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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 1ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Διοικητικού Συμβουλίου Ιλίου του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Ιλίου

Αριθ. Απόφασης 1/24-1-2011

ΘΕΜΑ
Έγκριση απασχόλησης πέραν του υποχρεωτικού
ωραρίου του προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για το έτος
2011.

Σήμερα στις 24 Iανουαρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 το
Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Ιλίου συνήλθε σε
Τακτική Συνεδρίαση στο Πολιτιστικό Κέντρο ύστερα από την υπ’ αριθ. 31/12-1-
2011 πρόσκληση της Προέδρου κ. Δαμιανάκη Αγγέλα που δημοσιεύθηκε στον
ειδικό χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από δώδεκα (12) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
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ΜΕΛΗ Δ.Σ.:  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
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Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το
1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την «έγκριση απασχόλησης πέραν
του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου για το έτος 2011». Προτείνει τη λήψη σχετικής
απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
1)Η καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των παραπάνω υπηρεσιών δε
θα θίγει το νομικό καθεστώς του ωραρίου και του πενθημέρου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία
2)Οι αυξανόμενες ανάγκες
-του πολιτιστικού τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου με προσθήκη νέων
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων {διεξαγωγή ημερίδων, σεμιναρίων, εθνικές
επετείους, εποχικές εκδηλώσεις (Χριστούγεννα, Πάσχα, απόκριες κ.α.), κάλυψη
εκδηλώσεων συλλόγων & σχολείων του Δήμου μας κ.ά.}  καθιστούν αναγκαία την
απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου όλες τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
του έτους, του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου για το έτος 2011
-του τμήματος του Ωδείου- Δημοτικής Φιλαρμονικής που καλύπτουν ανάγκες του
Δήμου όπως παρελάσεις, λιτανείες, μαθητικές εξετάσεις, συναυλίες και λοιπές
εκδηλώσεις καλλιτεχνικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.
3)Για τη δαπάνη θα γίνει η σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του
οικονομικού έτους 2011.

Το Διοικητικό  Συμβούλιο

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση κατά τις Κυριακές & εξαιρέσιμες του
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για το έτος
2011, όπως ορίζεται από το άρθρο  36 του Ν. 3584 :

ΤΜΗΜΑΤΑ KΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
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Ώρες απασχόλησης : 7:00π.μ.-14:30μ.μ. & 14:30μ.μ.–22:00μ.μ. και
απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΓΓΕΛΑ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ


