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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Αστακός, 16/2/2021 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                Αρ. Πρωτ. 63 

Ν.Π.I.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΧ 1/2021 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

 

 

Στον Αστακό  και στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Ξηρομέρου σήμερα την δεκάτη έκτη (16η) του μηνός Φεβρουαρίου ημέρα 

Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 

4/07.01.2021 (ΑΔΑ:6Ο1ΘΟΞ15-Τ40) απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά 

και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 

1/2021 προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

 

1. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2. ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          ΜΕΛΟΣ 

3. ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                    ΜΕΛΟΣ 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και είπε τα εξής:  

 

Έχοντας υπόψιν  

 

1. Την αριθ. πρωτ. 3/07.1.2021  ΣΟΧ 1/2021 (ΑΔΑ: 6ΤΛΘΟΞ15-ΓΔΘ) Ανακοίνωση 

για την Πρόσληψη ΠΕ Προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 

για την υλοποίηση της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 

ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας περιόδου 2020-2021 

2. Την αριθ. 4/07.01.2021 (ΑΔΑ:6Ο1ΘΟΞ15-Τ40) απόφαση του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, με την οποία 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, είδαν τη σχετική προκήρυξη της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα-κλάδο και κατηγορία 

και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά, 

καταρτίζουν  τους κάτωθι πίνακες: 
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΚΗΡYΞΕΩΣ ΣΟΧ 1/2021 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (ΠΕ)  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ(100) 

Α/Α Α.Μ.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ 

Α.Δ.Τ 

1 16 ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΑΓΓΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙ201928 

2 17 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ782106 

3 18 ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΚ394547 

4 19 ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕΤΑΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΕ726194 

5 20 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΑΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ893180 

6 21 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ201459 

7 22 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ227079 

8 23 ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚ355125 

9 26 ΜΕΛΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φ256989 

10 27 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΖΩΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙ821146 

11 28 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΕ242938 

12 30 ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝ261650 

13 31 ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΝΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΑ304370 

14 32 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ798132 

15 33 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΓΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΙ269729 

16 34 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΑΟΥΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ244466 

ΑΔΑ: Ω5Ε5ΟΞ15-1Μ0
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 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ - ΠΡΟΚΗΡYΞΕΩΣ ΣΟΧ 1/2021 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (ΠΕ)  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (100) 

 

 

Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ 

Α.Δ.Τ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

1 
27 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΖΩΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙ821146 

ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΤΟΝ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

2 
31 ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΝΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΑ304370 

ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΤΟΝ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΔΑ: Ω5Ε5ΟΞ15-1Μ0



5 

 

Κατόπιν της ονομαστικής κατάταξης των υποψηφίων και του πίνακα απορριφθέντων που περιλαμβάνει δυο (2) συνολικά άτομα τα οποία δεν προσκόμισαν 

το κύριο προσόν, δηλαδή τον απαραίτητο τίτλο για τη θέση ΠΕ Παιδαγωγών/Νηπιαγωγών, καλούμαστε να αξιολογήσουμε τις υπόλοιπες αιτήσεις οι οποίες 

κρίνονται εμπρόθεσμες με βάση την ημερομηνία αποστολής τους.  

Να σημειωθεί ότι το κριτήριο της εντοπιότητας για το Δήμο Ξηρομέρου, δεν προσμετράται στα βαθμολογούμενα κριτήρια λόγω πληθυσμού και 

προσκομίζεται ενημερωτικά.  

 

Κατόπιν αυτής της διευκρίνησης σημειώνονται για τις υπόλοιπες αιτήσεις τα εξής: 

 

1. Για τον κ. ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Σ782106), δεν προσμετράται η εμπειρία καθότι σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ-

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του Παραρτήματος 02/12/2019 που αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα της ΣΟΧ 1/2021 και 

συγκεκριμένα στο σημείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι: Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος: Για 

όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία είτε όχι 1. Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα απαιτούνταν τα εξής:  

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και 

 Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος 

και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση 

του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

Ο κ. Κουτσοθανάσης δεν προσκόμισε μαζί με τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα την υπεύθυνη δήλωση που απαιτούνταν, ούτε και για την εμπειρία 

του σε δημόσιους φορείς προσκόμισε βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική 

διάρκεια της εμπειρίας.  

ΑΔΑ: Ω5Ε5ΟΞ15-1Μ0
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2. Για την κα ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΑΚ394547), δεν προσμετράται το κριτήριο του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας καθότι 

σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του Παραρτήματος 02/12/2019 που αποτελούσε αναπόσπαστο 

τμήμα της ΣΟΧ 1/2021 και συγκεκριμένα στο σημείο 11. Πολύτεκνοι και Τέκνα Πολυτέκνων , 2. Τέκνα πολυτέκνων αναγράφεται ότι το κριτήριο 

αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πατρικής οικογένειας) του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι 

γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού 

Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία 

έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 

4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24- 12-2014). 

Η κα Παπαναστάση Ιωάννα δεν συνόδευσε το πιστοποιητικό οικογενειακής με το πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος 

(ΑΣΠΕ). 

 

3. Για την κα ΠΕΤΑΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ (ΑΕ726194), δεν προσμετράται το κριτήριο τέκνο τρίτεκνης οικογένειας καθότι σύμφωνα με το 

ΣΤ. Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια του Παραρτήματος 02/12/2019 που αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα της ΣΟΧ 1/2021 και συγκεκριμένα στο σημείο 

ε. Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας επισημαίνεται ότι : Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, το οποίο πληροί τα ανωτέρω ηλικιακά 

όρια υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, δηλαδή εφόσον (α) είναι άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του ή φοιτά σε 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις 

και δεν έχει συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας του ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.  

Η κα Πεταλιά Ουρανία σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίζει με την αίτησή της δεν βρίσκεται εντός των ανωτέρω ηλικιακών ορίων και ως εκ 

τούτου δεν μπορεί να κάνει χρήση του κριτηρίου.  

ΑΔΑ: Ω5Ε5ΟΞ15-1Μ0
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Παράλληλα για την κα Πεταλιά Ουρανία προσμετρώνται μόνο οι 11 μήνες εμπειρίας της καθότι μόνο γι' αυτούς προσκόμισε όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά. Οι υπόλοιποι μήνες 11 μήνες δεν προσμετρώνται λόγω έλλειψης σχετικών δικαιολογητικών (βεβαιώσεις φορέα) σύμφωνα με  το 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του Παραρτήματος 02/12/2019 που αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα της ΣΟΧ 

1/2021 και συγκεκριμένα στο σημείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι: Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης 

επαγγέλματος: Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία είτε όχι 1. Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα απαιτούνταν 

τα εξής:  

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και 

 Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος 

και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση 

του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

  

4. Για την κα. ΚΑΠΑΝΤΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Χ893180) , δεν προσμετράται η εμπειρία της ως ΔΕ -Βοηθών Βρεφοκόμων από το Δήμο 

Βοϊου καθότι πέρα από το γεγονός ότι αυτή αποκτήθηκε ως κατηγορία ΔΕ, η ειδικότητα Βοηθός Βρεφοκόμου κρίνεται ως μη συναφής για την παρούσα 

προκήρυξη που ζητά ειδικότητα ΠΕ Νηπιαγωγών, ενώ να σημειωθεί επιπλέον  ότι η ηλικιακή ομάδα που απευθύνεται η παρούσα προκήρυξη αφορά 

παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας 5-12 ετών και κρίνεται μη συναφής ώστε να προσμετρηθεί. Άρα οι λόγοι μη προσμέτρησης είναι δυο, τόσο η μη συναφής 

ειδικότητα με την παρούσα επιδιωκόμενη θέση όσο και  το γεγονός ότι δεν ταιριάζουν τα αντικείμενα εργασίας με βάση την ηλικία των παιδιών. 

 

5. Για την κα ΤΟΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Φ201459), δεν προσμετράται η ανεργία καθότι η βεβαίωση ΟΑΕΔ έχει εκδοθεί με απόκλιση 

μεγαλύτερη των 5 εργάσιμων ημερών από την έκδοση της παρούσας προκήρυξης.  Σύμφωνα με Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του Παραρτήματος 02/12/2019 που αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα της ΣΟΧ 1/2021 και συγκεκριμένα στο σημείο 

10. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιος προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει 

περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι άνεργος 

έως και την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.  

 

6. Για την κα ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΙ227079), δεν προσμετράται το κριτήριο τέκνο τρίτεκνης οικογένειας 

καθότι σύμφωνα με το ΣΤ Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια του παραρτήματος 02/12/2019 που αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα της ΣΟΧ 1/2021 και 

συγκεκριμένα στο σημείο ε. Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας επισημαίνεται ότι : Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, το οποίο 

πληροί τα ανωτέρω ηλικιακά όρια υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, δηλαδή εφόσον (α) είναι άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) 

έτος της ηλικίας του ή φοιτά σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τις 

στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχει συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας του ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των 

λοιπών τέκνων.  

Η κα Ευαγγελοδήμου Αγγελική σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίζει με την αίτησή της δεν βρίσκεται εντός των ανωτέρω ηλικιακών ορίων 

και ως εκ τούτου δεν μπορεί να κάνει χρήση του κριτηρίου.  

Παράλληλα, δεν προσμετράται η εμπειρία καθότι προσκόμισε μόνο βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα χωρίς την υπεύθυνη δήλωση. (Σύμφωνα με το 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του Παραρτήματος 02/12/2019 που αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα της ΣΟΧ 

1/2021 και συγκεκριμένα στο σημείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι: Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης 

επαγγέλματος: Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία είτε όχι 1. Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα απαιτούνταν 

τα εξής:  

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και 
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 Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος 

και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση 

του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

 

7. Για την κα ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΑΕ242938), δεν προσμετράται το κριτήριο του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας καθότι δεν 

προσκόμισε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την πατρική της οικογένεια παρά μόνο πιστοποιητικό της Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με το  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του Παραρτήματος 02/12/2019 που αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα της ΣΟΧ 

1/2021 και συγκεκριμένα στο σημείο 12. Πολύτεκνοι και Τέκνα πολυτέκνων: 2. Τέκνα Πολυτέκνων για την απόδειξη του εν λόγω κριτηρίου απαιτείται 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πατρικής οικογένειας) του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή 

βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου 

[(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 4316/2014 

ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24- 12-2014). 

 

8. Για την κα ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΝ261650), δεν προσμετράται το κριτήριο του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας καθότι δεν 

προσκόμισε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την πατρική της οικογένεια παρά μόνο πιστοποιητικό της Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με το  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του Παραρτήματος 02/12/2019 που αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα της ΣΟΧ 

1/2021 και συγκεκριμένα στο σημείο 12. Πολύτεκνοι και Τέκνα πολυτέκνων: 2. Τέκνα Πολυτέκνων για την απόδειξη του εν λόγω κριτηρίου απαιτείται 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πατρικής οικογένειας) του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή 
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βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου 

[(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 4316/2014 

ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24- 12-2014). 

 

9. Για την κα ΜΠΡΑΟΥΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΕ244466) δεν προσμετρούνται όλοι οι μήνες εμπειρίας διότι δεν προσκόμισε 

υπεύθυνη δήλωση για τους φορείς του ιδιωτικού τομέα. Συνολικά προσμετρώνται 41 μήνες από τους 67. (Σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του Παραρτήματος 02/12/2019 που αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα της ΣΟΧ 1/2021 και 

συγκεκριμένα στο σημείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι: Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος: Για 

όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία είτε όχι 1. Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα απαιτούνταν τα εξής:  

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και 

 Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος 

και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση 

του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

 

Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω παρατηρήσεις που προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τους υποψηφίους προκύπτουν οι κατωτέρω 

πίνακες βαθμολόγησης : 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1 /2021 

 

                                         Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

                               Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.  

 

 

1. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2. ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          ΜΕΛΟΣ 

3. ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                    ΜΕΛΟΣ 

 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΟΧ 1/2021 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (ΠΕ) 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (100) 

A/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 20 ΚΑΠΑΝΤΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ893180 1.520,20 
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