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Στα Χανιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 9η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09.00 συνήλθε η τριμελή

επιτροπή,  η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 417/45544/3-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΖΗΩΗ5-ΒΩ2) απόφαση του

Δημάρχου Χανίων, για την κατάρτιση των τελικών πινάκων κατάταξης, της αριθ. πρωτ: 41773/20-8-2020 (ΑΔΑ:

693ΠΩΗ5- ΥΔΘ) Ανακοίνωσης ΣΟΧ3/20-08-2020, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε

υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι:

 Γεώργιος Φραγκιαδάκης, Γενικός Γραμματέας Δήμου Χανίων και Πρόεδρος της επιτροπής.

 Θεοδώρα Γεζουέ, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού και βαθμού Α', Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών

Υπηρεσιών, μέλος. 

 Αικατερίνη  Κατσιαγάννη  κλάδου  ΠΕ1  Διοικητικού  και  βαθμού  Α',  Αναπλ.  Προϊσταμένη  του  Τμήματος

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, μέλος.

Στη  συνεδρίαση  παρέστη  και  η  γραμματέας  της  Επιτροπής  για  την  τήρηση  των  πρακτικών,  Κυριακάκη

Ελευθερία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού (Οικονομολόγος με γνώσεις Ευρωπαϊκών Θεμάτων) και βαθμού Γ, μόνιμη

υπάλληλος του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η Επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αφού:

•  Επανελέγξε τις υποβληθείσες αιτήσεις των υποψηφίων.

• Επανέλεγξε  τους  από  4/9/2020  (ΑΔΑ:  9431ΩΗ5-8Ε7)  προσωρινούς  πίνακες  κατάταξης  σε  ορθή

επανάληψη και προσωρινούς πίνακες απορριπτόμενων.

• Εξέτασε  και  αντιστοίχισε  τις  συμπληρωματικές  βεβαιώσεις  των  σχολικών  επιτροπών του  Δήμου

Χανίων, οι οποίες υποβλήθησαν μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων σε ορθή επανάληψη .

• Εξέτασε τις αντιρρήσεις των υποψηφίων οι οποίες υποβλήθηκαν στις οριζόμενες προθεσμίες. 

• Εξέτασε  τις  αριθ.  πρωτ.:  46413/8-9-2020  και  αριθ.  πρωτ:  46411/8-9-2020  Υπεύθυνες  Δηλώσεις

υποψηφίων που δεν επιθυμούν πλέον την πρόσληψή τους.

Και λαμβάνοντας υπόψη:
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1.  Τις αριθ.  50175/7-8-2020  (ΦΕΚ  3324/Γ΄7-8-2020),  51938/18-8-2020  (ΦΕΚ  3447/18-8-2020)  και

52878/22-8-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3485/Γ΄/22-8-2020), αναφορικά με τη διαδικασία και τα κριτήρια για την

πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας από του Δήμους με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ.

2. Την  αριθ.  πρωτ:  41773/20-8-2020  (ΑΔΑ:  693ΠΩΗ5-  ΥΔΘ)  Ανακοίνωση  ΣΟΧ3/20-08-2020 για  την

πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

3. Την αριθ πρωτ: 43938/28-8-2020 (ΑΔΑ: ΨΕ2ΠΩΗ5-6ΣΓ) Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθ. πρωτ:

41773/20-8-2020 Ανακοίνωσης ΣΟΧ3/20-08-2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας

ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

4. Τους προσωρινούς  πίνακες  κατάταξης  των υποψηφίων,  την  ορθή επανάληψη αυτών,  τους  πίνακες

απορριπτόμενων,  τις  υποβληθείσες  αιτήσεις  των  υποψηφίων,  τις  υποβληθείσες  αντιρρήσεις,  τις

υποβληθείσες  Υπεύθυνες  Δηλώσεις,  τις  συνολικές  βεβαιώσεις  των σχολικών επιτροπών του Δήμου

Χανίων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποφαίνεται για τις υποβληθείσες αντιρρήσεις κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης ως

εξής: 

Αρ.πρωτ. Αντίρρησης Περιεχόμενο 
αντίρρησης

Αποδεκτή/ Απορριπτέα 
Αντίρρηση

Αιτιολογία 
αποδοχής/απορριψης

45913/4-9-2020 Διόρθωση Ονοματος ΝΑΙ Λανθασμένα είχε 
σημειωθεί λάθος όνομα 
υποψηφίου

45989/7-9-2020 Προσμέτρηση μορίων 
τριτεκνίας και 
μονογονεϊκής ιδιότητας

ΝΑΙ Λανθασμένα δεν είχαν 
προσμετρηθεί στους 
αρχικούς πίνακες η 
μονογονεϊκή ιδιότητα και 
η τριτεκνία.

45988/7-9-2020 Προσμέτρηση μορίων 
τέκνων

ΝΑΙ Λανθασμένα δεν είχαν 
προσμετρηθεί στους 
αρχικούς πίνακες τα 
μόρια δύο τέκνων

45807/4-9-2020 Διόρθωση ποσοστού 
αναπηρίας

ΌΧΙ Σε καμία από τις δύο 
αιτήσεις της υποψήφιας 
δεν αναφέρθηκε ποσοστό
αναπηρίας, ώστε να 
συμπεριληφθεί στους 
αρχικούς και στους 
διορθωμένους πίνακες. 
Ως εκ τούτου, 
συμπληρώθηκε στους 
πίνακες κατάταξης το 
ελάχιστο ποσοστό 
αναπηρίας, ήτοι 50%.  Το
ποσοστό αναπηρίας  
γνωστοποιήθηκε στην 



υπηρεσία μας με την 
αίτηση αντίρρησης. 

46293/8-9-2020 Διόρθωση μηνών 
εμπειρίας

ΝΑΙ Λανθασμένα δεν είχαν 
συμπεριλήφθηκαν τα 
μόρια των αιθουσών για 
το διάστημα 2004-2011.

46291/8-9-2020 Απόρριψη αίτησης λόγω 
μη φυσικής υπογραφής

ΝΑΙ Η υποψήφια 
ξαναυπέβαλλε αίτηση με 
φυσική υπογραφή εντός 
της προβλεπόμενης 
προθεσμίας

46290/8-9-2020 Διόρθωση μηνών 
εμπειρίας  και ποσοστού 
αναπηρίας

ΌΧΙ Στην αίτηση της 
υποψήφιας δεν 
αναφέρθηκε ποσοστό 
αναπηρίας, ώστε να 
συμπεριληφθεί στους 
αρχικούς και σοτυς 
διορθωμένους πίνακες. 
Ως εκ τούτου στους 
πίνακες κατάταξης, 
συμπληρώθηκε το 
ελάχιστο ποσοστό 
αναπηρίας, ήτοι 50%. Το 
ποσοστό αναπηρίας  
γνωστοποιήθηκε στην 
υπηρεσία μας μόνο με την
αίτηση αντίρρησης.  Η 
μόνη εμπειρία που 
μοριοδοτείται είναι μέσω 
σχολικών επιτροπών και 
όχι οποιαδήποτε άλλου 
φορέα (πχ Δήμος). 

46292/8-9-2020 Διόρθωση ποσοστού 
αναπηρίας

ΌΧΙ Στην αίτηση της 
υποψήφιας δεν 
αναφέρθηκε ποσοστό 
αναπηρίας, ώστε να 
συμπεριληφθεί στους 
αρχικούς και σοτυς 
διορθωμένους πίνακες. 
Ως εκ τούτου, στους 
πίνακες κατάταξης 
συμπληρώθηκε το 
ελάχιστο ποσοστό 
αναπηρίας, ήτοι 50%. Το 
ποσοστό αναπηρίας  
γνωστοποιήθηκε στην 
υπηρεσία μας μόνο με την
αίτηση αντίρρησης.

45778/4-9-2020 Διόρθωση μηνών 
εμπειρίας

ΌΧΙ Η συμπλήρωση των 
μηνών εμπειρίας και της 



μοριοδότησης των 
αιθουσών, ήταν ορθή, 
σύμφωνα με την 
βεβαίωση εμπειρίας των 
σχολικών επιτροπών.

45987/8-9-2020 Διόρθωση ποσοστού 
αναπηρίας

ΌΧΙ Στην αίτηση της 
υποψήφιας δεν 
αναφέρθηκε ποσοστό 
αναπηρίας, ώστε να 
συμπεριληφθεί στους 
αρχικούς και σοτυς 
διορθωμένους πίνακες. 
Ως εκ τούτου, στους 
πίνακες κατάταξης 
συμπληρώθηκε το 
ελάχιστο ποσοστό 
αναπηρίας, ήτοι 50%. Το 
ποσοστό αναπηρίας  
γνωστοποιήθηκε στην 
υπηρεσία μας μόνο με την
αίτηση αντίρρησης.

46063/7-9-2020 Διόρθωση ποσοστού 
αναπηρίας

ΌΧΙ Στην αίτηση της 
υποψήφιας δεν 
αναφέρθηκε ποσοστό 
αναπηρίας, ώστε να 
συμπεριληφθεί στους 
αρχικούς και σοτυς 
διορθωμένους πίνακες. 
Ως εκ τούτου, στους 
πίνακες κατάταξης 
συμπληρώθηκε το 
ελάχιστο ποσοστό 
αναπηρίας, ήτοι 50%. Το 
ποσοστό αναπηρίας  
γνωστοποιήθηκε στην 
υπηρεσία μας μόνο με την
αίτηση αντίρρησης.

46095/7-9-2020 Διόρθωση μηνών 
εμπειρίας

ΝΑΙ Συμπληρώθηκαν οι μήνες
απασχόλησης, έπειτα 
από την βεβαίωση 
σχολικών επιτροπών που
προσκομίστηκε στην 
υπηρεσία μας.

45768/4-9-2020 Διόρθωση μηνών 
εμπειρίας

ΌΧΙ Η συμπλήρωση των 
μηνών εμπειρίας και της 
μοριοδότησης των 
αιθουσών, ήταν ορθή, 
σύμφωνα με την 
βεβαίωση εμπειρίας των 
σχολικών επιτροπών.



2. Καταρτίζει:

• Τους τελικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.

• Τους τελικούς πίνακες απορριπτόμενων.

• Τους τελικούς πίνακες 74 επιτυχόντων – προσληπτέων μερικής και πλήρους απασχόλησης,

για την πρόσληψη του προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών

μονάδων.

Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα

του δήμου.

 Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε  υπογράφηκε ως ακολούθως από τα  μέλη και  τη  γραμματέα της

επιτροπής.

 Η Επιτροπή 

1. Γεώργιος Φραγκιαδάκης (Πρόεδρος) ………………………………………………..

2. Θεοδώρα Γεζουέ (Μέλος) …………………….……………………………………….

3. Αικατερίνη Κατσιαγάννη (Μέλος) ……………………………………………………

Η γραμματέας, Κυριακάκη Ελευθερία …………………………………………………
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