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              ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
 
 Στο Ρέθυµνο σήµερα, 15 Μαΐου του έτους 2010 ηµέρα Σάββατο  και 
ώρα 09:00 π.µ. στο Γραφείο Συνεδριάσεως της ∆ιοικητικής - Οικονοµικής 
Υπηρεσίας στο ∆ηµαρχείο Ρεθύµνης, συνήλθε η Τριµελής Επιτροπή που 
ορίσθηκε µε την υπ’ αριθµ. 456/01.03.2010 απόφαση του ∆ηµάρχου 
Ρεθύµνης, ως αρµόδια για την επιλογή προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης, αποτελούµενη 
από τους: 
1.Πελαντάκη Χρυσούλα, ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Ρεθύµνης, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε τον Α’ 
βαθµό, ως Πρόεδρο.     
2. Καλογεράκη Στυλιανή, Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Ρεθύµνης, κλάδου ΠΕ 1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε τον Α΄ βαθµό.                                    
3.Υπερηφάνου Ιωάννα, Προϊσταµένη της ∆ιοικητικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Ρεθύµνης, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού,  µε τον Α’ βαθµό. 
Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής, ορίστηκε µε την ίδια απόφαση να εκτελεί η 
κα Καλογεράκη Στυλιανή.  
 Η Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής ότι η τριµελής 
Επιτροπή του άρθρου 5 του Ν.3250/2004 µε την υπ’αριθµόν 
1/2009/30.07.2009 απόφαση της, που µας κοινοποιήθηκε µε το υπ’αριθµ. ΤΤ 
52201/24.09.2009 έγγραφο της ∆/νσης Οργ. & Λειτ. ΟΤΑ της Γεν. ∆/νσης 
Τοπ. Αυτ/σης του ΥΠΕΣ∆∆Α, ενέκρινε την επιδότηση τριάντα δύο (32) θέσεων 
µερικής απασχόλησης για τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου Ρεθύµνης, ΚΑΠΗ 
και ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ.  
 Οι ως άνω τριάντα δύο (32) θέσεις  µερικής απασχόλησης 
κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ( σε 
ποσοστό 10% των θέσεων ως µη αµιγώς κοινωνικού χαρακτήρα θέσεις )  
ως ακολούθως : 
 

Α/Α 
Υπηρεσίες Κοινωνικού 

Χαρακτήρα (*)  
Θέσεις Ειδικότητα 

∆ιάρκεια 
σύµβασης 
(σε µήνες) 

    2 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών      18 

    5 ΤΕ/ ∆Ε Νοσηλευτών     18 

1 Κ.Α.Π.Η ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

    2 ∆Ε  Οδηγών     18 



    5 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών     18 

    4 

    2 

ΠΕ Νηπιαγωγών  
 ΤΕ/∆Ε Βρεφονηπιοκόµων 

     18 
     18  

    3 ∆Ε  Βοηθών Βρεφοκόµων -
Παιδοκόµων 

     18 

    1 ΤΕ Λογοθεραπευτής      18 

    1 ΠΕ Παιδίατρος      18 

    1 ΠΕ Ψυχολόγος µε άδεια 

ασκήσεως επαγγέλµατος 

     18 

    1 ∆Ε ∆ιοικητικών 
Γραµµατέων 

     18 

    1 ∆Ε Μαγείρων      18 

    1 ΤΕ  ∆ιοικητικού- Λογιστικού      18 

2 ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ  
∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

    3 ΥΕ Καθαριότητας  

  
 
 Οι ανωτέρω τριάντα δύο (32) θέσεις που εγκρίθηκαν θα καλυφθούν 
από τις Κοινωνικές Οµάδες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του 
άρθρου 4 του Ν. 3250/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 
3536/2007 (ΦΕΚ 42Α/23.02.2007) ως ακολούθως: 
 
Από την Α΄   κοινωνική οµάδα δέκα (10) θέσεις. 
Από την Β΄   κοινωνική οµάδα επτά (7) θέσεις. 
Από την Γ΄   κοινωνική οµάδα έξι (6) θέσεις. 
Από την ∆΄   κοινωνική οµάδα τρεις (3) θέσεις. 
Από την Ε΄   κοινωνική οµάδα τρεις (3) θέσεις. 
Από την ΣΤ΄ κοινωνική οµάδα τρεις (3) θέσεις. 
 
 Εάν δεν συµπληρώνεται το ποσοστό που προβλέπεται για κάθε µια 
από τις ανωτέρω κοινωνικές οµάδες, προσαυξάνεται αντιστοίχως το ποσοστό 
της επόµενης.  
 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 3250/2004 (ΦΕΚ 124Α/07.07.2004) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α/23.02.2007) 
και την υπ’ αριθµ. 52769/18.10.2004 (ΦΕΚ 1557Β//18.10.2004) Υπουργική 
Απόφαση, κλήθηκαν οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν στον ∆ήµο Ρεθύµνης 
Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση για πρόσληψη µέσα σε προθεσµία δέκα (10) 
ηµερών από την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης. Η 
Ανακοίνωση δηµοσιεύθηκε σε δύο τοπικές εφηµερίδες του Νοµού Ρεθύµνης 
την 16η του µηνός Μαρτίου του έτους 2010 και αναρτήθηκε κατά την ίδια 
ηµεροµηνία στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, µέσα δε στην οριζόµενη 
προθεσµία υποβλήθηκαν τριακόσιες ογδόντα οκτώ ( 388 ) αιτήσεις 
υποψηφίων, τις οποίες η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής.  
 Τα µέλη της Επιτροπής µελέτησαν τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων 
ανά κοινωνική οµάδα και ειδικότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3250/2004 (ΦΕΚ 124Α/07.07.2004) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 
3536/2007 (ΦΕΚ 42Α/23.02.2007) και την υπ’αριθµ. 52769/18.10.2004 (ΦΕΚ 
1557Β//18.10.2004) Υπουργική Απόφαση περί καθορισµού τρόπου και 
διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού Μερικής Απασχόλησης. 
 Στην συνέχεια τα µέλη της Επιτροπής ταξινόµησαν τις αιτήσεις ανά 
κοινωνική οµάδα µε βάση τα στοιχεία που είχαν δηλώσει.  
 Μετά τον έλεγχο όλων των αιτήσεων τα µέλη της Επιτροπής 
διαπίστωσαν ότι κάποιοι υποψήφιοι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 



αίτησή τους, παρά το ότι έχουν δηλώσει ότι υπάγονται σε κάποια κοινωνική 
οµάδα δεν δηλώνουν τα απαιτούµενα στοιχεία για την υπαγωγή τους στην 
οµάδα αυτή κι επίσης κάποιοι υποψήφιοι έχουν υποβάλλει αίτηση χωρίς να 
δηλώνουν την κοινωνική οµάδα στην οποία υπάγονται και κάποιοι δεν 
δηλώνουν τα απαιτούµενα από την ανακοίνωση τυπικά προσόντα. Κατόπιν 
τούτων προέβησαν σε σύνταξη πινάκων αποκλειοµένων υποψηφίων ανά 
κοινωνική οµάδα.  
 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, η 
Επιτροπή καταρτίζει πίνακες υποψηφίων ανά κοινωνική οµάδα, αφού 
προηγουµένως εκτιµήσει: α)την εντοπιότητα για όλες τις κοινωνικές οµάδες 
(Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄), καθώς προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι 
δηµότες και µόνιµοι κάτοικοι της αντίστοιχης χωρικής αρµοδιότητας του φορέα 
πρόσληψης, β)το φύλο των υποψηφίων, καθώς ποσοστό 60% των θέσεων 
καλύπτεται από γυναίκες, για τις Α΄, Β΄, και Γ΄ κοινωνικές οµάδες και γ) την 
εµπειρία σε προγράµµατα και δράσεις υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα για 
χρόνο µεγαλύτερο του έτους και σε ποσοστό έως 50% του συνόλου αυτών 
που θα προσληφθούν, σε κάθε κοινωνική οµάδα για όλες τις κοινωνικές 
οµάδες (Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄ , Ε΄ και ΣΤ΄). 
 Η Επιτροπή διαπιστώνει: 
Α) Ότι το κριτήριο της εντοπιότητας, θα τηρηθεί. 
Β) Ότι η κάλυψη του ποσοστού του 60% των θέσεων για τις Α’, Β’ και Γ’ 
κοινωνικές οµάδες από γυναίκες, θα τηρηθεί. 
Γ) Ότι το κριτήριο της εµπειρίας σε προγράµµατα και δράσεις υπηρεσιών 
κοινωνικού χαρακτήρα από τις αναφερόµενες στο άρθρο 3 του Ν.3250/2004 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α/23.02.2007), 
σε ποσοστό έως 50% για κάθε κοινωνική οµάδα θα ληφθεί υπόψη, εφόσον 
υπάρχουν υποψήφιοι που διαθέτουν την εµπειρία αυτή.  
 Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή προέβη στην κατάταξη των υποψηφίων 
οι οποίοι σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηλώνουν στην αίτησή τους υπάγονται 
σε κάποια κοινωνική οµάδα από τις αναφερόµενες στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 4 του Ν.3250/2004(ΦΕΚ 124Α/07.07.2004) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε τον Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α/23.02.2007), ανά κοινωνική οµάδα 
βάσει των κριτηρίων α’-ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν.3250/2004 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α/23.02.2007), 
σύµφωνα µε τα οποία: 
α. Για την Α΄ και Γ΄ οµάδα προτιµώνται υποψήφιοι µε τη µεγαλύτερη 
συνεχόµενη χρονική διάρκεια, που είναι εγγεγραµµένοι ως άνεργοι στα 
µητρώα του Ο.Α.Ε.∆. 
β. Για την Β΄ οµάδα προτιµώνται υποψήφιοι, µε το µικρότερο χρόνο που 
υπολείπεται για τη συνταξιοδότησή τους. 
γ. Για την ∆΄ οµάδα προτιµώνται µητέρες µε τα περισσότερα τέκνα 
περιλαµβανοµένων και των ενηλίκων.  
δ. Για την Ε΄ οµάδα προτιµώνται υποψήφιοι µε το µεγαλύτερο ποσοστό 
αναπηρίας, το οποίο όµως θα επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων για τα 
οποία προσλαµβάνονται.  
ε. Για την ΣΤ΄ οµάδα προτιµώνται υποψήφιοι µε τα περισσότερα τέκνα, πάνω 
από το όριο των τριών τέκνων. 
Εάν τα ανωτέρω κριτήρια δεν διαµορφώνουν προτεραιότητα, διενεργείται 
κλήρωση. 



 Στους πίνακες κατάταξης ανά κοινωνική οµάδα που καταρτίσθηκαν 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφέρονται τα στοιχεία των υποψηφίων και η 
ειδικότητά τους. 
 Όλοι οι ανωτέρω πίνακες, αλφαβητικός, κατάταξης ανά κοινωνική 
οµάδα και αποκλειοµένων ανά κοινωνική οµάδα, επισυνάπτονται στο παρόν 
και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτού. 
 Σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες που 
καταρτίσθηκαν ανά κοινωνική οµάδα και σύµφωνα µε τις προκηρυσσόµενες 
θέσεις κατά υπηρεσία κοινωνικού χαρακτήρα, για την πλήρωση των θέσεων 
που προκηρύχθηκαν επιλέγονται ανά κοινωνική οµάδα οι ακόλουθοι 
υποψήφιοι: 
 
Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α {θέσεις δέκα (10)} 
1. Καλλέργης Μιχαήλ του Θεµιστοκλή, κλάδου ∆Ε ∆ιοικ/κων - Γραµµατέων, 
στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς.  
2. ∆αφέρµου Όλγα του Νικολάου, κλάδου ∆Ε Βοηθών Βρεφ./Παιδοκόµων, 
στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς . 
3. Στεφανάκη Αγγελική του Κων/νου, κλάδου ∆Ε Βοηθών Βρεφ./Παιδοκόµων, 
στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς . 
4. Νικηφοράκη Ελένη  του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ Καθαριότητας , στους 
Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς. 
5. Χαραλάµπους Σταµατία του Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών, στους 
Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς.  
6. Ορφανού Μαρία του Ιωάννη, κλάδου ∆Ε Βοηθών Βρεφ./Παιδοκόµων, 
στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς . 
7. Βολτυράκη ∆έσποινα του Κων/νου, κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών , στους 
Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς.  
8. Νίκαρη Ζωϊστα του Θεοδώρου, κλάδου ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών στα 
ΚΑΠΗ.  
9. Γυφτάκη Ευσταθία του ∆ηµητρίου, κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών στους 
Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς.  
10. Μεσονησανάκη Παρασκευούλα του ∆ηµητρίου , κλάδου ΥΕ Καθαριότητας, 
στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς.  
 
Β ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α {θέσεις επτά (7)} 
1. Σαλονικιός Χρήστος του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ Καθαριότητας, στους 
Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς.  
2. Βλασίου ∆έσποινα του Βασιλείου, κλάδους ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών, στα 
ΚΑΠΗ.  
 
Στην οµάδα αυτή δεν επελέγησαν άλλοι υποψήφιοι από τους ∆ηµότες επειδή 
οι ειδικότητες τις οποίες δηλώνουν έχουν εξαντληθεί. Επειδή οι υποψήφιοι δεν 
επαρκούν να καλύψουν τις επτά θέσεις , οι πέντε ( 5 ) θέσεις µεταφέρονται 
στην επόµενη Κοινωνική οµάδα. 
 
Γ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α {θέσεις έξι (6) + πέντε  (5)= έντεκα (11) } 
1. ∆ίµτσα Ασπασία του Ευάγγελου, κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων , στους Παιδικούς 
και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς.  
2. Τζανουδάκη Αναστασία του Νικολάου, κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 
στα ΚΑΠΗ  



3. Μαρινάκης Πέτρος του Ευαγγέλου, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, 
στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς .  
4. Σπανουδάκης Μιχαήλ του Νικολάου, κλάδου ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών, 
στα ΚΑΠΗ.  
5. Μαθιουδάκη Αναστασία του Σπύρου, κλάδου ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών, 
στα ΚΑΠΗ.  
6. Πατραµάνης Ιωάννης του Γεωργίου, ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών, στα 
ΚΑΠΗ.  
7. Σκυργιανόγλου Ευάγγελος του Χρήστου, κλάδου ∆Ε Μαγείρων , στους 
Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς.  
8. Γεωργαλής Βασίλειος του ∆ιονυσίου, κλάδου ∆Ε Οδηγών, στα ΚΑΠΗ . 
9. Ζερβουδάκη Κωστούλα του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών, στους 
Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς.  
10. Χρυσού Ελένη του Λυκούργου, κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, στα 
ΚΑΠΗ.  
11. Βουκάλη Στέλλα του Χαρίδηµου , κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών, στα ΚΑΠΗ.  
 
 
∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α {θέσεις τρεις (3) } 
1. Ντρίτσου – Χαχαριδάκη Μαρία του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ Παιδιάτρων, 
στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς.  
 
Στην οµάδα αυτή δεν επελέγησαν άλλοι υποψήφιοι από τους ∆ηµότες επειδή 
οι ειδικότητες τις οποίες δηλώνουν έχουν εξαντληθεί. Οι υπόλοιπες δύο (2) 
θέσεις µεταφέρονται στην Ε’ Κοινωνική Οµάδα. 
 
Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α {θέσεις τρεις (3) + δύο (2)= πέντε (5) } 
Στην οµάδα αυτή δεν επελέγησαν υποψήφιοι επειδή οι ειδικότητες τις οποίες 
δηλώνουν έχουν εξαντληθεί. Οι πέντε (5) θέσεις µεταφέρονται στην ΣΤ’ 
Κοινωνική Οµάδα. 
 
ΣΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α {θέσεις τρεις (3) + πέντε (5)= οκτώ (8) } 
1.  Γιανοπούλου Ελένη του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών, στα ΚΑΠΗ  
 
Στην οµάδα αυτή δεν επελέγησαν άλλοι υποψήφιοι από τους ∆ηµότες επειδή 
οι ειδικότητες τις οποίες δηλώνουν έχουν εξαντληθεί.  
Οι υπόλοιπες επτά (7) θέσεις µεταφέρονται στην Α’ Κοινωνική Οµάδα για την 
Β΄ κατανοµή ∆ηµοτών.  
 
Β’  ΚΑΤΑΝΟΜΗ  
Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α {θέσεις επτά (7)} 
1. Παγουράκης ∆ηµήτριος του Στυλιανού, κλάδου ∆Ε Οδηγών στα ΚΑΠΗ.  
 
Στην οµάδα αυτή δεν επελέγησαν άλλοι υποψήφιοι από τους ∆ηµότες επειδή 
οι ειδικότητες τις οποίες δηλώνουν έχουν εξαντληθεί.  
Οι υπόλοιπες έξι (6) θέσεις µεταφέρονται στην Β’ Κοινωνική Οµάδα . 
 
Β ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α {θέσεις έξι (6)} 
Στην οµάδα αυτή δεν επελέγησαν υποψήφιοι από τους ∆ηµότες στην Β΄ 
κατανοµή, επειδή οι ειδικότητες τις οποίες δηλώνουν έχουν εξαντληθεί.  



Οι έξι (6) θέσεις µεταφέρονται στην Γ’ Κοινωνική Οµάδα . 
 
Γ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α {θέσεις έξι (6) } 
Στην οµάδα αυτή δεν επελέγησαν υποψήφιοι από τους ∆ηµότες στην Β΄ 
κατανοµή, επειδή οι ειδικότητες τις οποίες δηλώνουν έχουν εξαντληθεί.  
Οι έξι (6) θέσεις µεταφέρονται στην ∆’ Κοινωνική Οµάδα . 
 
∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α {θέσεις έξι (6) } 
Στην οµάδα αυτή δεν επελέγησαν υποψήφιοι από τους ∆ηµότες στην Β΄ 
κατανοµή, επειδή οι ειδικότητες τις οποίες δηλώνουν έχουν εξαντληθεί.  
Οι έξι (6) θέσεις µεταφέρονται στην Ε’ Κοινωνική Οµάδα . 
 
Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α {θέσεις έξι (6) } 
Στην οµάδα αυτή δεν επελέγησαν υποψήφιοι από τους ∆ηµότες στην Β΄ 
κατανοµή, επειδή οι ειδικότητες τις οποίες δηλώνουν έχουν εξαντληθεί.  
Οι έξι (6) θέσεις µεταφέρονται στην ΣΤ’ Κοινωνική Οµάδα . 
 
ΣΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α {θέσεις έξι (6) } 
Στην οµάδα αυτή δεν επελέγησαν άλλοι υποψήφιοι από τους ∆ηµότες επειδή 
οι ειδικότητες τις οποίες δηλώνουν έχουν εξαντληθεί. Οι υπόλοιπες έξι (6) 
θέσεις µεταφέρονται στην Α’ Κοινωνική Οµάδα και εξετάζεται η κατάταξη των 
µη ∆ηµοτών. 
 
ΜΗ ∆ΗΜΟΤΕΣ  
Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α {θέσεις έξι (6)} 
1. Μπρούστα Ευαγγελία του Αθανασίου , κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων, 
στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς.  
 
Στην οµάδα αυτή δεν επελέγησαν άλλοι υποψήφιοι από τους µη ∆ηµότες 
επειδή οι ειδικότητες τις οποίες δηλώνουν έχουν εξαντληθεί. Οι υπόλοιπες 
εννέα (πέντε) θέσεις µεταφέρονται στην Β’ Κοινωνική Οµάδα και εξετάζεται η 
κατάταξη των µη ∆ηµοτών. 
 
Β ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α {θέσεις πέντε (5)} 
Στην Β’ Κοινωνική Οµάδα δεν επελέγησαν υποψήφιοι από τους µη ∆ηµότες 
επειδή οι ειδικότητες τις οποίες δηλώνουν έχουν εξαντληθεί. Οι πέντε (5) 
θέσεις µεταφέρονται στην Γ’ Κοινωνική Οµάδα και εξετάζεται η κατάταξη των 
µη ∆ηµοτών. 
 
Γ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α {θέσεις πέντε (5) } 
1. Μανουσογιωργάκη Μαρίνα του Νικολάου, κλάδου ΤΕ Λογοθεραπευτών, 
στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς.  
2. Προϊστάκη Μαρία του Γρηγορίου, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών, στα ΚΑΠΗ.  
 
Στην οµάδα αυτή δεν επελέγησαν άλλοι υποψήφιοι από τους µη ∆ηµότες 
επειδή οι ειδικότητες τις οποίες δηλώνουν έχουν εξαντληθεί. Οι υπόλοιπες 
τρεις (3) θέσεις µεταφέρονται στην ∆’ Κοινωνική Οµάδα και εξετάζεται η 
κατάταξη των µη ∆ηµοτών. 
 
 



∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α {θέσεις τρεις (3) } 
Στην ∆’ Κοινωνική Οµάδα δεν επελέγησαν υποψήφιοι από τους µη ∆ηµότες 
επειδή οι ειδικότητες τις οποίες δηλώνουν έχουν εξαντληθεί. Οι τρεις (3) 
θέσεις µεταφέρονται στην Ε’ Κοινωνική Οµάδα και εξετάζεται η κατάταξη των 
µη ∆ηµοτών. 
 
Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α {θέσεις τρεις (3) } 
Στην Ε’ Κοινωνική Οµάδα δεν επελέγησαν υποψήφιοι από τους µη ∆ηµότες 
επειδή οι ειδικότητες τις οποίες δηλώνουν έχουν εξαντληθεί. Οι υπόλοιπες 
τρεις (3) θέσεις µεταφέρονται στην ΣΤ’ Κοινωνική Οµάδα και εξετάζεται η 
κατάταξη των µη ∆ηµοτών. 
 
ΣΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α {θέσεις τρεις (3)} 
1. Βαρδάκης Ευάγγελος του Νικολάου, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών, στα ΚΑΠΗ .  
2. Τερζιδάκης Μάρκος του Παντελή, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών , στα ΚΑΠΗ .  
 
Μία (1) θέση ΤΕ/∆Ε Βρεφονηπιοκόµων µένει κενή επειδή δεν υπήρχε άλλος 
υποψήφιος µε αυτή την ειδικότητα. Σύµφωνα µε την Προκήρυξη , σε 
περίπτωση έλλειψης υποψηφίων µε το προσόν αυτό γίνονται δεκτοί και 
υποψήφιοι ∆Ε Βρεφονηπιοκόµων.  
Η Θέση αυτή µεταφέρεται στην Α’ Κοινωνική Οµάδα για την Γ΄ κατανοµή 
∆ηµοτών.  
 
Γ’  ΚΑΤΑΝΟΜΗ  
Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α {θέση µία (1)} 
1.  Ρεράκη Μαρία του Γεωργίου , κλάδου ∆Ε Βρεφονηπιοκόµων, στους 
Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς .  
 
 Στο σηµείο αυτό τελείωσε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν 
Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από την Πρόεδρο και τα µέλη της 
Επιτροπής.  
 
 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΛΑΝΤΑΚΗ                          ΙΩΑΝΝΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥ 
 
 
 
 
 
                                                                    ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ  


