
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Άρτα 05/9/2022                          

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                              

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων ΣΟΧ 2/2022 

(Βάσει της αρ. πρωτ. 19313/2022 Απόφασης Δημάρχου) 

Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου 

Τ.Κ. 47 100 Άρτα 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΟΧ 2/2022 

 

κατά των πινάκων κατάταξης της ΣΟΧ2/2022 Ανακοίνωσης του Δήμου Αρταίων 

 
 

Στην Άρτα, σήμερα, την πέμπτη (5η) του μηνός Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

12:00 π.μ. συνήλθε στο Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού της 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών η Επιτροπή για την τήρηση της διαδικασίας της 

πρόσληψης προσωπικού της αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 με αρ. πρωτ. 18188/05.08.2022 

ανακοίνωσης του Δήμου Αρταίων, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 

19313/23.08.2022 Απόφαση Δημάρχου Αρταίων, αποτελούμενη από τους: 

 

1) Κωνσταντινιά ΣΚΑΜΝΕΛΟΥ του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου 

Αρταίων, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικών, Πρόεδρο 

2) Ανδριάνα ΜΕΡΚΟΒΙΤΗ του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Αρταίων, 

κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικών, αναπληρωματικό μέλος και 

3) Ελευθέριο ΣΑΠΡΙΚΗ του Βασιλείου, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Αρταίων, 

κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικών, τακτικό μέλος  

 

με αντικείμενο την εξέταση αντιρρήσεων των: 

 

α) Της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων, μερικής και πλήρους 

απασχόλησης της ………………… (αρ. πρωτ. 19976/01.09.2022 αίτηση αντιρρήσεων). 

β) Της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων, μερικής και πλήρους 

απασχόλησης της ………………. (αρ. πρωτ. 19977/01.09.2022 αίτηση αντιρρήσεων). 

γ) Της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων, μερικής και πλήρους 

απασχόλησης της ……………… (αρ. πρωτ. 20002/01.09.2022 αίτηση αντιρρήσεων). 

δ) Της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων, μερικής απασχόλησης 

της ……………………….. (αρ. πρωτ. 20083/02.09.2022 αίτηση αντιρρήσεων). 

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλες οι αιτήσεις αντιρρήσεων υπεβλήθησαν εμπροθέσμως 

και προέβη στην εξέταση των ανωτέρω αντιρρήσεων και συγκεκριμένα: 

 



1) ΕΝΣΤΑΣΗ της ………………………….. 

Με την εμπροθέσμως υποβληθείσα ένστασή της (αρ. πρωτ. 19976/01.09.2022) 

η υποψήφια …………………………. στρέφεται κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης 

διότι δεν προσμετρήθηκαν μονάδες από τα δικαιολογητικά που κατέθεσε για τη 

βαθμολόγηση στο πεδίο της μοριοδοτούμενης αναπηρίας 

γονέα/τέκνου/αδερφού/συζύγου. 

Η υποψήφια συμπεριλήφθηκε στον πίνακα κατάταξης μερικής απασχόλησης στη 

θέση 59 και στο πίνακα κατάταξης πλήρους απασχόλησης στη θέση 57, με συνολική 

βαθμολόγηση 236 μονάδων και ειδική βαθμολογία στο πεδίο αναπηρίας 

γονέα/τέκνου/αδερφού/συζύγου = μηδέν (0) μονάδες. 

 Από τον επανέλεγχο της αριθμ. πρωτ. 19976/01.09.2022 αίτησης αντιρρήσεων 

που τέθηκε υπόψη της επιτροπής, διαπιστώθηκε ότι αφενός είχαν υποβληθεί τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά για την συγκεκριμένη βαθμολόγηση, ήτοι η αρ. επιτροπής 

09905/2334/18.04.2018 Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας με 

ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και, από αντιπαραβολή με τους πίνακες, 

διαπιστώθηκε ότι πράγματι υπήρξε προβληματική καταχώρηση του ποσοστού αναπηρίας 

στο ηλεκτρονικό αρχείο με τον παραμετροποιημένο πίνακα κατάταξης, στο οποίο 

εισακτέα ήταν μόνο η αριθμητική τιμή του ποσοστού («100»), αλλά με την 

παρείσφρηση και του συμβόλου «τοις εκατό» (%) στο συγκεκριμένο πεδίο, δεν έγινε 

από το πρόγραμμα ορθή αποτύπωση των συνολικά δικαιούμενων μορίων, καθόσον το 

παραμετροποιημένο πρόγραμμα, λόγω της προγραμματισμένης του ρύθμισης, δεν 

απέδωσε καθόλου βαθμολόγηση στον συγκεκριμένο πεδίο. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, η αντίρρηση της …………….. γίνεται δεκτή ομόφωνα 

από την Επιτροπή και διορθώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης με την καταχώρηση 

του ποσοστού αναπηρίας στο ορθό και την προσμέτρηση των δεκαεπτά (17) μονάδων 

στο εν λόγω πεδίο. 

 

 

2) ΕΝΣΤΑΣΗ της ……………………….  

Η ενιστάμενη ………………………… με την εμπροθέσμως υποβληθείσα ένστασή 

της (αρ. πρωτ. 19977/01.09.2022) στρέφεται κατά των προσωρινών πινάκων 

κατάταξης διότι δεν συμπεριλήφθηκε σε κανένα πίνακα της ΣΟΧ 2/2022, καθόσον δεν 

προέκυψε πρωτοκόλληση σχετικής αίτησης για την ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία. 

Η ενιστάμενη με την αίτηση αντιρρήσεων αιτείται τη διόρθωση των πινάκων και 

την προσθήκη σε αυτούς της υποψηφιότητάς της και των βαθμολογούμενων κριτηρίων 

διότι επικαλείται την εμπρόθεσμη και πλήρη υποβολή της αίτησής της στις 10 

Αυγούστου 2022 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου από ιδιωτικό κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών προς την κεντρική διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δήμου Αρταίων (dimos@arta.gr). Συνημμένα της 

αίτησης αντίρρησης υπέβαλλε α) επικαλούμενο αποδεικτικό της αρχικής αποστολής της 



αίτησής της μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το ιδιωτικό κέντρο 

εξυπηρέτησης πολιτών με τα συνημμένα δικαιολογητικά και, αφού ζήτησε από το 

ιδιωτικό γραφείο που υπέβαλλε την αίτησή της την εκ νέου προώθηση του αρχικού 

μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αντιπαραβολή των στοιχείων αρχικής 

αποστολής, β) εκτυπωτικό της επαναπροώθησης του μηνύματος με συνημμένο αρχείο 

αίτησης και δικαιολογητικών.  

 Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 18188/05.08.2022 ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι 

καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση ........................ και «…………να την υποβάλλουν 

α) είτε αυτοπροσώπως …………………………., β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη 

επιστολή  ………………., γ) είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

dimos@arta.gr (σε αρχείο pdf). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την 

ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής». 

Η Επιτροπή με το αρ. πρωτ. 20153/02.09.2022 έγγραφό της ζήτησε από τους 

αρμόδιους χειριστές υπαλλήλους της κεντρικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Δήμου 

Αρταίων να προβούν σε έλεγχο των εισερχομένων μηνυμάτων την επίμαχη χρονική 

περίοδο ή επόμενες ημέρες εμπρόθεσμης υποβολής για να διακριβωθεί η λήψη ή μη της 

αίτησης της ενισταμένης και το βάσιμο των αντιρρήσεών της. 

 Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 20153/05.09.2022 απάντηση που έλαβε η Επιτροπή 

από του αρμόδιους χειριστές, δεν υπήρξε εμπρόθεσμη αίτηση στο όνομα της 

ενισταμένης στο ηλεκτρονικό αρχείο του Δήμου. 

 Συνεπώς, καθόσον δεν προκύπτει η λήψη της αίτησης της ενισταμένης και δεν 

προκύπτει η εμπρόθεσμη υποβολή της ούτε τα δικαιολογητικά συμμετοχής της, η 

Επιτροπή κρίνει ότι το αίτημά της ………………………. να συμπεριληφθεί στους πίνακες 

υποψηφίων δεν γίνεται δεκτό και η αντίρρησή της απορρίπτεται ως αβάσιμη. 

 

3) ΕΝΣΤΑΣΗ της …………………………..  

Η υποψήφια ………………….. με την αρ. πρωτ. 20002/01.09.2022 αίτηση 

αντιρρήσεων στρέφεται κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης αιτούμενη να της 

προσμετρηθούν όλα τα μόρια εμπειρίας που δήλωσε (60 μήνες) στην αίτησή της με 

αριθμ. πρωτ. 18815/16.08.2022 για τις σχολικές καθαρίστριες, η οποία είχε υποβληθεί 

με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με συνημμένα: α) την αρ. πρωτ. 

15436/14.07.2022 βεβαίωση προϋπηρεσίας, β) την αρ. πρωτ. 14988/08.07.2021 

βεβαίωση προϋπηρεσίας και γ) την αρ. πρωτ. 74/17.08.2020 βεβαίωση προϋπηρεσίας. 

Η υποψήφια συμπεριλήφθηκε στον πίνακα κατάταξης μερικής απασχόλησης στη 

θέση 69 και πλήρους απασχόλησης στη θέση 66, με συνολική βαθμολόγηση 173 

μονάδων και ειδική βαθμολογία στο πεδίο «εμπειρία» 153 μονάδων (= 9 μήνες). 

Η Επιτροπή εξέτασε και αντιπαρέβαλε την αρ. πρωτ. 18815/16.08.2022 

ηλεκτρονικώς υποβληθείσα αίτηση της ενισταμένης και διαπίστωσε ότι στην εν λόγω 

αρχική αίτηση έχουν μεν δηλωθεί 60 μήνες εμπειρίας αλλά δεν έχουν υποβληθεί δε οι 

αντίστοιχες βεβαιώσεις. Ειδικότερα, είχε υποβληθεί συνημμένως η αρ. πρωτ. 
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15436/14.07.2022 βεβαίωση προϋπηρεσίας ως σχολική καθαρίστρια για το σχολικό έτος 

2021 – 2022 (9 μήνες και 18 ημέρες) αλλά δεν είχαν υποβληθεί για την παλαιότερη 

εμπειρία της αντίστοιχα οι αρ. πρωτ. 14988/08.07.2021 και 74/17.08.2020 βεβαιώσεις 

προϋπηρεσίας που προσκομίστηκαν μόνο με την αίτηση αντίρρησης. 

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 18188/05.08.2022 ανακοίνωση, για την υποβολή 

αιτήσεων συμμετοχής, «Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών 

ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και 

αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη 

λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής». 

Συνεπώς, καθόσον δεν προκύπτει η εμπρόθεσμη υποβολή των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών ή η εμπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων, όπως ορίζεται 

στην αρ. πρωτ. 18188/05.08.2022 ανακοίνωση, το αίτημά της ……………………. να 

προσμετρηθούν όλα τα μόρια εμπειρίας που δήλωσε στην αρ. πρωτ. 18815/16.08.2022 

αίτησή της δεν γίνεται δεκτό και η αντίρρησή της απορρίπτεται ως αβάσιμη. 

 

4) ΕΝΣΤΑΣΗ της …………………………………  

Με την εμπροθέσμως υποβληθείσα ένστασή της (αρ. πρωτ. 20083/02.09.2022) 

η υποψήφια ……………………….. στρέφεται κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης 

επικαλούμενη ότι διαθέτει την ιδιότητα του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας (4 τέκνα) 

αλλά δεν της προσμετρήθηκαν οι αντίστοιχες μονάδες.  

Η υποψήφια ……………………………… συμπεριλήφθηκε στον πίνακα κατάταξης 

μερικής απασχόλησης στη θέση 180, με συνολική βαθμολόγηση δεκαπέντε (15) 

μονάδων και ειδική βαθμολογία στο πεδίο «πολύτεκνοι/τέκνο πολύτεκνης οικογένειας» 

= μηδέν (0) μονάδες. 

Η Επιτροπή εξέτασε την αρ. πρωτ. 19113/19.08.2022 ηλεκτρονικά υποβληθείσα 

αίτηση της ενισταμένης και διαπίστωσε ότι στην εν λόγω αίτηση είχε υποβληθεί μεν το 

αρ. πρωτ. 60694/11.08.2022 Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας της Ανώτατης 

Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) αλλά δεν της προσμετρήθηκαν οι 

αντίστοιχες μονάδες, καθόσον το εν λόγω δικαιολογητικό είχε εκτυπωθεί στην 

οπισθόφυλλη σελίδα έτερου δικαιολογητικού και εκ περαδρομής εκλήφθηκε ως μέρος 

αυτής και όχι ως ξεχωριστό δικαιολογητικό για αυτοτελώς εξεταζόμενο βαθμολογούμενο 

κριτήριο 

Κατόπιν των ανωτέρω, η αντίρρηση της ………… γίνεται δεκτή ομόφωνα 

από την Επιτροπή και διορθώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης με την καταχώρηση 

των μονάδων που αντιστοιχούν στα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και την προσμέτρηση 

των αντίστοιχων μονάδων για τέσσερα (4) τέκνα στο εν λόγω πεδίο, ήτοι τριάντα (30 

μονάδες). 

 



Η Επιτροπή αποφάσισε την αναμόρφωση των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης 

μερικής και πλήρους απασχόλησης σύμφωνα με τα ανωτέρω και ενέκρινε τους 

προκύψαντες μετά την εξέταση των ανωτέρω ενστάσεων και την αναβαθμολόγηση των 

υποψηφίων Τελικούς Πίνακες μερικής και πλήρους απασχόλησης (συνολικός 

ονομαστικός πίνακας, πίνακας κατάταξης, πίνακας απορριπτέων και πίνακες επιλογής 

προσωπικού). 

 

Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

 

 

Η   Τ Ρ Ι Μ Ε Λ Η Σ   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 
 

1.  ΣΚΑΜΝΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΙΑ 2. ΜΕΡΚΟΒΙΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ  3. ΣΑΠΡΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
( ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 

   
   
   
   
   
   
   

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
   
ΗΛΙΑΣ ΡΙΖΟΣ   


