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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:1324/14-5-2012
      ΔΗΜΟΣ   ΙΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
και ΑΘΛΗΣΗΣ – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.
ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ
ΤΗΛ: 210-2637395
ΦΑΞ: 210-2626007
Εmail:politistiko@ilion.gr

AΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ΄ αριθμ. 6ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

Αριθ. Απόφασης  119/2012
ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη καθηγητών φυσικής αγωγής, με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης
απασχόλησης, με ειδικότητες και εμπειρία για την κάλυψη αναγκών
για τα προγράμματα: «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» & «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΜΠ».

Σήμερα στις 30 Aπριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ. το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ του Δήμου Ιλίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στα
γραφεία του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ (Αγίου Φανουρίου 99), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1123/23-4-12
πρόσκληση του Προέδρου κ. Δεύτου Θεόδωρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο
του Πολιτιστικού Κέντρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από δεκατέσσερα (14) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ. :  ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΟΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΛΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  (ΑΝΑΠΛΗΡ. ΜΕΛΟΣ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε  ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, o Πρόεδρος  κήρυξε την
έναρξη της Συνεδρίασης και  το  Διοικητικό  Συμβούλιο εισέρχεται  στην  εξέταση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το
8ο θέμα που αφορά τη “Λήψη απόφασης για την πρόσληψη καθηγητών φυσικής αγωγής,
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης, με
ειδικότητες και εμπειρία για την κάλυψη αναγκών για τα προγράμματα: «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΑ» & «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΜΠ»”,  για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών που
προκύπτουν από την πραγματοποίηση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, του «Αθλητικού
Camp» και του πολυετούς προγράμματος «Παιδί και θάλασσα» κατά τις περιόδους
18/6/2012 έως 29/6/2012 (A’ περίοδος) και 2/7/2012 έως 14/7/2012 (Β’ περίοδος). Στα
προγράμματα αυτά  προβλέπεται να συμμετέχουν περίπου 500 παιδιά σε συνολικό
αριθμό, ηλικίας από 6 έως 12 ετών και θα συμμετέχουν σε όλα τα αθλήματα.

Το πρόγραμμα «Αθλητικού Camp»  απευθύνεται στα παιδιά εργαζομένων γονιών
και περιλαμβάνει πλήθος αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ενώ το πρόγραμμα
«Παιδί και θάλασσα» που υλοποιείται αρκετά χρόνια, έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο
αγαπημένα προγράμματα των δημοτών. Είναι απαραίτητη η πρόσληψη (20) είκοσι
γυμναστών και (3) τριών εκπαιδευτών πολιτιστικών προγραμμάτων, οι οποίοι θα
ασχοληθούν αποκλειστικά με τα παιδιά που θα λάβουν μέρος σε αυτά.

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.20α του Ν.4057/2012 όπως αυτές
προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α’ /11-4-
2012) εξαιρείται της έγκρισης ΠΥΣ 33/06, η πρόσληψη προσωπικού αναγκών με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα
σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης .

Για την πρόσληψη του ανωτέρου προσωπικού δεν εφαρμόζεται οι διατάξεις του
άρθρου 21 του Ν.2190/94. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου για την έγκριση πρόσληψή τους.

Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για την πρόσληψη (20)
καθηγητών φυσικής αγωγής και (3) τριών εκπαιδευτών πολιτιστικών προγραμμάτων, με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης, με
ειδικότητες και εμπειρία για την κάλυψη αναγκών για τα προγράμματα: «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΑ» & «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΜΠ».

Αφού θέτει υπόψη του Δ.Σ. την σχετική εισήγηση του Αθλητικού τμήματος
προτείνει τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό  Συμβούλιο
Αφού άκουσε το θέμα και έχοντας υπόψη το άρθρο 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007 και το
άρθρο 9 παρ.20α του Ν.4057/12 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12
παρ.22 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012.
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Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πρόσληψη - με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης
απασχόλησης, για την αντιμετώπιση  εποχικών πρόσκαιρων αναγκών – των κάτωθι
ειδικοτήτων:

· (20) είκοσι καθηγητές φυσικής αγωγής,
· Καλαθοσφαίρισης (2) δύο
· Πετοσφαίρισης (1) ένας
· Ποδοσφαίρισης (1) ένας
· ενόργανης γυμναστικής (1) ένας
· Ρυθμικής (2) δύο
· Πολεμικών τεχνών ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ (1) ένας
· Αεροβική –ελεύθερη γυμναστική (1) ένας
· Παραδοσιακών χορών (1) ένας
· Κολύμβησης ή σχετικής εμπειρίας σε αντίστοιχο

Πρόγραμμα «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ»                (10) δέκα
και

Ø (3) τρεις εκπαιδευτές πολιτιστικών προγραμμάτων
· Ζωγραφικής (1) ένας
· Αγγειοπλαστικής (1) ένας
· Μοντέρνοι χοροί (1) ένας

για τη στελέχωση και την αντιμετώπιση της εύρυθμης λειτουργίας των προγραμμάτων
2012 «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» & «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΜΠ» του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου.

Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. οικονομικού έτους 2012, εις βάρος του Κ.Α.
15.6041.0003.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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