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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

  ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ∆ΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύµφωνα µε 

τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των µε οποιαδήποτε ονοµασία 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
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3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 

4. Την 26869/1-10-2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ2527/8-10-2013/Α∆Α:ΒΛΛΚΓ-39Η) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων 

Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού» 

5. Τον Ν.4151/2013 άρθρο 29 µε το οποίο Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εξαιρούνται των 

διαδικασιών της υπ’ αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ (Α΄ 280) 

6. Την υπ’ αριθµόν 08/2016, απόφαση του ∆.Σ του Αριστοτέλειου Πνευµατικού Κέντρου , µε θέµα «Προγραµµατισµός προσλήψεων Π.Φ.Α  µε 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την υλοποίηση των προγραµµάτων Άθλησης για όλους στο ∆ήµο Αριστοτέλη, 

περιόδου 2016-2017» 

7. Το έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, ∆/νσης Άθλησης για όλους, Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Α∆Α 

Ω7ΥΦ4653Π4- ΑΤΙ)  και σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους και όσα αυτό ορίζει, 

σχετικά µε την υποβολή αιτήσεων- προτάσεων, για την υλοποίηση προγραµµάτων άθλησης για όλους περιόδου 2016-2017 

8. Το ΦΕΚ 1774/17-06-2016, Τεύχος Β’, (Απόφαση ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891) «Έγκριση 

Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο)» 

9. Το ΦΕΚ 2863/08-09-2016, Τεύχος Β’, (Απόφαση ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/285872/20410/1959/1420) «Έγκριση 

κατανοµής θέσεων για την πρόσληψη ΠΦΑ µε σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών που υλοποιούν Προγράµµατα 

Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2016-2017», όπου µας εγκρίνονται δύο καθηγητές φυσικής αγωγής 

10. Το έγγραφο µε υπ’ αριθµόν πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/214731/15478/1452/1036, του Υπουργείου Πολιτισµού και 

Αθλητισµού, Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, ∆/νσης Άθλησης για όλους, όπου πιστοποιήθηκαν οι φορείς υλοποίησης Π.Α.γ.Ο περιόδου 

2016-2017 
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11. Το έγγραφο µε υπ’ αριθµόν  πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/337652/23247/2372/1640, του Υπουργείου Πολιτισµού και 

Αθλητισµού, Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, ∆/νσης Άθλησης για όλους όπου µας εγκρίνονται 13 γενικά τµήµατα προγραµµάτων 

άθλησης για όλους µεγάλης διάρκειας περιόδου 2016-2017 

12. Το έγγραφο µε υπ’ αριθµόν  πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/337704/23255/2375/1641, του Υπουργείου Πολιτισµού και 

Αθλητισµού, Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, ∆/νσης Άθλησης για όλους, όπου µας εγκρίνονται 2 ειδικά τµήµατα προγραµµάτων άθλησης 

για όλους µεγάλης διάρκειας περιόδου 2016-2017 

13. Την υπ’ αριθµόν 50/2016 απόφαση του ∆Σ του ΑΠΚ, όπου ορίζεται 3µελής επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσµάτων -πινάκων αξιολόγησης 

προκηρύξεων - διαγωνισµών που προκύπτουν, για θέµατα που αφορούν πρόσληψη προσωπικού, στο Α.Π.Κ  και που αξιολογούνται εντός του 

Νοµικού µας Προσώπου, 

14. Την υπ’ αριθµόν 60/19-10-2016, απόφαση του ∆.Σ του Αριστοτέλειου Πνευµατικού Κέντρου, µε θέµα «Προκήρυξη Καθηγητών Φυσικής 

Αγωγής για την υλοποίηση των προγραµµάτων Άθλησης για όλους περιόδου 2016-2017, του ∆ήµου Αριστοτέλη», 

15. Την προκήρυξη – ανακοίνωση του Α.Π.Κ µε Αρ. Πρ 447/21-10-2016, 

16. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας ή Κανονισµό της υπηρεσίας µας, 

 

πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη δύο (02) ατόµων και συγκεκριµένα Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης έως 08 µήνες και µε ωριαία αποζηµίωση, όπως προβλέπεται από 

το οργανωτικό πλαίσιο της ΓΓΑ, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2016-2017, που θα υλοποιηθούν στο ∆ήµο 

Αριστοτέλη σε συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού, Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, ∆/νση Άθλησης για όλους 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ: ∆ΥΟ (2) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 
Τυπικά προσόντα: 
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Βασικό Πτυχίο: Οι µονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών µε δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό 0,1). Εάν το πτυχίο 

αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ∆ΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ∆ΟΑΤΑΠ, για τη 

βαθµολογική αντιστοιχία. 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 µονάδες. ∆ιδακτορικό: 1 µονάδα. Επισήµανση: γίνεται χρήση της 

προσφορότερης βαθµολογικά από τις δύο κατηγορίες µεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός µόνο από την ίδια κατηγορία 

αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγησή τους. 

Εµπειρία Ο υποψήφιος λαµβάνει µονάδες από την εµπειρία µε ανώτατο όριο τους πενήντα (50) µήνες. Για κάθε µήνα αποδεδειγµένης απασχόλησης 

στα Π.Α.γ.Ο. µε µηνιαίο σύνολο ωρών έως 120, οι µονάδες που λαµβάνονται υπολογίζονται ως εξής: Αρ. µηνών x ώρες απασχόλησης το µήνα x 0,08 

µονάδες /120. Για την εύρυθµη λειτουργία των ΠΑγΟ, στα προγράµµατα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο, δύναται να πριµοδοτήσει έως 20 µήνες από 

τους τελευταίους 24 µήνες, τους υποψηφίους που έχουν αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής: Αρ. µηνών (έως 20 µήνες) x 0,05 

µονάδες. Η βαθµολόγηση γίνεται αθροιστικά. 

Λοιπά βαθµολογούµενα κριτήρια, 

Πολυτεκνία Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθµολογείται µε 2 µονάδες. Ο υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαµβάνει 0,5 µονάδες. 

Ανήλικα τέκνα. Ο υποψήφιος βαθµολογείται 0,3 µονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 µονάδες για το τρίτο ανήλικο 

τέκνο. 

Γονέας µονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6 N. 3838/2010). Ο γονέας µονογονεϊκής οικογένειας βαθµολογείται µε 0,3 µονάδες για κάθε ένα 

(1) τέκνο του. Βαθµολογείται ο υποψήφιος που έχει την γονική µέριµνα. Επισήµανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις 

παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 

Λοιπά απαιτούµενα προσόντα, Στην περίπτωση που απαιτούνται από την ανακοίνωση. 

Σηµείωση: Σε περίπτωση ισοβαθµίας θα ληφθούν υπόψη : ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα 

σύµφωνα µε το οργανωτικό πλαίσιο. 
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Κριτήρια επιλογής 

Η επιλογή των υποψηφίων και η µοριοδότηση θα  γίνει  σύµφωνα  µε το ΦΕΚ 1774/17-06-2016, Τεύχος Β’ , (Απόφαση 

ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους 

(Π.Α.γ.Ο)» 

 
Χρονική διάρκεια:  Από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης έως 08 µήνες  
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23-60 ετών. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα 
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική απαγόρευση). 
 
Σηµείωση: Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία ( Άρθρο 9 -παρ.9.3.1 του οργανωτικού πλαισίου- ΦΕΚ 1774/17-06-2016, 

Τεύχος Β’). Η ανεργία αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση από το αρµόδιο γραφείο του ΟΑΕ∆. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθµός 

υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειµένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο, ο φορέας δύναται να 

προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. 

 

Σηµείωση: Σε περίπτωση ισοβαθµίας θα ληφθούν υπόψη πρόσθετα προσόντα, όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του 

υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριµένο πρόγραµµα) σύµφωνα µε το οργανωτικό 

πλαίσιο. 

 
Τα κριτήρια επιλογής για την κάλυψη των θέσεων είναι τα κύρια προσόντα που αναφέρονται στην ανακοίνωση- προκήρυξη (Α.Π 

447/2016) του ΑΠΚ και στο οργανωτικό πλαίσιο των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους (ΦΕΚ 1774/17-06-2016, Τεύχος Β’). Βάσει τα 

παραπάνω η βαθµολογία έχει ως εξής:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ -ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 

 
 

 
 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ Π.Φ.Α 

Α/
Α 

ΟΝΟΜΑ/ 
ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ- 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΤΑ ΠΑγΟ 
 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
∆ΙΠΛΩΜΑ -  

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ 
∆ΙΠΛΩΜΑ 

ΕΝΤΟΠΙΟ- 
ΤΗΤΑ 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΟΡΙΩΝ 

1 
 ΣΙΩΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΧΙ- 0 6,77 Χ 0,1= 

0,67 
ΟΧΙ  ΝΑΙ 

∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

- 0,67 

2 ΒΛΑΧΟΥ 
ΑΣΗΜΙΝΑ 

ΟΧΙ- 0 7,08 Χ 0,1= 
0,70 

ΟΧΙ  ΝΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
2 ΑΝΗΛΙΚΑ 

ΤΕΚΝΑ Χ 0,3=  0,6 1,30 

3 ΒΛΑΧΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ 

ΝΑΙ- 11 ΜΗΝΕΣ= 
0,85 

(3.5*120*0.08/120 
0.28 & 

7.5*114*0.08/120=
0.57) 

7,31 Χ 0,1= 
0,73 

ΟΧΙ ΟΧΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
- 1,58 

4 ΣΤΟΪΚΟΥ 
ΣΟΥΛΤΑΝΑ 

ΟΧΙ- 0 6,89 Χ 0,1= 
0,68 

ΟΧΙ ΝΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
1 ΑΝΗΛΙΚΟ 
ΤΕΚΝΟ = 0,3 0,98 

5 ∆ΡΑΚΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΧΙ- 0 5,94 Χ 0,1= 
0,59 

ΟΧΙ  ΝΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
- 0,59 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ  
 

 
 

Με βάση τις αιτήσεις που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία µας, οι οποίες  ήταν στο σύνολο έξι (6), 
την θέση κατοχυρώνουν, η Βλάχου ∆ήµητρα και η Βλάχου Ασηµίνα, καθώς κατέχουν τα κύρια προσόντα και έρχονται πρώτες βάσει µορίων στον 

πίνακα υποψηφίων ανέργων. 
 

Υποβλήθηκαν έξι (06) αιτήσεις για την συγκεκριµένη θέση, από τις οποίες βαθµολογήθηκαν και οι έξι (06), καθώς πληρούσαν τα κύρια προσόντα, σύµφωνα 
µε όσα αναφέρονται στα «κριτήρια επιλογής» της προκήρυξης- ανακοίνωσης του Α.Π.Κ, που αφορά την πρόσληψη (2) δύο καθηγητών φυσικής αγωγής στα 
πλαίσια της υλοποίησης των Προγραµµάτων «Άθλησης για όλους» στο ∆ήµο Αριστοτέλη, περιόδου 2016-2017. 
Βάσει όµως του οργανωτικού πλαισίου και της παραπάνω υποσηµείωσης, αναφέρεται ότι: Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία, κατά 
συνέπεια ο υποψήφιος Στόϊκος Γεώργιος, παρόλο που πληροί τα κύρια προσόντα, κατατάσσεται σε ξεχωριστό πίνακα µη ανέργων και δεν µπορεί να 
προσληφθεί καθώς οι υπόλοιποι πέντε υποψήφιοι είναι άνεργοι και τους δίνεται σειρά προτεραιότητας. 
Οπότε ο πίνακας των επιτυχόντων της προκήρυξης- ανακοίνωσης του Α.Π.Κ µε Αρ. Πρωτ 447/ 21-10-2016, διαµορφώνεται ως εξής: 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 
 

Πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µε ωροµίσθια αποζηµίωση, συνολικά δύο ( 2 ) ατόµων και συγκεκριµένα 
 ΠΕ- ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ Π.Φ.Α 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑ/ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ- 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΤΑ ΠΑγΟ 
 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑ
ΚΟ 

∆ΙΠΛΩΜΑ -  
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ 

∆ΙΠΛΩΜΑ 

ΕΝΤΟΠΙΟ- 
ΤΗΤΑ 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ- 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΟΡΙΩΝ 

1 
 

ΣΤΟΪΚΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΟΧΙ- 0 6,63 Χ 0,1= 
0,66 

ΟΧΙ  ΝΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
- 0,66 

ΑΔΑ: 7ΛΠΞΟΛΘΙ-Δ9Γ



(έγιναν έξι  (06) αιτήσεις από τις οποίες βαθµολογήθηκαν και οι έξι (06) σε ξεχωριστούς όµως πίνακες , λόγω του ότι βασικό κριτήριο κατάταξης των 
υποψηφίων είναι η ανεργία και ο ένας εκ των υποψηφίων δεν κατέθεσε βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆) 

 
 
 
               Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                    Η ΠΡΟΕ∆ΟΣ ΤΟΥ ΑΠΚ  
     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 
  

1) ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ         
 

                                                                                                                                ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
2) ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

 
3) ΤΖΗΜΗΤΡΕΑ ΜΑΡΙΑ  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ Π.Φ.Α 

Α/
Α 

ΟΝΟΜΑ/ 
ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ- 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑ 

ΠΑγΟ 
 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟ

Υ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
∆ΙΠΛΩΜΑ -  

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ 
∆ΙΠΛΩΜΑ 

ΕΝΤΟΠΙΟ- 
ΤΗΤΑ 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΟΡΙΩΝ 

1 ΒΛΑΧΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ 

ΝΑΙ- 11 ΜΗΝΕΣ= 0,85 
(3.5*120*0.08/120 0.28 & 
7.5*114*0.08/120=0.57) 

7,31 Χ 
0,1= 0,73 

ΟΧΙ ΟΧΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
- 1,58 

2 ΒΛΑΧΟΥ 
ΑΣΗΜΙΝΑ 

ΟΧΙ- 0 7,08 Χ 
0,1= 0,70 

ΟΧΙ  ΝΑΙ 
∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
2 ΑΝΗΛΙΚΑ 

ΤΕΚΝΑ Χ 0,3=  0,6 1,30 

ΑΔΑ: 7ΛΠΞΟΛΘΙ-Δ9Γ
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