
                                                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Σκόπελος,  21/09/2022 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                            Αριθμ. πρωτ.: 5389 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ                                                                                        

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ  ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΣΚΟΠΈΛΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5046/05-09-2022, ΛΟΓΩ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ.  

 

 

Στη  Σκόπελο και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

08:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ.  5368/20-09-2022 Απόφαση 

Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τις αιτήσεις - δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες 

κατάταξης  και βαθμολογίας υποψηφίων της με αριθμ. πρωτ. 5046/05-09-2022 ανακοίνωσης του Δήμου 

Σκοπέλου για τον καθαρισμό Σχολικών Μονάδων.   

 

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 μίας (1)  θέσεως, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές – στριες Σχολικών Μονάδων   με σχετική 

προκήρυξη που δημοσιεύθηκε κατόπιν λήψης  της υπ’ αριθ. 149/2022 Απόφασης  της Οικονομικής 

Επιτροπής, για το λόγο ότι, καλύφθηκαν οι εννέα (9)  από τις  δέκα (10) θέσεις οι οποίες προκηρύχθηκαν 

με την υπ΄αριθμ. 4592/04-08-2022 ανακοίνωση του φορέα μας.    

Με την υπ’ αριθμ. 5368/20-09-2022 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. 5046/05-09-2022 ανακοίνωση του φορέα μας  

 Την υπ’ αριθ. 55472/23-7-2021 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 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Παράρτημα ΙΙ για την πρόσληψη Καθαριστών -  Καθαριστριών στις Σχολικές Μονάδες των 

Δήμων.  

 Το γεγονός ότι για την ειδικότητα  ΥΕ Καθαριστών -  Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων  δεν 

απαιτούνται από το νόμο ειδικά τυπικά προσόντα.  

  Τις πέντε  (5) υποβληθείσες αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα  σε αυτές δικαιολογητικά.  

 

προέβησαν στην αξιολόγηση των αιτήσεων  που υποβλήθηκαν σύμφωνα πάντα με όσα ορίζονται 

από την κείμενη νομοθεσία, την υπ΄αριθμ. πρωτ. 5046/05-09-2022 ανακοίνωση του Δήμου και το 

παράρτημα αυτής. 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 (εμπειρία, πολυτεκνία, τριτεκνία, ανήλικα τέκνα, 

ηλικία κλπ.).  

 Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον Πίνακα  Κατάταξης & Βαθμολογίας για την ειδικότητα 

ΥΕ    Καθαριστές – στριες Σχολικών Μονάδων έχει ως  εξής :  

1. Μαρλίτση Ευγενία του Παντελή, με συνολική βαθμολογία 25 μόρια (δηλωθέντα 

βαθμολογούμενα κριτήρια, ηλικία και αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου). 

2. Σταυροπούλου Αικατερίνη του Νικολάου, με συνολική βαθμολογία 20 μόρια (δηλωθέντα 

βαθμολογούμενα κριτήρια, ανήλικα τέκνα και  ηλικία ). 

3. Μπελτζενίτη Μαγδαληνή του Νικολάου, με συνολική βαθμολογία 20 μόρια (δηλωθέντα 

βαθμολογούμενα κριτήρια, ηλικία ). 

4. Μπάτζιου Ελένη του Λεωνίδα, με συνολική βαθμολογία 20 μόρια (δηλωθέντα 

βαθμολογούμενα κριτήρια, ηλικία ). 

5.  Muci Stefan του Thoma , με συνολική βαθμολογία 20 μόρια (δηλωθέντα βαθμολογούμενα 

κριτήρια, ηλικία ). 

 

Κατά την διαδικασία σύνταξης του πίνακα προέκυψαν ισοβαθμίες μεταξύ  υποψηφίων σε όλα τα  

δηλωθέντα βαθμολογούμενα κριτήρια (ηλικία)   ως ακολούθως : 

 Στην  3η ,4η  και 5η θέση  ισοβάθμησαν οι Μπελτζενίτη Μαγδαληνή του Νικολάου,  Μπάτζιου 

Ελένη του Λεωνίδα  και Muci Stefan του Thoma  , με συνολική βαθμολογία  20 μόρια.  



 Προκειμένου να καθοριστεί η τελική σειρά κατάταξης των ισοβαθμούντων υποψηφίων  θα πρέπει η 

επιτροπή να προβεί στην διενέργεια Δημόσιας Κλήρωσης, από την οποία εξαιρείται, η  Σταυροπούλου 

Αικατερίνη του Νικολάου,  για το λόγο ότι, στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική 

βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο  

και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω 

καθεξής. 

 

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) 


