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ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αριθ. Πρωτ.: 16314
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14749/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Στη Σίνδο, σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020, προβήκαμε στον έλεγχο των αιτήσεων αντιρρήσεων
που υποβλήθηκαν επί των προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθ. 14749/20-8-2020 (ΑΔΑ: 9ΣΒΤΩ9Ι-1ΗΕ)
πρόσκλησης του Δήμου Δέλτα περί «Πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων» σε εφαρμογή της αριθ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της
ΠΥΣ: 33/2006.
Τα προσωρινά αποτελέσματα αναρτήθηκαν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020 στο site του Δήμου
Δέλτα (https://www.dimosdelta.gr) με προθεσμία υποβολής αιτήσεων αντιρρήσεων εκ μέρους των
ενδιαφερομένων δυο (2) εργάσιμες ημέρες ήτοι Δευτέρα 7/9/2020 και Τρίτη 8/9/2020 με αποκλειστικό τρόπο
την αποστολή τους με email στην διεύθυνση staff@dimosdelta.gr.
Με βάση τα ανωτέρω υποβλήθηκαν συνολικά δέκα πέντε (15) αιτήσεις αντιρρήσεων και συγκεκριμένα
οι κάτωθι:
Α/Α

ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

1 ΚΩΣΤΗΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2 ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
3 ΜΕΡΚΟΥΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4 ΓΟΥΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
6 ΜΕΤΑΞΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ
7 ΧΑΡΙΖΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8 ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9 ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΚΛΕΑΡΧΟΥ
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΙΝΟΡΑ ΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ
11 ΑΣΗΚΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
12 ΑΣΗΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
13 ΓΚΡΟΥΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14 ΣΙΜΟΝΙ ΠΑΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΙΑΚ
15 ΣΑΡΑΠΤΣΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ-ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Όλες οι ανωτέρω αιτήσεις αντιρρήσεων είναι εμπρόθεσμες.

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.
ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.
ΑΡΧΙΚΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ

16088/7-9-2020
16103/7-9-2020
16115/7-9-2020
16121/7-9-2020
16122/7-9-2020
16126/7-9-2020
16124/7-9-2020
16104/7-9-2020
16134/8-9-2020
16199/8-9-2020
16205/8-9-2020
16210/8-9-2020
16211/8-9-2020
16225/9-9-2020
16226/9-9-2020

15057
15075
15054
14825
15423
15879
14909
14772
14890
15080
15089
15210
15198
15039
15060
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
1)

ΚΩΣΤΗΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (αριθ. πρωτ. 16088/7-9-2020)
Ενίσταται διότι δεν μοριοδοτήθηκε η εμπειρία της στην κατηγορία πλήρους απασχόλησης (1η επιλογή).
Αποδεκτή κατά βάση η αίτηση αντιρρήσεων.
Διορθώνεται η σχετική μοριοδότηση στον πίνακα κατηγορίας πλήρους απασχόλησης.

2)

ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ (αριθ. πρωτ. 16103/7-9-2020)
Ενίσταται διότι στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή της (αριθ. πρωτ. 15075/2020) δεν επέλεξε εκ παραδρομής
και την κατηγορία πλήρους απασχόλησης.
Απορρίπτεται η αίτηση αντιρρήσεων διότι η συμπλήρωση των εν λόγω αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων
γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων και δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων διόρθωσή
τους.
Παραμένει μόνο στον πίνακα της μερικής απασχόλησης.

3)

ΜΕΡΚΟΥΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (αριθ. πρωτ. 16115/7-9-2020)
Ενίσταται διότι α) δεν προσμετρήθηκαν 7 μήνες προϋπηρεσίας της από 2/1/2013 έως 31/7/2013 ως
καθαρίστρια στο Παιδικό Σταθμό Ανατολικού που ανήκει στον Κοινωνικό Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου
Δέλτα (Κ.Π.Ο.Δ.Δ.) (προσκόμισε την αριθ. 2362/21-8-2020 βεβαίωση του Κ.Π.Ο.Δ.Δ.), και β) επίσης ζητά
την μοριοδότησή της ως τέκνο πολύτεκνης οικογένειας με τέσσερα (4) τέκνα (προσκόμισε σχετικό
πιστοποιητικό του Δήμου Δέλτα).
Απορρίπτεται το πρώτο σκέλος της αίτησής της διότι στην αριθ. 14749/20-8-2020 ανακοίνωση του
Δήμου Δέλτα ρητά στην κορυφή της 2ης σελίδας αναφέρεται ότι προσμετράται μόνο η εμπειρία που
βεβαιώνεται από τις αρμόδιες σχολικές επιτροπές του Δήμου.
Απορρίπτεται το δεύτερο σκέλος της αίτησής της διότι στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή της (αριθ. πρωτ.
15054/2020) δεν έχει καταχωρημένο αριθμό τέκνων πολυτεκνικής ιδιότητας. Η συμπλήρωση των εν λόγω
αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων και δεν επιτρέπεται
η εκ των υστέρων διόρθωσή τους.
Παραμένει η μοριοδότησή της ως έχει.

4)

ΓΟΥΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (αριθ. πρωτ. 16121/7-9-2020)
Ενίσταται διότι έχει επί πλέον χρόνο απασχόλησης ως σχολική καθαρίστρια από 1/9/2008 έως 30/6/2011
και για τον λόγο αυτό προσκόμισε σχετική βεβαίωση της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα. Η αρχική
βεβαίωση αφορούσε το χρονικό διάστημα από 1/9/2011 έως 30/6/2020.
Αποδεκτή κατά βάση η αίτηση αντιρρήσεων.
Διορθώνεται η σχετική μοριοδότηση και στις δυο (2) κατηγορίες (πλήρη και μερική απασχόληση).

5)

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (αριθ. πρωτ. 16122/7-9-2020)
Ενίσταται διότι η εκπρόθεσμη υποβολή (αποστολή email την 27/8/2020 ώρα 12:43) της αίτησηςυπεύθυνης δήλωσή της (αριθ. πρωτ. 15423/27-8-2020) οφείλεται στη μη λήψης κάποιας ειδοποίησης ή
ενημέρωσής της.
Απορρίπτεται η αίτηση αντιρρήσεων διότι η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής (μέσω email στη
διεύθυνση staff@dimosdelta.gr) των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων εξέπνευσε την 25/8/2020 ώρα 23:59
και η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων βαρύνει αποκλειστικά τους
ενδιαφερόμενους.
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6)

ΜΕΤΑΞΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ (αριθ. πρωτ. 16126/7-9-2020)
Ενίσταται διότι η εκπρόθεσμη υποβολή (αποστολή email την 1/9/2020 ώρα 14:25) της αίτησης-υπεύθυνης
δήλωσή της (αριθ. πρωτ. 15787/2-9-2020) οφείλεται σε αντικειμενικές συνθήκες διότι φροντίζει την
κατάκοιτη μητέρα της.
Απορρίπτεται η αίτηση αντιρρήσεων διότι η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής (μέσω email στη
διεύθυνση staff@dimosdelta.gr) των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων εξέπνευσε την 25/8/2020 ώρα 23:59
και η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων βαρύνει αποκλειστικά τους
ενδιαφερόμενους.

7)

ΧΑΡΙΖΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (αριθ. πρωτ. 16124/7-9-2020)
Ενίσταται διότι έχει επί πλέον χρόνο απασχόλησης ως σχολική καθαρίστρια από 1/9/2004 έως 30/6/2010
και για τον λόγο αυτό προσκόμισε σχετική βεβαίωση της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα. Η αρχική
βεβαίωση αφορούσε το χρονικό διάστημα από 1/9/2011 έως 30/6/2020.
Αποδεκτή κατά βάση η αίτηση αντιρρήσεων.
Διορθώνεται η σχετική μοριοδότησή της στον πίνακα κατηγορίας πλήρους απασχόλησης.

8)

ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (αριθ. πρωτ. 16104/7-9-2020)
Ενίσταται διότι α) έχει επί πλέον χρόνο απασχόλησης ως σχολική καθαρίστρια από 1/9/2010 έως
30/6/2011 και για τον λόγο αυτό προσκόμισε σχετική βεβαίωση της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα
(η αρχική βεβαίωση αφορούσε το χρονικό διάστημα από 1/9/2011 έως 30/6/2020) και β) διότι δεν
μοριοδοτήθηκε η αναπηρία του συζύγου της (70% εφόρου ζωής).
Αποδεκτή κατά βάση η αίτηση αντιρρήσεων.
Διορθώνεται η σχετική μοριοδότησή της στον πίνακα κατηγορίας πλήρους απασχόλησης.

9)

ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΚΛΕΑΡΧΟΥ (αριθ. πρωτ. 16134/8-9-2020)
Ενίσταται διότι δεν μοριοδοτήθηκε ως γονέας μονογονεϊκής οικογένειας για τα τέσσερα (4) ανήλικα τέκνα
της όπως αναγράφονται και επί της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσής της (αριθ. πρωτ. 14890/2020).
Αποδεκτή κατά βάση η αίτηση αντιρρήσεων.
Διορθώνεται η σχετική μοριοδότησή της στον πίνακα κατηγορίας πλήρους απασχόλησης.

10) ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΙΝΟΡΑ ΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ (αριθ. πρωτ. 16199/8-9-2020)
Ενίσταται διότι έχει επί πλέον χρόνο απασχόλησης ως σχολική καθαρίστρια από 1/9/2008 έως 30/6/2011
και για τον λόγο αυτό προσκόμισε σχετική βεβαίωση της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα. Η αρχική
βεβαίωση αφορούσε το χρονικό διάστημα από 1/9/2011 έως 30/6/2020.
Αποδεκτή κατά βάση η αίτηση αντιρρήσεων.
Διορθώνεται η σχετική μοριοδότησή της στον πίνακα κατηγορίας μερικής απασχόλησης.
11) ΑΣΗΚΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (αριθ. πρωτ. 16205/8-9-2020)
Ενίσταται διότι έχει επί πλέον χρόνο απασχόλησης ως σχολική καθαρίστρια από 1/9/2006 έως 30/6/2011
και για τον λόγο αυτό προσκόμισε σχετική βεβαίωση της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα. Η αρχική
βεβαίωση αφορούσε το χρονικό διάστημα από 1/9/2011 έως 30/6/2020.
Αποδεκτή κατά βάση η αίτηση αντιρρήσεων.
Διορθώνεται η σχετική μοριοδότηση και στις δυο (2) κατηγορίες (πλήρη και μερική απασχόληση).
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12) ΑΣΗΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (αριθ. πρωτ. 16210/8-9-2020)
Ενίσταται διότι έχει επί πλέον χρόνο απασχόλησης ως σχολική καθαρίστρια από 1/9/2006 έως 30/6/2011
και για τον λόγο αυτό προσκόμισε σχετική βεβαίωση της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα. Η αρχική
βεβαίωση αφορούσε το χρονικό διάστημα από 1/9/2011 έως 30/6/2020.
Αποδεκτή κατά βάση η αίτηση αντιρρήσεων.
Διορθώνεται η σχετική μοριοδότησή της στον πίνακα κατηγορίας μερικής απασχόλησης.
13) ΓΚΡΟΥΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (αριθ. πρωτ. 16211/8-9-2020)
Απορρίπτεται η αίτηση αντιρρήσεων λόγω μη προσκόμισης των δικαιολογητικών πιστοποίησης της
αναπηρίας και του ποσοστού αυτής για τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται.
Παραμένει η μοριοδότησή του ως έχει.
14) ΣΙΜΟΝΙ ΠΑΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΙΑΚ (αριθ. πρωτ. 16225/9-9-2020)
Ενίσταται διότι δεν μοριοδοτήθηκε για την αναπηρία γονέα του (ποσοστό 62%). Προσκόμισε σχετική
βεβαίωση του ΕΦΚΑ που πιστοποιεί τα ανωτέρω.
Αποδεκτή κατά βάση η αίτηση αντιρρήσεων.
Διορθώνεται η σχετική μοριοδότησή της στον πίνακα κατηγορίας πλήρους απασχόλησης.
15) ΣΑΡΑΠΤΣΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ-ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (αριθ. πρωτ. 16226/9-9-2020)
Ενίσταται διότι α) στους πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων αναγράφηκε λάθος ηλικία και
συγκεκριμένα 41 ετών αντί του ορθού 31 ετών (έτος γέννησής της 1989) και β) διότι δεν μοριοδοτήθηκε
για το ανήλικο τέκνο της.
Επί της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσής της (αριθ. πρωτ. 15060/2020) αναγράφεται το έτος γέννησης 1989
αλλά στην ένδειξη ανηλίκων τέκνων δεν υπάρχει καταχώρηση.
Αποδεκτό το πρώτο σκέλος της αίτησής της.
Απορρίπτεται το δεύτερο σκέλος της αίτησής της διότι στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή της (αριθ. πρωτ.
15060/2020) δεν έχει καταχωρημένο αριθμό ανηλίκων τέκνων. Η συμπλήρωση των εν λόγω αιτήσεωνυπεύθυνων δηλώσεων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων και δεν επιτρέπεται η εκ των
υστέρων διόρθωσή τους.
Διορθώνεται η σχετική μοριοδότησή της στον πίνακα κατηγορίας πλήρους απασχόλησης μόνο στην
ένδειξη της ηλικίας.
Το παρόν συντάχθηκε βάσει των προσκομισθέντων στοιχείων.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος Αστικής Κατάστασης &
Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Αν. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικών Υπηρεσιών

Χαζαράκης Θεόκριτος

Τοπάλογλου Βασιλική

Λιακόπουλος Διονύσιος

