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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
Στην Κάλυμνο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 12/01/2018 ημέρα
Παρασκεύη
και ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την
236/23550/22-11-2016
απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα
δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της
ΣΟΧ2/2017 προκήρυξης του Δήμου Καλυμνίων
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Τηλιακός Σακελλάριος –Αντιδήμαρχος Καλυμνίων
2. Βάλλα Άννα-Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων
Περιουσίας και Ταμείου
3. Ζωγραφάκης Μιχαήλ –Προϊστάμενος Τμηματατος
Τεχνικών Έργων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

Ο Αντιδήμαρχος Καλυμνίων, κ. Τηλιακός Σακελλάριος ύστερα από τη διαπίστωση
απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης είπε τα εξής:
Ο Δήμος Καλυμνίων προχώρησε στην πλήρωση 3 θέσεων έκτακτου προσωπικού
με την υπ’ αριθμό 2/2017 προκήρυξη που δημοσιεύτηκε ύστερα από την υπ’ αριθμό
269/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό
22822/2017//1/2017 έγκριση του ΑΣΕΠ.
Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη του
Δήμου, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα- κλάδο και κατηγορία και τις
αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά
συμφώνησαν στις εξής παρατηρήσεις:
1. Κατά τον έλεγχο των αιτήσεων διαπιστώθηκε ότι για την προκηρυσσόμενη
θέση με κωδικό 101, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων- Μηχανικών δεν υφίσταται
αίτηση υποψηφίου και για το λόγο αυτό δεν θα συνταχθούν οι αντίστοιχοι
πίνακες που απαιτούνται
2. Η υπ’ αριθμό 26303/2017 αίτηση για τη θέση με κωδ. 102 απορρίφθηκε λόγω
μη αποδεκτού τίτλου ως τυπικό προσόν της προκήρυξης
3. Για την υπ’ αριθμό 26302/2018 αίτηση για τη θέση με κωδ 102 δεν
συμπεριλήφθηκε η αναπηρία αδερφού λόγω μη προσκόμισης Απόφασης
ΚΕΠΑ (όπως ορίζεται στην προκ. 2/2017/σελ.44) καθώς και οι μήνες
προϋπηρεσίας αντί για 79 μήνες μοριοδοτήθηκαν οι 55 μήνες διότι δεν
προσκομίστηκε το αντίστοιχο δελτίο παροχής υπηρεσίας. (όπως ορίζεται στην
προκ. 2/2017 σελ. 39)
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4. Για την υπ’ αριθμό 1148/2018 αίτηση για τη θέση με κωδ. 102, δεν
μοριοδοτήθηκαν 143 μήνες προϋπηρεσίας αλλά μόνο 108 μήνες διότι δεν
υφίσταται δελτία παροχής υπηρεσίας για το χρονικό διάστημα
από
01/02/2006 έως 31/12/2006 και για το έτος 2017.( όπως ορίζεται στην προκ.
2/2017 σελ 39)
5. Για την υπ’ αριθμό 3/2018 αίτηση για τη θέση με κωδ.103 δεν
μοριοδοτήθηκαν οι 92 μήνες προϋπηρεσίας αλλά οι 72 διότι δεν
παρασχέθηκαν υπηρεσίες παρεμφερείς με τον ζητούμενο κλάδο.
6. Για την υπ’ αριθμό 26323/2017 αίτηση για τη θέση με κωδ.103 δεν
μοριοδοτήθηκαν 73 μήνες προϋπηρεσίας αλλά 51 μήνες προϋπηρεσίας διότι
κατά το χρονικό διάστημα 10/2002 έως 12/2003 (14 μήνες) δεν ήταν κάτοχος
του απαιτούμενου τίτλου σπουδών και κατά το χρονικό διάστημα 8/20094/2010 δεν παρείχε υπηρεσίες παρεμφερείς με το ζητούμενο κλάδο( 8 μήνες).
7. Για την υπ’ αριθμό 368/2018 αίτηση για τη θέση με κωδ.103 δεν
μοριοδοτήθηκαν 44 μήνες αλλά 33 μήνες προϋπηρεσίας διότι κατά το χρονικό
διάστημα 12/2008 έως 03/2009 (83 ένσημα=>3 μήνες) δεν ήταν κάτοχος του
απαιτούμενου τίτλου σπουδών και κατά το χρονικό διάστημα 7/2010-4/2011(8
μήνες) δεν παρείχε υπηρεσίες παρεμφερείς με τον ζητούμενο κλάδο
8. Για την υπ’ αριθμό 359/2018 αίτηση για τη θέση με κωδ.103 δεν
μοριοδοτήθηκε ως τέκνο πολύτεκνης οικογένειας διότι δεν προσκομίστηκε το
Πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ (όπως ορίζεται στην προκ. ΣΟΧ2/2017 σελ 31)
9. Η υπ’ αριθμό 26275/2017 αίτηση για τη θέση με κωδ.103 απορρίφθηκε λόγω
μη προσκόμισης πιστοποιητικού γνώσης Η/Υ
10. Να συνταχθούν πίνακες επιτυχόντων για τις θέσεις με κωδικό 102 και 103 και
να αναρτηθούν στο Διαύγεια
11. Να αναρτηθούν πίνακες κατάταξης και πίνακες αποκλειόμενων κατά σειρά
μοριοδότησης για τις προκηρυσσόμενες θέσεις με κωδικό 102 και 103 στο
Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου

ΒΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ2/2017
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
A/Α Α.Μ.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/17-01-2018
Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της
επιτροπής προσωπικού.
1. Τηλιακός Σακελλάριος- Αντιδήμαρχος Καλυμνίων

2. Βάλλα Άννα- Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

3. Ζωγραφάκης Μιχαήλ- Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Έργων

