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Οριστικός Πίνακας Απορριφθέντων 

A/A ΚΑΥΑΣ Αιτιολογία Απόρριψης 

1 HA-MJCG-1664-ZUEM 

Η καταληκτική ημερομηνία της επόμενης ανανέωσης ή ισχύος της κάρτας 
ανεργίας, σύμφωνα με το αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης δεν είναι 
μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών 

αιτήσεων. 

2 HA-VTND-3640-UMVR Μη υποβολή δικαιολογητικών. 

3 HA-SVGM-1958-GDXJ Μη υποβολή δικαιολογητικών. 

4 HA-USBE-3395-EOJB Μη υποβολή δικαιολογητικών. 

5 HA-LLFB-0513-MBAZ Μη υποβολή δικαιολογητικών. 

6 HA-UZNP-7617-VSLX Μη υποβολή δικαιολογητικών. 

7 HA-SJDS-7508-EMYO Μη υποβολή δικαιολογητικών. 

8 HA-DRJC-5166-FODY 

Η καταληκτική ημερομηνία της επόμενης ανανέωσης ή ισχύος της κάρτας 
ανεργίας, σύμφωνα με το αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης δεν είναι 
μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών 

αιτήσεων. 

9 HA-STAS-7155-EYBJ 
Δεν έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/ φόρμα εξατομικευμένης 

παρέμβασης και δεν έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. 

10 HA-GFMT-6796-NBDR 
Δεν υποβλήθηκε αντίγραφο της εν ισχύ κάρτας ανεργίας και βεβαίωση χρόνου 

ανεργίας από τον ΟΑΕΔ έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία λήξης των 
ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

11 HA-GNHF-6419-SSOM Δεν είναι κάτοικος της περιοχής παρέμβασης. 

12 HA-TGGV-1570-LLSX Δεν είναι κάτοικος της περιοχής παρέμβασης. 

13 HA-PCWW-4790-COEA Δεν είναι κάτοικος της περιοχής παρέμβασης. 

14 HA-NHOP-6176-WCAW 
Δεν υποβλήθηκε αντίγραφο ΑΔΤ και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον 

Δήμο. 

15 HA-JNJB-4835-RXCX Μη υποβολή δικαιολογητικών. 

16 HA-SPUS-3777-VCWD 
Δεν είναι κάτοικος της περιοχής παρέμβασης. Μόνο ΔΕ Πυλαίας του Δήμου 

Πυλαίας Χορτιάτη, αυτή μένει ΔΕ Χορτιάτη 

17 HA-GXEX-3885-SZJD Μη υποβολή δικαιολογητικών. 

18 HA-GJSB-6549-ZIEF Μη υποβολή δικαιολογητικών. 

19 HA-NDOY-4775-ZCPW Μη υποβολή δικαιολογητικών. 

20 HA-UWFB-4644-PFRY Μη υποβολή δικαιολογητικών. 

21 HA-CAAL-7104-EFDJ Μη υποβολή δικαιολογητικών. 

22 HA-JHIR-5879-YHDZ Μη υποβολή δικαιολογητικών. 



 

 
 

A/A ΚΑΥΑΣ Αιτιολογία Απόρριψης 

23 HA-ILMG-7701-LRNZ Μη υποβολή δικαιολογητικών. 

24 HA-MZIH-1859-BMXZ 
Δεν έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/ φόρμα εξατομικευμένης 

παρέμβασης και δεν έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. 

25 HA-GUYY-3553-BSMH Μη υποβολή δικαιολογητικών. 

26 HA-YLXV-0563-SLSB 
Δεν έχει υποβληθεί Ατομικό σχέδιο δράσης με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ή Βεβαίωση 

Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ.. 

27 HA-WLFG-3358-ZIWW 
Η βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία 

λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

28 HA-SANB-7543-SVPU Μη υποβολή δικαιολογητικών. 

29 HA-WCJF-3228-LJPR Δεν υποβλήθηκε αντίγραφο της εν ισχύ κάρτας ανεργίας. 

30 HA-OVRS-6194-ARZP Δεν υποβλήθηκε αντίγραφο της εν ισχύ κάρτας ανεργίας. 

31 HA-FXSS-1899-EWJY 
Δεν έχει υποβληθεί Ατομικό σχέδιο δράσης με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ή Βεβαίωση 

Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ.. 

32 HA-JLOH-4300-RLOE Μη υποβολή δικαιολογητικών. 

33 HA-RXLW-4651-WALL 
Η βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία 

λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

34 HA-LRUN-1871-MOCW Μη υποβολή δικαιολογητικών. 

35 HA-XGTO-4796-UDII 

Δεν αποδεικνύεται ότι έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/ φόρμα 
εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
συμμετοχής. 

36 HA-HJNC-5400-RZPO 
Δεν έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/ φόρμα εξατομικευμένης 

παρέμβασης και δεν έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. 

37 HA-OLMO-7816-LJSL Μη υποβολή δικαιολογητικών. 

38 HA-XMWI-3333-HFOX Μη υποβολή δικαιολογητικών. 

39 HA-CLIH-3715-TWSG Μη υποβολή δικαιολογητικών. 

40 HA-SBNZ-5566-THXC Μη υποβολή δικαιολογητικών. 

41 HA-MELY-7777-MDZU Δεν είναι κάτοικος της περιοχής παρέμβασης. 

 


