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Στην Πρέβεζα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 7/9/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα
14.00 μ.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 428/2020 (ΑΔΑ:ΨΓΦ8ΩΞΧΜΙΓ ) Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας, προκειμένου να ελέγξει να ελέγξει τις ενστάσεις που
υποβλήθηκαν κατά των προσωρινών πινάκων για την πρόσληψη προσωπικού στις
σχολικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας.
Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Ο Δαρδαμάνης Ιωάννης του Αποστόλου Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών
Υπηρεσιών και Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής ως Πρόεδρο
2. Η Τσουτσάνη Αθανασία του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ- Διοικητικού και βαθμού Α΄,
Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού, ως μέλος
3. Η Αδάμου Δήμητρα του Χρήστου, κλάδου ΠΕ- Διοικητικού και βαθμού Α΄,
Προϊσταμένη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Κατάστασης και
Διοικητικής Μέριμνας, ως μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Κυργιάκη Καλλιόπη του Κωνσταντίνου γραμματέα της
επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και είπε τα εξής:
Ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα δύο ενστάσεις κατά των
προσωρινών πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού για τις σχολικές μονάδες
του Δήμου Πρέβεζας.
Ποίο συγκεκριμένα:
Με την αριθμ.πρωτ.:16623/2.9.2020 αίτηση της η κ. Κονιδάρη Λουκία ενίσταται κατά
των πινάκων κατάταξης των προσωρινών πινάκων για την πρόσληψη προσωπικού στις
σχολικές μονάδες του Δήμου και ζητά να της συμπεριληφθούν και τα μόρια της
μονογονεϊκής ιδιότητας.
Σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.:15520/24.8.2020 αίτησή της στο πεδίο της αίτηση γονέας
μονογονεϊκής οικογένειας και στο εικονίδιο αριθμ. τέκνων του μονογονέα υποψηφίου
αποτύπωσε την ένδειξη Χ αντί τον αριθμό των τέκνων και παράλληλα αποτύπωσε την
ένδειξη Χ στο εικονίδιο δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος στον ίδιο
φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας.
Η διοικητική υπηρεσία σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αριθμ.:50175/7.8.2020 ΚΥΑ
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/7.8.2020) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με την αριθμ.:51938/18.8.2020 KYA Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών
(ΦΕΚ 3447/τ.Β΄/18.8.2020) προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων σύμφωνα με την
αίτηση που υπέβαλλαν οι ενδιαφερόμενοι.
Πoιό συγκεκριμένα στο άρθρο τρίτο της παραπάνω ΚΥΑ αναφέρει:
Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, σύμφωνα με τα
βαθμολογούμενα κριτήρια που επικαλείται κάθε υποψήφιος, τους κατατάσσει βάσει των
κριτηρίων. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την

πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
1. Πρώτα απ' όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τις θέσεις
με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια
(εμπειρία αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία αριθμός ανήλικων
τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, αναπηρία, ηλικία).
2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός
που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος
εμπειρίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο
δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν
εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με
δημόσια κλήρωση.
Επομένως σύμφωνα με όσο ορίζονται παραπάνω η ένσταση πρέπει να απορριφθεί.
Επίσης υποβλήθηκε η εμπρόθεσμα η αριθμ.πρωτ.16788/3-9-2020 ένσταση της
Καταϊφη Ευφημίας από την οποία προκύπτει ότι απέστειλε με ηλεκτρικό ταχυδρομείο
την αίτηση συμμετοχής στην ανακοίνωση του Δήμου και η οποία θα πρέπει να γίνει δεκτή
και εγγραφεί στον πίνακα κατάταξης και να βαθμολογηθεί, με δεκαπέντε (15)μόρια ως
τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, με δέκα (10) μόρια για τα δύο ανήλικα τέκνα της, με δέκα
(10)μόρια για τη ηλικία της και ήτοι σύνολο μορίων 35 μόρια.
Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1. Την αριθμ.πρωτ.:16623/2.9.2020 ένστασης της η κ. Κονιδάρη Λουκία
2. Την αριθμ.πρωτ.16788/3-9-2020 ένσταση της Καταϊφη Ευφημίας
3. Την αριθμ.:50175/7.8.2020 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ
3324/τ.Β΄/7.8.2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ.:51938/18.8.2020
KYA Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 3447/τ.Β΄/18.8.2020)
Αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη της ένστασης της κ. Κονιδάρη Λουκίας για τους
λόγους που αναφέρονται παραπάνω και την αποδοχή της ένστασης της κ. Καταϊφη
Ευφημίας και την εγγραφή της στο πίνακα κατάταξης
Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώστηκε υπογράφηκε από τα μέλη
ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Δαρδαμάνης Ιωάννης
(Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής)

Τα μέλη
Τσουτσάνη Αθανασία
(Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού)

Αδάμου Δήμητρα
(Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού,
Δημοτικής Κατάστασης & Διοικητικής Μέριμνας)

Η γραμματέας
Καλλιόπη Κυργιάκη
(υπάλληλος ΔΕ-1 Διοικητικού)

της επιτροπής ως

