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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
για την  πρόσληψη  

ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 της ΣΟΧ 1/2020 

 
Στο Γεράνι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 07/10/2020 ,ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
11.00 π.µ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την 45/2020 (Α∆Α: Ρ∆ΚΛΟΚ64-
Χ7Ζ) απόφαση της Προέδρου του ∆.Σ. Ν.Π.∆.∆ ∆ήµου Πλατανιά , προκειµένου να 
ελέγξει τα δικαιολογητικά και να γίνει η επιλογή των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2020 (Α∆Α: 
ΨΓΟΨΟΚ64-ΚΥ6) ανακοίνωσης του Νοµικού προσώπου του ∆ήµου Πλατανιά. 
 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
2. Γιακουµάκη Ελευθερία   ΜΕΛΟΣ 
3. Γιακουµάκη Βαρβάρα  ΜΕΛΟΣ 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Περογιαννάκη Μαρία  γραµµατέα της επιτροπής που 
ορίστηκε µε την παραπάνω απόφαση της Προέδρου ∆.Σ. 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης και είπε τα εξής: 
Το Νοµικό  πρόσωπο του ∆ήµου Πλατανιά προχώρησε στη διαδικασία πλήρωσης 
εννέα (9) θέσεων  έκτακτου προσωπικού µε σχετική προκήρυξη που δηµοσιεύτηκε 
ύστερα από , την υπ’ αριθµό  24/2019 & 25/2019 απόφαση του ∆/κού Συµβουλίου του 
ΝΠ∆∆ ∆ήµου Πλατανιά, την ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./217/32008/30-12-2019 Εγκριτική 
Απόφαση  της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή 

διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280 Α΄), για πρόσληψη εννέα (9) 
ατόµων , την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  248/4-6-2020 υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2020 (Α∆Α: ΨΓΟΨΟΚ64-
ΚΥ6) και την έγκριση της ανωτέρω ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ 10960/2020/1/2020/26-
8-2020. 
 
Τα µέλη της επιτροπής αφού άκουσαν την Πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη, τα 
απαιτούµενα προσόντα  και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόµενα σε 
αυτές δικαιολογητικά,  

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ 
 

A.Ονοµαστική κατάσταση (περιλαµβάνει όλους τους υποψηφίους είτε πληρούν τις 

προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι) 

Β.Πίνακας αποκλεισθέντων (περιλαµβάνει όλους τους υποψηφίους που δεν πληρούν 

κάποιο από τα τυπικά κριτήρια της προκήρυξης) 

 

 

 



 

 

Γ.Πίνακες κατάταξης (περιλαµβάνουν όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα τυπικά 

κριτήρια της  προκήρυξης) 

∆. Πίνακας Επιλογής (περιλαµβάνει τους υποψηφίους που προτάσσονται). 

 

                              (Επισυνάπτονται             οι            πίνακες) 

 
 
Στην συνέχεια , αφού αναγνώσθηκε ο πρακτικό ,υπογράφηκε ως ακολούθως από τα 
µέλη της επιτροπής . 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
2. Γιακουµάκη Ελευθερία   ΜΕΛΟΣ 
 
 
3. Γιακουµάκη Βαρβάρα  ΜΕΛΟΣ 
 


