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 Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής  

 
 
  Σήµερα Τρίτη 14/02/2012, και ώρα 11:00΄π.µ. συνήλθε στα γραφεία 

της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., η ορισµένη µε την αρ. 48/2011 απόφαση του ∆.Σ.  

Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., επιτροπή Αξιολόγησης, για να καταγράψει, αξιολογήσει & 

µοριοδοτήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τελικώς να προτείνει τα προς 

επιλογή άτοµα για την πλήρωση των είκοσι εννέα (29) θέσεων που 

προκηρύχθηκαν.   

Η προκήρυξη βγήκε ύστερα από την υπ’ αρ. 6/2012 απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.,  όπου έγινε η αποδοχή των 

εγκρίσεων εφαρµογής των «Προγραµµάτων άθλησης για όλους» περιόδου 

2011-2012, της Γενικής  Γραµµατείας ∆ιατροφής και Άθλησης του Υπουργείου 

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ∆ηµοσιεύτηκε σε δύο (2) εφηµερίδες της 

Θεσσαλονίκης (Αυριανή και Οικονοµική), αναρτήθηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων της ∆ηµοτικής Επιχείρησης  και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Η 

προθεσµία διήρκεσε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες αρχής γενοµένης της 

εποµένης της δηµοσίευσης και έως την Παρασκευή 10/02/2012.  

Αιτήσεις συνολικά κατέθεσαν 62 άτοµα.  

Ο αριθµός των θέσεων ανά ειδικότητα έγινε µε βάση τις ανάγκες για 

υλοποίηση των τµηµάτων (γενικών και ειδικών προγραµµάτων) στις δύο 

δηµοτικές ενότητες του δήµου µας.  
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Αρχικώς έγινε έλεγχος των αιτήσεων – δηλώσεων και βιογραφικών των 

υποψηφίων. Η επιλογή των υποψηφίων ορίζεται να γίνει σύµφωνα µε την υπ΄ 

αριθ. 94842/24.8.2011 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης ΦΕΚ 1945/Β/31.08.2011 µε θέµα: «Έγκριση Οργανωτικού 

πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους», όπως ορίζει η προκήρυξη.  

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται ανά ειδικότητα και σύνολο µορίων 

(πρώτη ή δεύτερη ειδικότητα, προϋπηρεσία, βαθµό πτυχίου, µεταπτυχιακούς 

τίτλους, εντοπιότητα και αριθµό τέκνων, µε πρώτη προϋπόθεση την ανεργία). 

Οι επιτυχόντες σε µια κατάταξη λαµβάνοντας υπόψη την πρώτη ή τη δεύτερη 

ειδικότητά τους, δε λαµβάνονται υπόψη σε άλλο πίνακα κατάταξης (άλλης 

ειδικότητας). Προέκυψαν λοιπόν οι πίνακες µε βάση το σύνολο των µορίων 

και οι επί µέρους πίνακες ανά ειδικότητα, που επισυνάπτονται στο παρόν 

πρακτικό.  

Σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 10 του ΦΕΚ 1945/Β/31.08.2011, για 

ποσοστό 20% των θέσεων, δεν προσµετρούνται µόρια προϋπηρεσίας στα 

ΠΑγΟ. Ως εκ τούτου, η εξαίρεση αφορά σε έξι (6) συνολικά θέσεις. Η 

διαδικασία προχώρησε µε τον τελευταίο πίνακα επιλογής, όπου δε λαµβάνεται 

υπόψη η προϋπηρεσία στα ΠΑγΟ. Στον πίνακα αυτό, η επιλογή γίνεται πάλι 

ανάλογα µε την ειδικότητα και το σύνολο µορίων.  

 

Οι πίνακες κατάταξης είναι προσωρινοί. Οι οριστικοί πίνακες θα εκδοθούν 

µετά το πέρας της προθεσµίας και την εξέταση των πιθανών ενστάσεων. 

 Αφού ολοκληρώθηκε ο σκοπός της συνεδρίασης της επιτροπής, 
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επισυνάφθηκαν οι πίνακες κατάταξης ως αναπόσπαστο κοµµάτι του 

παρόντος και υπογράφηκαν από τα µέλη της.  

 

Τα µέλη της Επιτροπής 

 

Λεµονίδου ∆έσποινα                                        Κωνσταντίνου Κυριάκος 

 

 

 

 

   Γκούµας Στέλιος                                                  Ρουσσέτη Μάγδα 


