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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

ΟΠΣ 5003116 

 

Στη  Σκόπελο και στο Δημοτικό Κατάστημα 12 Ιανουαρίου 2023, ημέρα  Πέμπτη και ώρα     

09:00 συνήλθε η Επιτροπή που ορίσθηκε με την υπ’αριθμ. πρωτ. 7304/20-12-2022 Απόφαση 

Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τον πίνακα κατάταξης 

και βαθμολογίας των υποψηφίων, για την ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  στο 

πλαίσιο της  ΣΟΧ 4/20022 ανακοίνωσης του φορέα μας.  

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Βούλγαρης Αριστείδης του Νικολάου (Πρόεδρος) 

2) Ανδριώτης Ιωάννης του Χρήστου  (Μέλος) 

3) Γούλας Γεώργιος του Βασιλείου (Μέλος) 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  Γκίκα Βασιλική, γραμματέα της επιτροπής που ορίσθηκε με 

την παραπάνω απόφαση Δημάρχου. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και είπε τα εξής: 

Ο Δήμος  Σκοπέλου  προχώρησε  στην έκδοση της ΣΟΧ 4/2022 (αριθμ. πρωτ. 5277/15-09-2022- 

Ορθή Επανάληψη)  ανακοίνωσης για την  πλήρωση μίας (1) θέσης προσωπικού, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας  ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για 

την στελέχωση της δομής « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκοπέλου».   

 

 

 



  Με την υπ’ αριθμ. 7304/20-12-2022  Απόφαση Δημάρχου, συστήθηκε η παρούσα επιτροπή για 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση του  πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας 

υποψηφίων, ειδικότητας  ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ( κωδικός θέσης :101)  

 

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

 Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 5277/15-09-2022  (Ορθή Επανάληψη)  ανακοίνωση του Δήμου,  

 Το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις  

συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα 

Κοινότητας, Δομές Αστέγων”», με σήμανση έκδοσης «4-8-2021».  

 Το Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «29-11-

2022»  

 Τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο 

δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 

(Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει, σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4430/2016,  

 Τις υποβληθείσες αιτήσεις των υποψηφίων, με τα συνημμένα δικαιολογητικά  

 

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

από την κείμενη νομοθεσία, την υπ΄αριθμ. πρωτ. 5277/15-09-2022 ανακοίνωση του Δήμου 

(Ορθή Επανάληψη) 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 (χρόνος ανεργίας ,  ανήλικα 

ή ενήλικα προστατευόμενα τέκνα, άγαμος, διαζευγμένος ή εν χηρεία γονέας, αναπηρία 

υποψηφίου, εμπειρία, καθώς και η ηλικία για την κατάταξη των ισοβαθμούντων υποψηφίων).  

 

 Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή καταρτίζει τους  πίνακες  κατάταξης  για την ειδικότητα 

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών , οι οποίοι περιλαμβάνουν  όλους τους υποψηφίους με σειρά 

μοριοδότησης  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού, αναλυτικά ως εξής:  

 

 Ονομαστική Κατάσταση Αιτούντων Υποψηφίων,  

  Πίνακα Κατάταξης & βαθμολογίας Υποψηφίων για την  ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ 

Κοινωνικών Λειτουργών και  

 Πίνακα Απορριπτέων για την  ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών , 

 



 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

1) Βούλγαρης Αριστείδης του Νικολάου (Πρόεδρος) 

2) Ανδριώτης Ιωάννης του Χρήστου  (Μέλος) 

3) Γούλας Γεώργιος του Βασιλείου (Μέλος) 

 

 


