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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
   ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ.:621/19-3-2013 
      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. 4ης  Έκτακτης Συνεδρίασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου 
 

Αριθ. Απόφασης  48/2013 
ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Άθληση για Όλους». 

 
Σήμερα στις 15 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:45 το Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ του Δήμου Ιλίου συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση στα 
γραφεία του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ (Αγίου Φανουρίου 99), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 601/14-3-
2013 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. :  ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  
   ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
   ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
   ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ 
   ΜΗΛΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
   BEΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ) 
   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)   
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      ΑΠΟΝΤΕΣ 
  ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 
  ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
   ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  
  ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
   ΧΡΟΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
  ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 
   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 
2ο θέμα της Έκτακτης  ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη λήψη απόφασης για την 
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Άθληση για Όλους». Προτείνει τη λήψη σχετικής απόφασης κατόπιν 
της σχετικής εισηγήσεως: 
“Σύμφωνα µε το  υπ’ αριθµ.  οικ.8920/6-3-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, της 
Γενικής Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοινοποιήθηκε η διαδικασία για την «Αποστολή 
αιτημάτων των ΟΤΑ α’ και β΄βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών για την πρόσληψη προσωπικού και 
την απασχόληση αναδόχων για το έτος 2013».  
Σύμφωνα με την παρ.20α του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 για την κίνηση διαδικασιών 
πρόσληψης προσωπικού (μόνιμο, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, επί θητεία, με σύμβαση μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής) 
απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/06. 
Με το άρθρο 12 του Ν.4071/2012 από την έγκριση της ΠΥΣ 33/06 εξαιρέθηκε το προσωπικό 
που προσλαμβάνεται για έργα αυτεπιστασίας, το εργατοτεχνικό προσωπικό έως πέντε 
ημερομίσθια το μήνα , οι υδρονομείς άρδευσης και το προσωπικό που προσλαμβάνεται με 
σύμβαση δίμηνης διάρκειας. 
Επίσης, για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Άθλησης για Όλους» όπως ισχύει η σχετική απόφαση 4843/12-2-2008 του Υφυπουργού 
Πολιτισμού (ΦΕΚ Β’ 211/11-2-2008) και της τροποποίησης – αντικατάστασης της 
υπ΄αριθμ.4843/12-2-2008 απόφασης με ΦΕΚ Β’1945/31-8-2011.  
Η σύναψη ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κρίνεται απαραίτητη γιατί: 
 α)οι ειδικότητες δεν ανάγονται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. Ιλίου και δεν 
καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες,  
β) για την δυνατή και εύρυθμη υλοποίηση και λειτουργία αθλητικών  προγραμμάτων  και  
γ) το ΔΗ.ΚΕ.Π.Α του Δήμου Ιλίου υλοποιεί τα τελευταία 20 έτη σχεδόν, πολλαπλά αθλητικά 
προγράμματα. ‘Εχει  11 τμήματα αθλητικά τα οποία στελεχώνονται από διάφορες  ειδικότητες 
γυμναστών με 2.150 περίπου αριθμό συμμετεχόντων-δημοτών, προσφέροντας έτσι στα παιδιά των 
δημοτών μας και όχι μόνο τη δυνατότητα της σωματικής άσκησης και τη   γνωριμία με τον κόσμο των 
σπορ, πραγματώνοντας έτσι το αρχαίο ρητό «Noυς υγιής εν σώματι υγιή» εκπληρώνοντας με αυτό τον 
τρόπο τους σκοπούς λειτουργίας του Ν.Π. στο πλαίσιο της καλλιέργειας του αθλητικού πνεύματος και 
του «ευ ζην».  
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών μας προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί του 
Νομικού μας Προσώπου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ – 

2. Το άρθρο 205 του Ν.3584/07(ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007): Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. 

http://www.karagilanis.gr/images/nodes/101/16759_ar_2_4071_12.pdf�
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3. Την παρ.20α

4. Το άρθρο 21 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ Α' 28) : Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 του ένατου άρθρου 9 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α/14-3-2012) : Πειθαρχικό 
Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4071/2012,  

5. Την ΠΥΣ 33/06 (ΦΕΚ 280 Α-28-12-2006) : Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο 
Δημόσιο Τομέα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. Τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
7. την υπ’ αριθμ. οικ.8290/6-3-2013 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ 

α΄ και β΄ βαθµο ύ και των ΝΠΙ∆ αυτών για την πρόσληψη  προσωπικού και την 
απασχόληση αναδόχων για το έτος  2013 

8. Τον περιορισμό των προσλήψεων κατά είκοσι τοις εκατό (20%) σε σχέση με το 2012 
σύμφωνα με τον νόμο 3833/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με εξαίρεση το 
προσωπικό που αμείβεται αποκλειστικά από έσοδα υπό την μορφή αντιτίμου όπως 
επίσης και αυτοί που αμείβονται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
και τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ν.Π. α)«Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου 
Ιλίου» (ΦΕΚ Β’460/1997), και  την σχετική τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ Β’ 307/20-
2-2009), β) «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ιλίου» (ΦΕΚ   Β’ 124/28-1-2004 
) και  την σχετική τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ Β΄ 316/8-3-2007),  και τις ειδικότητες 
που προβλέπονται, 

9. Την συγχώνευση των ΝΠΔΔ α)Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου και β) «ΔΑΟ 
Ιλίου» και τη σύσταση του νέου Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο Ιλίου με την επωνυμία «Δημοτικό 
Κέντρο Πολιτισμού και Άθλησης – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.» (ΦΕΚ Β’1304/16-6-2011). 

10. Την κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο 
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού και Άθλησης Δήμου Ιλίου» (ΦΕΚ Β’ 1902/15-
6-2012) 

11. Τη σχετική βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί πρόβλεψης  πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. 

12. Την Υπουργική Απόφαση υπ’αριθμ.4843/08 (ΦΕΚ 211 Β/11-2-2008) 
: Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου προγραμμάτων «Άθλησης για 

 
 

Εισηγούμαι 
τη λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ μας ΔΗΚΕΠΑ 
ΙΛΙΟΥ. 
Αναλυτικά οι προς κάλυψη αναγκαίες θέσεις είναι: 
 
 
 
 

Όλους». 

Α/Α Ειδικότητα  
 

Αριθμός 
ατόμων 

Διάρκεια 
Σύμβασης 

1 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 34    8 ΜΗΝΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ   34   
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To αιτούμενο προσωπικό ειδικότητας  «ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (σύνολο 
ατόμων 34) σε περίπτωση που το πρόγραμμα «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ « δεν 
χρηματοδοτηθεί 100% το ποσοστό που θα προκύπτει θα καλυφθεί με αντίτιμο από τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες των αθλητικών τμημάτων. 
 
Από την παραπάνω πρόσληψη θα προκληθεί δαπάνη που θα επιβαρύνει τους κάτωθι κωδικούς 
προϋπολογισμού:  
15.6041.0003 «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ» 
15.6054 «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» 
 

Το Διοικητικό  Συμβούλιο 
 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω  
 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 
• Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

95 & 105 του Ν.3463/2006 
• Εγκρίνει το αίτημα για συμβάσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου  στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθλησης για Όλους» {σύμφωνα µε το 
υπ’ αριθµ. οικ.8920/6-3-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, της Γενικής 
Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της σχετικής έγκρισης του προγράμματος 
«Άθλησης για Όλους»(ΦΕΚ Β’ 211/11-2-2008) και της τροποποίησής της με το 
ΦΕΚ Β΄1945/31-8-2011)} των κάτωθι ειδικοτήτων: 
 
 

Α/Α Ειδικότητα  
 

Αριθμός 
ατόμων 

Διάρκεια 
Σύμβασης 

1 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 34 8 ΜΗΝΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ   34   
 
 

 
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

 
  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.     ΤΑ ΜΕΛΗ 

    
 
     ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 


	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.

