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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ  ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ- ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΚΗΣ & 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)  ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΈΛΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ  ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4592/04-08-2022  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 

 

Στη  Σκόπελο και στο Δημοτικό Κατάστημα  23 Αυγούστου 20212, ημέρα  Τρίτη και ώρα 

08:30  π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ. πρωτ. 4826/22-08-2022 

Απόφαση Δημάρχου, προκειμένου να καταρτίσει τους  προσωρινούς πίνακες κατάταξης  των 

υποψηφίων της  υπ΄αριθμ. πρωτ.4592/04-08-2022 ανακοίνωσης του Δήμου Σκοπέλου.  

 

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 έκδοση προκήρυξης για την  πλήρωση συνολικά  δέκα   

(10) θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε 

υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων,  ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές -στριες Σχολικών 

Μονάδων εκ των οποίων  οι οκτώ (8)  θέσεις είναι Μερικής Απασχόλησης και η δυο (2) θέσεις  

Πλήρους Απασχόλησης.  



Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4826/22-08-2022 Απόφαση Δημάρχου, συστήθηκε η παρούσα 

επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των 

υποψηφίων.  

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο και έλαβαν υπόψη : 

 Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4592/04-08-2022 ανακοίνωση του Δήμου,  

 Το Παράρτημα ΙΙ για την πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές 

μονάδες των Δήμων, 

 Το γεγονός ότι για την  ειδικότητα ΥΕ Καθαριστές -στριες Σχολικών Μονάδων δεν  

απαιτούνται από το νόμο ειδικά τυπικά προσόντα,   

  Τις υποβληθείσες αιτήσεις των υποψηφίων, με τα συνημμένα δικαιολογητικά  

 Τις διατάξεις του  άρθρου 34 του Ν. 4713/2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

 Την υπ’ αριθ. 55472/23-07-2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία 

και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) 

της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου» (ΦΕΚ  3352/Β/2021), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

 Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-07-2022 Εγκριτική Απόφαση της 

Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και 

προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει. 

 Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 45941/11-07-2022  έγγραφο του  ΥΠ.ΕΣ.  

 

προέβησαν στην αξιολόγηση των αιτήσεων  που υποβλήθηκαν σύμφωνα πάντα με όσα 

ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4592/04-08-2022  ανακοίνωση 

του Δήμου και το παράρτημα αυτής.  Συγκεκριμένα, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων 

λήφθηκαν υπόψη  όσα δηλώθηκαν στη σχετική αίτηση κάθε υποψηφίου καθώς και τα 

συνημμένα δικαιολογητικά,  σε συνδυασμό με τα κριτήρια επιλογής (εμπειρία, αριθμό 

αιθουσών πολυτεκνία, τριτεκνία,  ηλικία, αναπηρία  κλπ.) και το παράρτημα της εν λόγω 

ανακοίνωσης.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή καταρτίζει τους  προσωρινούς πίνακες ( πλήρους και 

μερικής απασχόλησης ) για την ειδικότητα ΥΕ Καθαριστές –στριες Σχολικών Μονάδων, οι 

οποίοι περιλαμβάνουν  όλους τους υποψηφίους με σειρά μοριοδότησης και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού, αναλυτικά ως εξής:  



 

 Ονομαστική Κατάσταση Αιτούντων Υποψηφίων,  

  Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης & βαθμολογίας Υποψηφίων για την  ειδικότητα   

ΥΕ   Καθαριστές -στριες Σχολικών Μονάδων  ( Μερικής Απασχόλησης),  

  Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης & βαθμολογίας Υποψηφίων για την  ειδικότητα   

ΥΕ   Καθαριστές -στριες Σχολικών Μονάδων  (Πλήρους Απασχόλησης),  

 Προσωρινό Πίνακα Προσληπτέων για την  ειδικότητα   ΥΕ   Καθαριστές -στριες 

Σχολικών Μονάδων  ( Μερικής και Πλήρους  Απασχόλησης ), 

 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως: 

1) Βούλγαρης Αριστείδης του Νικολάου (Πρόεδρος) 

2)Προβιά Αικατερίνη του Ιωάννου (Μέλος) 

3) Γούλας Γεώργιος του Βασιλείου (Μέλος) 

 

 


