
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5/2021 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 ΤΕ ΗΘΟΠΟΙΩΝ, ΑΝΔΡΕΣ, ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
55-60 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 1 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 

ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1. ΓΛΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΗΓΙΝΟΣ 
27/9/2021-

11815/ΔΠ882 

Κατέθεσε αίτηση για θέσεις δύο 

διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού. 

Συγκεκριμένα  για τις θέσεις 103 ΤΕ 

ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΑΝΔΡΕΣ για ερμηνευτική 

ηλικία 55-60, 105 ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΩΝ 

ΑΝΔΡΕΣ για ερμηνευτική ηλικία 55-60 &  

106 ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΑΝΔΡΕΣ για 

ερμηνευτική ηλικία 55-60, Σύμφωνα με 

την Ανακοίνωση 5/2021 και συγκεκριμένα 

την παράγραφο  «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

αναφέρεται σαφώς πως: «Κάθε 

υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία 

μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 

κατηγορίας προσωπικού (TΕ ή ΔΕ). Η 

σώρευση θέσεων διαφορετικών 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Βόλος  13/10/2021 
 

Αρ. Πρωτ. 12951/ΔΠ990 



κατηγοριών προσωπικού σε μία ή 

περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται 

αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση 

όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του 

υποψηφίου από την περαιτέρω 

διαδικασία». 

 

2. ΓΚΟΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
28/9/2021-

11940/ΔΠ888 

Δεν κατέθεσε με την με αριθμ.πρωτ. 
28/9/2021-11940/ΔΠ888 αίτηση του  
«Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86», 
στην οποία να δηλώνεται ο χρόνος και το 
είδος της εμπειρίας του, αρμοδίως 
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 
«Δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας» 
και συγκεκριμένα:  

«α. Για τους μισθωτούς του Δημοσίου και 
Ιδιωτικού τομέα: 
 Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού 

φορέα (τύπου ΑΣΕΠ) από την οποία 
να προκύπτει η διάρκεια της 
ασφάλισης, η επωνυμία του 
εργοδότη, το είδος της 
δραστηριότητας και η ειδικότητα. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του 
Ν.1599/1986 αρμοδίως θεωρημένη 
για το γνήσιο της υπογραφής, στην 
οποία να δηλώνεται επακριβώς ο 
χρόνος και το είδος της εμπειρίας 
του, τα στοιχεία του εργοδότη, 
φυσικού προσώπου ή της 
επωνυμίας της επιχείρησης αν 
πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι 
μισθωτοί του δημόσιου τομέα 
μπορούν, εναλλακτικά, αντί της 
βεβαίωσης του ασφαλιστικού 
φορέα και της υπεύθυνης 
δήλωσης, να προσκομίσουν 
βεβαίωση του οικείου φορέα του 
δημοσίου τομέα από την οποία να 
προκύπτει και το είδος της 
εμπειρίας. 
 

β. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: 
 Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού 

φορέα από την οποία να προκύπτει η 
διάρκεια της ασφάλισης. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του 
Ν.1599/1986 αρμοδίως θεωρημένη 
για το γνήσιο της υπογραφής στην 
οποία να δηλώνεται ότι εκτέλεσε 
συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες 
και έργα σχετικά με το αντικείμενο 
της εμπειρίας. 

 Υποβολή μίας τουλάχιστον σχετικής 
σύμβασης ή δελτίων παροχής 
υπηρεσιών που καλύπτουν 
ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος 
της εμπειρίας.» 

 

Συνεπώς, η επιτροπή, λαμβάνοντας 
υπόψη την παράγραφο: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ» και συγκεκριμένα: «…Όσοι 
υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα 



- κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται 
από την επιτροπή..», έκρινε ομόφωνα 
πως ο συγκεκριμένος υποψήφιος 
αποκλείεται από την περαιτέρω 
διαδικασία. 
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :104 ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ 
ΗΛΙΚΙΑ 30-35 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 2 

 

1. ΚΙΤΣΑΝΤΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 
30/9/2021-

12067/ΔΠ896 

Δεν κατέθεσε με την με αριθμ.πρωτ. 
30/9/2021-12067/ΔΠ896 αίτηση της  
«Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού 
φορέα (τύπου ΑΣΕΠ) από την οποία να 
προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης, η 
επωνυμία του εργοδότη, το είδος της 
δραστηριότητας και η ειδικότητα της όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 
«Δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας» 
και συγκεκριμένα:  

 
«α. Για τους μισθωτούς του Δημοσίου και 
Ιδιωτικού τομέα: 
 Βεβαίωση του οικείου 

Ασφαλιστικού φορέα (τύπου ΑΣΕΠ) 
από την οποία να προκύπτει η 
διάρκεια της ασφάλισης, η 
επωνυμία του εργοδότη, το είδος 
της δραστηριότητας και η 
ειδικότητα. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 
αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο 
της υπογραφής, στην οποία να 
δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το 
είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία 
του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή 
της επωνυμίας της επιχείρησης αν 
πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι 
μισθωτοί του δημόσιου τομέα 
μπορούν, εναλλακτικά, αντί της 
βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα 
και της υπεύθυνης δήλωσης, να 
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου 
φορέα του δημοσίου τομέα από την 
οποία να προκύπτει και το είδος της 
εμπειρίας. 
 

β. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: 
 Βεβαίωση του οικείου 

Ασφαλιστικού φορέα από την 
οποία να προκύπτει η διάρκεια της 
ασφάλισης. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 
αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο 
της υπογραφής στην οποία να 
δηλώνεται ότι εκτέλεσε συγκεκριμένες 
εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με 
το αντικείμενο της εμπειρίας. 

 Υποβολή μίας τουλάχιστον σχετικής 
σύμβασης ή δελτίων παροχής 
υπηρεσιών που καλύπτουν 
ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος 
της εμπειρίας.» 

 

 



Τα μέλη της Επιτροπής       

 Δραντάκη Χρύσα  

 Μιμαίος Ανδρέας  

 Καλαντζή Αγγελική 

 

Κοινοποίηση:  

 Στον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ 

 Στη Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού 


