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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
& ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΟΧ 4/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
 
 

Στην Αλόννησο σήμερα 22/9/2021 (Τετάρτη), στο Δημαρχείο, συνήλθε η Επιτροπή που 
συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ. πρωτ. 4033/9-9-2021 απόφαση Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει 
τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ 
αριθ. ΣΟΧ 4/2021.  
 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
 

1. Θεόδωρος Μαλαματένιας, Αντιδήμαρχος, ως πρόεδρος της Επιτροπής. 
2. Ελένη Μούκα, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, 

κλάδου ΠΕ Οικονομικών, ως μέλος. 
3. Αλίντα Μαρία Χεερτρόντα φαν ντεν Ντόλντερ, Υπάλληλος, κλάδου ΠΕ 

Φιλολόγων, ως μέλος. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και είπε τα εξής:  

 
Ο Δήμος Αλοννήσου προχώρησε στη διαδικασία για την πλήρωση δυο (2) θέσεων προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών και ΥΕ 
Οικογενειακών Βοηθών για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με την 
υπ’ αριθμ. 3060/2-7-2021 προκήρυξη ΣΟΧ 4/2021 που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Δήμου και σε δύο τοπικές εφημερίδες ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17/12-3-2021 
(ΑΔΑ:ΨΔΑΒΩΨ6-ΤΟΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου και την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 11284/2021//1/2021/05-08-2021 απόφαση έγκρισης ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ. 
Με την υπ’ αριθμό 4033/9-9-2021 (ΑΔΑ:6ΘΖΚΩΨ6-ΖΕΣ) απόφαση Δημάρχου Αλοννήσου, 
συστήθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των 
πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. 
Συνολικά για την ειδικότατα ΤΕ Νοσηλευτών ( κωδικός θέσης: 103) κατατέθηκε μία (1) αίτηση και 
για την ειδικότητα ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών ( κωδικός θέσης: 104) μία (1) αίτηση. 

 
Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο και είδαν τη σχετική προκήρυξη του Δήμου, τα 
απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα, κλάδο και κατηγορία, τις αιτήσεις/υπεύθυνες δηλώσεις των 
υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά, προχώρησαν στην κατάρτιση των 
παρακάτω πινάκων που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού: 
1. Ονομαστικές Καταστάσεις Υποψηφίων 
2. Πίνακες Απορριπτέων 
3. Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών. 
4. Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών. 
5. Πίνακες Επιλογής Υποψηφίων 

   

ΑΔΑ: 66ΟΙΩΨ6-ΔΟΥ



  

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως: 
  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 
 
Θεόδωρος Μαλαματένιας                                        Ελένη Μούκα                    
 
 
                                                                                                                                                        
                                                                           Αλίντα Μαρία Χεερτρόντα φαν ντεν Ντόλντερ 

ΑΔΑ: 66ΟΙΩΨ6-ΔΟΥ
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