΄ Δπηθνπξίαο , ζα έπξεπε λα έρεη απνδεδεηγκέλα
ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία . Ζ εκπεηξία απηή ζα έπξεπε λα πξνθύπηεη κε
βεβαίσζε από ηνλ αζθαιηζηηθό θνξέα ζπλνδεπόκελε κε ρσξηζηή ππεύζπλε
δήισζε πνπ λα δειώλνληαη ν εξγνδόηεο , ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο . ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν αηηώλ θαηέζεζε
ππεύζπλε πνπ δελ αθνξά ην ρξόλν αζθάιηζεο πνπ βεβαηώλεηαη από ηνλ
αζθαιηζηηθό θνξέα θαη δελ πξνζθόκηζε ππεύζπλε δήισζε γηα ην δηάζηεκα πνπ
ππάξρεη βεβαίσζε από ηνλ αζθαιηζηηθό θνξέα , Από ηελ νπνία βεβαίσζε δελ
πξνθύπηεη ε εηδηθόηεηα

ΑΗ558943

Ο αηηώλ δελ θαηέρεη ην ηππηθό πξνζόλ γηα ηελ Β΄ θαη Γ΄ επηθνπξία , δειαδή δελ
θαηέρεη απνιπηήξην ηίηιν ζπνπδώλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο , πνπ ζηελ
πεξίπησζή ηνπ , είλαη ην απνιπηήξην ηξηηαμίνπ Γπκλαζίνπ , δηόηη απεθνίηε από ην
Γεκνηηθό κεηά ην 1980

Ν291677

Ο αηηώλ σο ππνςήθηνο κε πξνζόληα Β΄ επηθνπξίαο , ζα έπξεπε λα δηαζέηεη
απνδεδεηγκέλε ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία . Απνδεηθλπόκελε από βεβαίσζε ηνπ
αζθαιηζηηθνύ θνξέα ζπλνδεπόκελε κε ππεύζπλε δήισζε . Από ηελ βεβαίσζε
ηνπ ΗΚΑ δελ πξνθύπηεη ε εηδηθόηεηά ηνπ σο Οδεγόο , επίζεο ν ίδηνο ζηελ
ππεύζπλε δήισζή δειώλεη όηη εξγαδόηαλ σο ηερλίηεο - νδεγόο θάηη πνπ δελ
πξνθύπηεη από ηελ βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα
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ΑΜ795032

Γελ επηζπλάπηεηαη πξόζθαηε Βεβαίσζε αλεξγίαο ,
πνπ ζύκθσλα κε ηελ ΟΥ 1/2016 Αλαθνίλσζε θαη
ην "Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ
Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ" , είλαη Απαραίτητο
Γικαιολογητικό ην νπνίν νη ππνςήθηνη πξέπεη λα
ππνβάινπλ καδί κε ηελ αίηεζή ηνπ
Ζ αίηεζε ε νπνία εζηάιε εκπξόζεζκα
ηαρπδξνκηθώο δελ είλαη ππνγεγξακκέλε από ηνλ
αηηνύληα

ΑΚ501250

Ωο ππνςήθηνο κε πξνζόληα Β΄ Δπηθνπξίαο , ζα
έπξεπε λα έρεη απνδεδεηγκέλα ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ
εκεπεηξία . Ζ εκπεηξία απηή ζα έπεπε λα πξνθύπηεη
κε βεβαίσζε από ηνλ αζθαιηζηηθό θνξέα
ζπλνδεπόκελε κε ρσξηζηή ππεύζπλε δήισζε πνπ
λα δειώλνληαη ν εξγνδόηεο , ην είδνο θαη ε ρξνληθή
δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο . ηελ
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν αηηώλ θαηέζεζε
ππεύζπλε πνπ δελ αθνξά ην ρξόλν αζθάιηζεο πνπ
βεβαηώλεηαη από ηνλ αζθαιηζηηθό θνξέα θαη δελ
πξνζθόκηζε ππεύζπλε δήισζε γηα ην δηάζηεκα πνπ
ππάξρεη βεβαίσζε από ηνλ αζθαιηζηηθό θνξέα ,
Από ηελ νπνία βεβαίσζε δελ πξνθύπηεη ε εηδηθόηεηα

ΑΗ558943

Ο αηηώλ δελ θαηέρεη ην ηππηθό πξνζόλ γηα ηελ Β΄ θαη
Γ΄ επηθνπξία , δειαδή δελ θαηέρεη απνιπηήξην ηίηιν
ζπνπδώλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο , πνπ ζηελ
πεξίπησζή ηνπ , είλαη ην απνιπηήξην ηξηηαμίνπ
Γπκλαζίνπ , δηόηη απεθνίηε από ην Γεκνηηθό κεηά ην
1980
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Ν291677

Ο αηηώλ σο ππνςήθηνο κε πξνζόληα Β΄ επηθνπξίαο ,
ζα έπξεπε λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε ηξηεηή
ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία . Απνδεηθλπόκελε από
βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ζπλνδεπόκελε
κε ππεύζπλε δήισζε . Από ηελ βεβαίσζε ηνπ ΗΚΑ
δελ πξνθύπηεη όηη ε εηδηθόηεηά ηνπ σο Οδεγόο ,
επίζεο ν ίδηνο ζηελ ππεύζπλε δήισζή δειώλεη όηη
εξγαδόηαλ σο ηερλίηεο - νδεγόο θάηη πνπ δελ
πξνθύπηεη από ηελ βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ
θνξέα
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ΑΔ047103

Γελ επηζπλάπηεηαη πξόζθαηε Βεβαίσζε αλεξγίαο , πνπ
ζύκθσλα κε ηελ ΟΥ 1/2016 Αλαθνίλσζε θαη ην "Παξάξηεκα
αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ" ,
είλαη Απαραίτητο Γικαιολογητικό ην νπνίν νη ππνςήθηνη
πξέπεη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ αίηεζή ηνπ

Φ038074

ύκθσλα κε ηελ ΟΥ 1/2016 Αλαθνίλσζε θαη ην "Παξάξηεκα
αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ" , ε
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο βεβαίσζεο αλεξγίαο , ε νπνία είλαη
είλαη Απαραίτητο Γικαιολογητικό ην νπνίν νη ππνςήθηνη
πξέπεη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο , δελ πξέπεη λα
απέρεη πεξηζζόηεξν από πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ
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Ζ Πξόεδξνο

Φσηεηλή ηπιηαλνπνύινπ

Σα Μέιε

Γήκεηξα Καηξαθνύιε

Ηζηδώξα Πέγθνπ

