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Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής για την προκήρυξη µε αριθ. πρωτ. 
54/2.2.2015 για την πρόσληψη πέντε (5) ατόµων, γυµναστών 

  
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής 
 
Για την προκήρυξη µε αριθ. πρωτ. 54/2.2.2015 για την πρόσληψη πέντε (5) ατόµων, 
γυµναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, 
για τη λειτουργία των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του 
∆ήµου ∆έλτα κατά τη περίοδο 2014-2015. 
  
Σήµερα Παρασκευή 13/2/2015 και ώρα 13.00 µ.µ., συνήλθε στα γραφεία της 
∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου ∆έλτα, η ορισµένη µε την 87/2014 
απόφαση του ∆.Σ. της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.∆., επιτροπή προσλήψεων, για να καταγράψει, 
αξιολογήσει, µοριοδοτήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις, και τελικώς να προτείνει τα 
προς επιλογή άτοµα για την πλήρωση των πέντε (5) θέσεων που προκηρύχθηκαν µε 
την ως άνω προκήρυξη. Η µοριοδότηση έγινε σύµφωνα µε την υπ. Αριθ. 26869-
(ΦΕΚ/2527/Β’/08.10.2013) µε θέµα έγκριση οργανωτικού πλαισίου Προγραµµάτων 
Άθλησης για Όλους. Η επιτροπή πριν τη συνεδρίαση, όρισε ως προεδρεύων την κα. 
Μπαλογιάννη Ελένη πρόεδρο του ∆.Σ. της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.∆., που µαζί µε την κα 
Λιακοπούλου Ευδοκία και τον κ. Εσκικεχαγιόγκου Παρασκευά διενήργησαν τη 
διαδικασία της αξιολόγησης και µοριοδότησης των υποψηφίων. 
Η προκήρυξη µε αριθ. πρωτ. 54/2.2.2015, που εγκρίθηκε µε την 87/ 2014 απόφαση 
του ∆.Σ. της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.∆. και µε το υπ’ Αριθ. Πρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑ∆/ΤΣΠΕΠΑΟ/321793/1788/92/36, 
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑ∆/ΤΣΠΕΠΑΟ/321810/1789/93/37, 
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑ∆/ΤΣΠΕΠΑΟ/321819/1790/94/38 έγγραφα του 
Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και 
δηµοσιεύθηκε στις 3/2/2015 σε δύο εφηµερίδες της Θεσσαλονίκης (Μακεδονία, Σπόρ 
του Βορρά ), στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.∆. και στον πίνακα 
ανακοινώσεων του ∆ήµου ∆έλτα, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
Αιτήσεις για όλες τις θέσεις, συνολικά κατάθεσαν 21 άτοµα. 
Στον πίνακα που ακολουθεί, δίδεται το ονοµατεπώνυµο και ο αριθµός πρωτοκόλλου 
όλων των αιτήσεων. 
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17. ΜΠΑΤΣΙΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32 

18. ΜΠΕΝΑ ΣΟΦΙΑ 33 

19. ΑΓΓΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 36 
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Αρχικώς έγινε έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων. Από τους παραπάνω 
υποψηφίους αποκλείεονται και δεν µοριοδοτούνται, ο κ. Παπαθανασίου Ηλίας, γιατί 
από τα δικαιολογητικά του, προκύπτει ότι δεν είναι άνεργος και η κα. Ζίφκου Ελένη 
γιατί από τα δικαιολογητικά της, προκύπτει ότι το πτυχίο της δεν τηρεί τις 
προϋποθέσεις. 
 
Έπειτα η µοριοδότηση έγινε σύµφωνα µε την υπ. Αριθ. 26869 - 
(ΦΕΚ/2527/Β’/08.10.2013) µε θέµα έγκριση οργανωτικού πλαισίου Προγραµµάτων 
Άθλησης για Όλους.  
Ο αριθµός ατόµων και χρόνος απασχόλησης, σύµφωνα µε την προκήρυξη ήταν: 
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• Πέντε (5) γυµναστές - στριες µε γνώση και προϋπηρεσία σε προγράµµατα της Γ.Γ.Α  
 
Αφού αφαιρέθηκαν από τον πίνακα επιλογής οι επιτυχόντες, η διαδικασία προχώρησε.   
Ο οριστικός πίνακας θα εκδοθεί µετά το πέρας της προθεσµίας και την εξέταση των 
πιθανών ενστάσεων. Με βάση όλα τα παραπάνω σχηµατίστηκε ο παρακάτω 
συνοπτικός προσωρινός πίνακας κατάταξης ως εξής: 
 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ      ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ  Α.∆.Τ. 
1. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ          ΣΩΤΗΡΙΟΣ                    ΑΒ 169836 
2. ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ          ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙ 172643 
3. ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ     ΧΡΗΣΤΟΥ          Π 101728 
4. ΣΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ          Φ 163442 
5. ΤΖΗΜΗΤΡΕΑ ΜΑΡΙΑ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ           ΑΑ 263895 
 
Αφού ολοκληρώθηκε ο σκοπός της συνεδρίασης της επιτροπής, επισυνάφθηκαν και 
οι αναλυτικοί προσωρινοί πίνακες κατάταξης, ως αναπόσπαστο κοµµάτι του 
παρόντος και υπογράφηκαν από τα µέλη της. 
 
 
 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ 
 
 
 
 
 ΕΣΚΙΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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