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 Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής  
 

 
  Σήμερα 28/01/2015, και ώρα 10:00΄π.μ. συνήλθε στα γραφεία της 

Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., η ορισμένη με την αρ. 60/2014 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. 

επιτροπή Αξιολόγησης, για να καταγράψει, αξιολογήσει & μοριοδοτήσει τις 

υποβληθείσες αιτήσεις και τελικώς να προτείνει τα προς επιλογή άτομα για την 

πλήρωση των τριάντα τριών (33) θέσεων που προκηρύχθηκαν.   

Η προκήρυξη βγήκε ύστερα από την υπ’ αρ. 86/26.11.2014 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.,  όπου έγινε η αποδοχή των εγκρίσεων 

εφαρμογής των «Προγραμμάτων άθλησης για όλους» περιόδου 2014-2015, της 

Γενικής  Γραμματείας Αθλητισμού. Δημοσιεύτηκε σε δύο (2) εφημερίδες της 

Θεσσαλονίκης (Πανελλήνια και Οικονομική), αναρτήθηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Δημοτικής Επιχείρησης  και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η 

προθεσμία διήρκεσε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες αρχής γενομένης της επομένης της 

δημοσίευσης και έως την Τρίτη 30/12/2014.  

Αιτήσεις συνολικά κατέθεσαν 103 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.  

Αρχικώς έγινε έλεγχος των αιτήσεων – δηλώσεων και βιογραφικών των 

υποψηφίων. Η επιλογή των υποψηφίων ορίζεται να γίνει σύμφωνα με την 26869/1-
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10-2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ2527/8-10-2013/ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η)» «Έγκριση 

Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο)   της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού» όπως ορίζει η προκήρυξη.  

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται ανά ειδικότητα και σύνολο μορίων (πρώτη, 

δεύτερη ή τρίτη ειδικότητα, προϋπηρεσία, βαθμό πτυχίου, μεταπτυχιακούς τίτλους, 

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

επιτυχόντες σε μια κατάταξη λαμβάνοντας υπόψη την πρώτη, τη δεύτερη ή τρίτη 

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 9 του ΦΕΚ 2527/8-10-2013, για ποσοστό 

20% των θέσεων, δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα ΠΑγΟ. Ως εκ 

τούτου, η εξαίρεση αφορά σε επτά (7) συνολικά θέσεις και συντάχθηκε πίνακας 

επιλογής, όπου δε λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία στα ΠΑγΟ. Στον πίνακα αυτό, 

η επιλογή γίνεται πάλι ανάλογα με την ειδικότητα και το σύνολο μορίων.  
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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, 

επισυνάφθηκαν οι πίνακες κατάταξης ως αναπόσπαστο κομμάτι του 

παρόντος και υπογράφηκαν από τα μέλη της.  

 

Τα μέλη της Επιτροπής 

 Κωνσταντίνου Κυριάκος                                       Νάτση Χρυσή 

 

 

 

 

                                              Ρουσσέτη Μάγδα 


