ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σκόπελος, 22/06/2022

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αριθμ. πρωτ.: 3595

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1/2022
Στη Σκόπελο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 22 Ιουνίου , ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 π.μ.
συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3107/07-06-2022 Απόφαση Δημάρχου,
προκειμένου να ελέγξει τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης
των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2022 ανακοίνωσης του Δήμου Σκοπέλου με αριθμ. πρωτ. 1934/05-04-2022.
Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Βούλγαρης Αριστείδης του Νικολάου (Πρόεδρος)
2) Προβιά Αικατερίνη του Ιωάννου (Μέλος)
3)

Γούλας Γεώργιος του Βασιλείου (Μέλος)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γκίκα Βασιλική, γραμματέα της επιτροπής που ορίσθηκε με την
παραπάνω απόφαση Δημάρχου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και είπε τα εξής:
«Ο Δήμος Σκοπέλου προχώρησε στην πλήρωση συνολικά εννέα (9) θέσεων προσωπικού, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τρείς

(3) θέσεις ειδικότητας ΔΕ Οδηγών

Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), μιας (1) θέσης ειδικότητας ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων Έργου (φορτωτής) , τεσσάρων (4) θέσεων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
και μιας (1) θέσης ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με ημίονο για την κάλυψη αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχετική προκήρυξη (ΣΟΧ 1/2022) που δημοσιεύθηκε ύστερα από την υπ’
αριθ. 41/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο και έλαβαν υπόψη :


Τη ΣΟΧ 1/2022 ανακοίνωση του Δήμου,



Το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση
έκδοσης «10.06.2021»,



Τα απαιτούμενα από το νόμο ειδικά τυπικά προσόντα για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών
Απορριμματοφόρων (τίτλος σπουδών -

άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας - Πιστοποιητικό

Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) - Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού ).


Τα απαιτούμενα από το νόμο ειδικά τυπικά προσόντα για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων Έργου (Φορτωτής) (τίτλος σπουδών - Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ε΄ τάξης Γ’ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 της
κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ.
519/6.3.2013/τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - Ισχύουσα άδεια
οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική).



Το γεγονός ότι για την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας με ημίονο δεν απαιτούνται από το νόμο ειδικά τυπικά προσόντα.



Τις τέσσερις (4) υποβληθείσες αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά για την
ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)



Το γεγονός ότι για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Φορτωτής) δεν
υποβλήθηκαν αιτήσεις συμμετοχής.



Τις έντεκα (11) υποβληθείσες αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά για την
ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.



Τις δυο (2) υποβληθείσες αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά για την
ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με ημίονο



Τις διατάξεις του Π.Δ 164/2004



Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4528/2018 ( ΦΕΚ 50 Α΄)



Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν.4765/2021 ( ΦΕΚ 6 Α΄)

προέβησαν στην αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σύμφωνα πάντα με όσα ορίζονται
από την κείμενη νομοθεσία, τη ΣΟΧ 1/2022 ανακοίνωση του Δήμου και το παράρτημα αυτής,
καθώς και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων
λήφθηκαν υπόψη όλα όσα δηλώθηκαν στη σχετική αίτηση κάθε υποψηφίου σε συνδυασμό με τα
επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και όλα τα κριτήρια επιλογής (ανεργία, πολυτεκνία, τριτεκνία,
ανήλικα τέκνα τίτλοι σπουδών, εμπειρία, αναπηρία κλπ.), το κώλυμα της υπέρβασης της 8μηνης
απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου τομέα, καθώς και το κριτήριο της εντοπιότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή προέβη στην κατάρτιση των πινάκων της ΣΟΧ 1/2022 Ανακοίνωσης
οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, αναλυτικά ως εξής :



Ονομαστική Κατάσταση Αιτούντων Υποψηφίων,



Πίνακας Κατάταξης & βαθμολογίας Υποψηφίων για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών
Απορριμματοφόρων ( με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου),



Πίνακας Κατάταξης & βαθμολογίας Υποψηφίων για την ειδικότητα ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας,



Πίνακας Κατάταξης & βαθμολογίας Υποψηφίων για την ειδικότητα ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας με ημίονο,
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:

1) Βούλγαρης Αριστείδης του Νικολάου (Πρόεδρος)
2)

Γούλας Γεώργιος του Βασιλείου (Μέλος)

3)

Προβιά Αικατερίνη του Ιωάννου (Μέλος)

