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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2015 

(ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ)

Στον  Αλικιανό  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  της  Δημοτικής  Ενότητας 
Μουσούρων, σήμερα στις 28/04/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε 
η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. 12/2015 απόφαση του 
Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Π, προκειμένου να ελέγξει τις ενστάσεις και τα συνημμένα 
σ αυτές δικαιολογητικά, επί των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της 
ΣΟΧ 1/2015 προκήρυξης, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά, 
όπως  αποτυπώθηκαν  στο  υπ  αριθμ.  πρωτ.  207/9-4-2015  πρακτικό  της 
επιτροπής αξιολόγησης. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Καπνισάκης Αντώνιος  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Κουνδουράκης Εμμανουήλ    ΜΕΛΟΣ 
3. Μπιράκης Γεώργιος  ΜΕΛΟΣ 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κουνδουράκη Εμμανουήλ, μέλος της επιτροπής. 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

1) Με την υπ αρίθμ. πρωτ. 210/16-4-2015 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ένσταση, 
της Καλογεράκη Ιωάννας του Ανδρέα, με την οποία αιτείται επανεξέταση 
του βαθμού εντοπιότητας της  προσκομίζοντας προς τον σκοπό αυτό τα 
κάτωθι δικαιολογητικά.: α) Βεβαίωση  μόνιμης κατοικίας (Ζυμβραγού) από 
16-4-2015,  β)  Πιστοποιητικό  Εντοπιότητας  από 16-4-2015,  γ)  βεβαίωση 
Α.Φ.Μ. από 15-4-2015, δ) υπεύθυνη δήλωση του Ανδρέα Καλογεράκη και 
ε) υπεύθυνη δήλωση της Ιωάννας Καλογεράκη.

 Η επιτροπή ως προς την ως άνω ένσταση διαπίστωσε ομόφωνα τα εξής:

Σύμφωνα  με  το  «Παράρτημα  ανακοινώσεων  συμβάσεων  Εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»  το οποίο και αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα της 
προκήρυξης  ΣΟΧ  1/2015  της  Κ.Ε.ΔΗ.Π,  και  ειδικότερα   στην  ενότητα  ΣΤ  του 
κεφαλαίου  1  και  στο  δεύτερο  εδάφιο  του  αυτού  παραρτήματος,  με  τίτλο 
«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΔΗΛΩΣΗ», αναφέρονται  επί  λέξει  τα  εξής:  «Διόρθωση  ή  συμπλήρωση  των 
αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή 
διευκρινιστικών,  επιτρέπεται  μόνο  μέχρι  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των 
αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (άρθρο20, παρ.7 του ν. 2738/1999).»

ΑΔΑ: ΒΜΗΧΟΚ6Ο-Ρ0Κ



Από τα ανωτέρω συνάγεται  ότι  τα πρόσθετα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά που 
προσκομίστηκαν  με  την  υπ  αριθμ.  πρωτ.  210/16-4-2015  ένσταση,  υποβλήθηκαν 
στην υπηρεσία εκπρόθεσμα. 

Με  την  υπ  αρίθμ.  πρωτ.  218/22-4-2015  υποβλήθηκε  εμπρόθεσμα  ένσταση 
(ημερομηνία ταχυδρομείου 20/4/2015), της Ποντικάκη Θεοδοσίας του Νικολάου, με 
την οποία αιτείται επανεξέταση της μοριοδότησής  της  προσκομίζοντας προς τον 
σκοπό  αυτό  τα  κάτωθι  δικαιολογητικά,  τα  οποία  εκ  παραδρομής  της,  δεν 
προσκομίστηκαν στην αρχική της αίτηση, προσκομίζοντας προς τον σκοπό αυτό τα 
κάτωθι δικαιολογητικά.:
      α)  Βεβαίωση  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου  του  τμήματος  νηπιαγωγών  ως 
προϋπηρεσία (εμπειρία) στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Ρόδου (Ροδιακή Έπαυλη) από 
10/3/2014  έως  20/5/2014,  β)  Προϋπηρεσία  στον  Παιδικό  Σταθμό  του  Δήμου 
Κολυμβαρίου  από  15/9/2014  έως  14/11/2014,  και  γ)  Βεβαίωση  ανεργίας  ΟΑΕΔ 
Χανίων

 Η επιτροπή ως προς την ως άνω ένσταση διαπίστωσε ομόφωνα τα εξής:

Σύμφωνα  με  το  «Παράρτημα  ανακοινώσεων  συμβάσεων  Εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»  το οποίο και αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα της 
προκήρυξης  ΣΟΧ  1/2015  της  Κ.Ε.ΔΗ.Π,  και  ειδικότερα   στην  ενότητα  ΣΤ  του 
κεφαλαίου  1  και  στο  δεύτερο  εδάφιο  του  αυτού  παραρτήματος,  με  τίτλο 
«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΔΗΛΩΣΗ», αναφέρονται  επί  λέξει  τα  εξής:  «Διόρθωση  ή  συμπλήρωση  των 
αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή 
διευκρινιστικών,  επιτρέπεται  μόνο  μέχρι  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των 
αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (άρθρο20, παρ.7 του ν. 2738/1999).»

Από τα ανωτέρω συνάγεται  ότι  τα πρόσθετα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά που 
προσκομίστηκαν με την υπ αριθμ. πρωτ. 218/22-4-2015 ένσταση, υποβλήθηκαν στην 
υπηρεσία εκπρόθεσμα. 

Μετά  την  εξέταση  των ανωτέρω ενστάσεων η  επιτροπή  διαγωνισμού  αποφασίζει 
ομόφωνα:

Απορρίπτει την υπ. αριθμ. πρωτ. 210/16-4-2015 ένσταση της Καλογεράκη 
Ιωάννας του Ανδρέα και την υπ αριθμ. πρωτ. 218/22-4-2015 ένσταση της 
Ποντικάκη Θεοδοσίας  του Νικολάου,  επειδή τα πρόσθετα δικαιολογητικά 
που προσκομίσθηκαν  προς εξέταση, υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, σύμφωνα 
με το παράρτημα  Ανακοινώσεων συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου 
(ΣΟΧ) το οποίο και αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα της προκήρυξης ΣΟΧ 
1/2015 της Κ.Ε.ΔΗ.Π.

ΑΔΑ: ΒΜΗΧΟΚ6Ο-Ρ0Κ



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

1 Καπνισάκης Αντώνιος  Πρόεδρος (ονοματεπώνυμο- υπογραφή) 

2 Κουνδουράκης Εμμανουήλ    Μέλος (ονοματεπώνυμο- υπογραφή) 

3  Μπιράκης Γεώργιος            Μέλος (ονοματεπώνυμο- υπογραφή) 

ΑΔΑ: ΒΜΗΧΟΚ6Ο-Ρ0Κ
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