
                                    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

                                           ΠΡΟΣΚΛΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4532/18-01-2022(ΑΔΑ:ΩΤΤΝ46ΜΤΛΚ-7ΨΥ) 

                                                ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Α/Α  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

     1 11607/09-02-2022 Δεν απέδειξε άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας. 

     2 8285/01-02-2022 Δεν υπέβαλε εμπρόθεσμα: α) πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ισότιμο τίτλο σπουδών 

της αλλοδαπής β)πιστοποιητικό για την απόδειξη της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας. 

     3 7524/31-01-2022 Δεν υπέβαλε έγγραφα για την απόδειξη: α) πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ ή ισότιμου τίτλου 

σπουδών της αλλοδαπής, β) επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε 

συναφή προς τις αρμοδιότητες της Επιθεώρησης Εργασίας αντικείμενα, γ) διοικητικής 

εμπειρίας τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα, 

δ) της άριστης γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. 

     4 6156/24-01-2022 Δεν απέδειξε: α) επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε συναφή προς τις αρμο- 

διότητες της Επιθεώρησης Εργασίας αντικείμενα, β) διοικητική εμπειρία τουλάχιστον τριών 

(3) ετών σε θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα. 

     5 5244/20-01-2022 Δεν υπέβαλε έγγραφα για την απόδειξη: α) επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον δέκα (10) 

ετών σε συναφή προς τις αρμοδιότητες της Επιθεώρησης Εργασίας αντικείμενα, β) διοικητικής 

εμπειρίας τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα,  

γ) της άριστης γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. 

     6 7290/28-01-2022 Δεν απέδειξε επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε συναφή προς τις 

αρμοδιότητες της Επιθεώρησης Εργασίας αντικείμενα. 

     7 9170/03-02-2022 Δεν υπέβαλε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. 

     8 11620/09-02-2022 Δεν υπέβαλε έγγραφα για την απόδειξη:α) πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ ή ισότιμου τίτλου σπουδών 

της αλλοδαπής, β) επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε συναφή προς τις 

αρμοδιότητες της Επιθεώρησης Εργασίας αντικείμενα, γ) διοικητικής εμπειρίας τουλάχιστον 

τριών (3) ετών σε θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα, δ)της άριστης γνώσης μίας 

τουλάχιστον ξένης γλώσσας. 

     9 7090/28-01-2022 Δεν απέδειξε επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε συναφή προς τις 

αρμοδιότητες της Επιθεώρησης Εργασίας αντικείμενα. 

     10 6504/27-01-2022 Δεν απέδειξε προσηκόντως: α) επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε συναφή 

προς τις αρμοδιότητες της Επιθεώρησης Εργασίας αντικείμενα, β) διοικητική εμπειρίας 

τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα. 

     11 7388/31-01-2022 Δεν υπέβαλε έγγραφα για την απόδειξη: α) επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον δέκα (10) 

ετών σε συναφή προς τις αρμοδιότητες της Επιθεώρησης Εργασίας αντικείμενα, β) διοικητικής 

εμπειρίας τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα,  

γ) της άριστης γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. 

     12 12230/10-02-2022 Δεν απέδειξε διοικητική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό ή ή 

τον δημόσιο τομέα. 

     13 11606/09-02-2022  Βαθμολογία συνέντευξης κάτω των 400 μορίων ( άρθρο 7 παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 1826/11-01-

2022 (Β΄ 60) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός 

διαδικασίας προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή του Διοικητή της 

Επιθεώρησης Εργασίας και λοιπά σχετικά θέματα»). 

     14 12124/10-02-2022 Δεν υπέβαλε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. 

     15 9989/04-02-2022 Δεν απέδειξε επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε συναφή προς τις 

αρμοδιότητες της Επιθεώρησης Εργασίας αντικείμενα. 

     16 10544/07-02-2022 Δεν υπέβαλε έγγραφα για την απόδειξη: α) επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον δέκα (10) 

ετών σε συναφή προς τις αρμοδιότητες της Επιθεώρησης Εργασίας αντικείμενα, β) διοικητικής 

εμπειρίας τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα. 



 


