
  

                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                   Αλόννησος, 11/1/2023 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                                                  Αριθ. Πρωτ.: 65 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023 

 
Στην Αλόννησο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 08.00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού που συγκροτήθηκε με την 5965/13-12-
2022 απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους 
οριστικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ’ αριθ. πρωτ. 5798/6-12-2022 προκήρυξης 
του Δήμου Αλοννήσου.  
 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
 
1. Σκιάνης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος, ως πρόεδρος 
2. Αναγνώστου Νικόλαος, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, ως μέλος 
3. Φαν ντεν Ντόλντερ Αλίντα Μαρία Χεερτρόντα, 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 στην πλήρωση δύο (2) θέσεων ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με σχετική προκήρυξη που 
δημοσιεύτηκε ύστερα από την υπ’ αριθμό 78/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Με την υπ’ αριθμό 5965/13-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΗΝΩΨ6-ΡΥΧ) απόφαση του Δημάρχου Αλοννήσου, 
συστάθηκε η παρούσα επιτροπή προκειμένου να αξιολογήσει και να κατατάξει τις αιτήσεις που 
κατατέθηκαν, μοριοδοτώντας σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/ 
2670/170/07-02-2020 (ΦΕΚ 461/τΒ΄/14-2-2020) Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, η οποία αφορά την «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων 
Άθλησης για Όλους», να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των 
υποψηφίων.  
Στις 22/12/2022 εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 6165 πρώτο πρακτικό αξιολόγησης, το οποίο αναρτήθηκε 
στο Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΣΗΓΩΨ6-6Μ9, στον πίνακα ανακοινώσεων και στο διαδικτυακό τόπο του 
Δήμου Αλοννήσου μαζί με τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και επιλογής και έως σήμερα δεν 
έχει κατατεθεί ένσταση.   

 
Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, και έλαβαν υπόψη: 

   
 Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170/07-02-2020 (ΦΕΚ 461/τΒ΄/14-2-2020) Απόφαση 

του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία αφορά την «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου 
Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους». 

 Την υπ’ αριθμ. 43/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλοννήσου περί Προγραμματισμού 
προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τα 
προγράμματα «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» περιόδου 2022-2023. 

 Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/83770/21-03-2022 Χορήγηση βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης 
ΠΑγΟ και ΕΑγΟ. 

 Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 526568/01-11-2022 (ΦΕΚ 5696/τ.Β΄/07-11-2022) Υπ. Οικονομικών, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και Εσωτερικών, η οποία αφορά την Έγκριση κατανομής και πλήρωσης υφιστάμενων θέσεων 
εποχικού προσωπικού κατηγορίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), για την υλοποίηση Προγραμμάτων 

ΑΔΑ: 6ΧΙ8ΩΨ6-ΞΨΞ



  

και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών για την 
περίοδο 2022-2023. 

 Tο άρθρο 39 του ν.2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Την υπ’ αριθμ. 556937/14-11-2022 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία αφορά την 
έγκριση ΓΕΝΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023. 

 Την με υπ’ αριθμ. 78/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλοννήσου «Προκήρυξη για την 
πρόσληψη δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση ΙΔΟΧ για την υλοποίηση των προγραμμάτων 
«Άθληση για Όλους» περιόδου 2022-2023». 

 Τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν τον φορέα και πιστοποιούν τη νομιμότητα των 
προσλήψεων. 

 Την υπ‘ αριθμό 5798/6-12-2022 προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ27ΒΩΨ6-Ν0Φ) για την πρόσληψη ΠΦΑ με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

 Τον υπ’ αριθμ. 6153/22-12-2022 πίνακα κατάθεσης δικαιολογητικών, 

 Τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά, 

 Το υπ’ αριθμ. 6165/22-12-2022  πρακτικό αξιολόγησης με τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και επιλογής, 
 

προχώρησαν στην κατάρτιση των παρακάτω πινάκων που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του 
παρόντος πρακτικού: 
1. Οριστικός Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής 
Αγωγής. 
2. Οριστικός Πίνακας Επιλογής Υποψηφίων 

   
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως: 
  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
  
Δημήτριος Σκιάνης Νικόλαος Αναγνώστου 
  
  
 Αλίντα Μαρία Χεερτρόντα φαν ντεν Ντόλντερ 
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