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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ3/2021
Στην Θάσο σήμερα 24 Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Δημοτικό κατάστημα συνήλθε η
τριμελής επιτροπή για την επιλογή προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 12438/09-08-2021 ΣΟΧ3/2021
(ΑΔΑ: 6Ψ5ΙΩΡΔ-0Σ2) ανακοίνωσης του Δήμου Θάσου. Η τριμελής επιτροπή συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθ. 14/12769/16-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΖ8ΩΡΔ-0ΑΗ) απόφαση του Δημάρχου Θάσου, το οποίο
αποτελείται από τους:
 Στρατηγέντα Σωτήριο του Δημητρίου, Αντιδήμαρχο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.
 Αρσενίου Σωτηρία του Παναγιώτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 Πατήρα Δέσποινα του Μιχαήλ, αν. Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, εξετάστηκαν οι αντιρρήσεις των υποψηφίων και:
Σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 12896/19-08-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΒΕΩΡΔ-9Μ1) προσωρινών πινάκων κατάταξης
οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στο δημοτικό κατάστημα και στην αρχική ιστοσελίδα του Δήμου Θάσου, και
σύμφωνα με το ΦΕΚ 3352 /Β΄/26-07-2021, παραλήφθηκε εμπρόθεσμα και εξετάστηκε μία (1) αίτηση
αντίρρησης (ένσταση) κατά των πινάκων από την κ. Χαμοξάρα Αικατερίνη του Νικολάου με αρ. πρωτ.
12997/23-08-2021, σύμφωνα με την οποία κάνει ένσταση διότι, όπως δηλώνει, «δεν προσμετρήθηκαν στα
μόρια της τα 2 ανήλικα τέκνα της».
Μετά από επανέλεγχο της αίτησης της διαπιστώθηκε ότι η κ. Χαμοξάρα δεν είχε επισημάνει στο
αντίστοιχο πεδίο την ύπαρξη ανήλικων τέκνων, ως όφειλε, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ανακοίνωση
και το παράρτημα της, στο οποίο διατυπώνεται σαφώς ότι:



Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης είναι ευθύνη αποκλειστικά του υποψηφίου.
Στο πεδίο «Ανήλικα τέκνα» σημειώνει ο υποψήφιος τον αριθμό των ανήλικων τέκνων του.

Επίσης να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το ΦΕΚ 3352 /Β΄/26-07-2021, άρθρο 2 «Διαδικασία Πρόσληψης»,
παράγραφος 3, αντίρρηση κατά του πίνακα προσωρινών επιτυχόντων χωρεί μόνο για εσφαλμένο
υπολογισμό της μοριοδότησης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιτροπή:
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Απορρίπτει την αντίρρηση (ένσταση) της κ. Χαμοξάρα Αικατερίνης και συντάσσει τον οριστικό πίνακα
κατάταξης και επιλογής, βάσει της μοριοδότησης που προβλέπεται στην προαναφερθείσα ανακοίνωση.
Επισυνάπτονται οι πίνακες κατάταξης και επιλογής, οι οποίοι θα αναρτηθούν σήμερα στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θάσου www.thassos.gr .
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