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ΘΕΜΑ: Συµπληρωµατικός προγραµµατισµός πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι.∆.
ορισµένου χρόνου, για το έτος 2011.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 18ην του µήνα Ιουλίου του έτους
2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 9536/13-7-2011 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από
το σύνολο των 33 µελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ακτσελής Γεώργιος, Ιωαννίδης
Εµµανουήλ, Αρπατζάνη Μαρία, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή,
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος,
Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου
Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Σάββα
Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Παπαδήµας Αναστάσιος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου
Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.
ΑΠΟΝΤΕΣ :
Βαλάνος Νικόλαος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Μεζίκης Βασίλειος, Πατσιάς Γεώργιος, Κυριλλίδης
Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου Λαµπρινή,.
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.
Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν οι πρόεδροι των δυο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και
Μενεµένης.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο έκτ. θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου
κος Παπαγεωργίου Α. έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι µε τη µε αριθµό 67/2011 απόφαση ∆.Σ.
εγκρίθηκε ο προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού µε συµβάσεις µίσθωσης έργου, για
το έτος 2011, µετά το µε Α.Π. οικ. 9089/24-2-11 έγγραφό του Υπουργείου Εσωτερικών
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Προγραµµατισµός προσλήψεων για τις άµεσες
επείγουσες ανάγκες στους Ο.Τ.Α. α΄ & β΄ βαθµού», µε το οποίο µας γνωστοποιεί µεταξύ άλλων και
τη διαδικασία έγκρισης των αιτηµάτων για πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι.∆.
ορισµένου χρόνου και αναφέρει ότι «οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει, στα πλαίσια του
καθιερωµένου ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων, να εξετάσουν ενδελεχώς τις ανάγκες τους
και να υποβάλουν τα αιτήµατά τους µόνο για το απολύτως απαραίτητο προσωπικό, σε συµµόρφωση
και µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.4 περ. δ του ν. 3899/2010.
Έτσι, στο πλαίσιο προγραµµατισµού προσλήψεων έτους 2011, για την πρόσληψη προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη σύναψη συµβάσεων έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση
έγκρισης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, η
ΚΕ∆ΚΕ και η ΕΝΑΕ θα πρέπει να αποστείλουν τα αιτήµατά τους διά Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
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στο ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆., προκειµένου να προωθηθούν για έγκριση από την Τετραµελή εξ Υπουργών
Επιτροπή.
Ο νέος µας «καλλικρατικός» δήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης, που προήλθε από τη συνένωση των
δήµων Αµπελοκήπων και Μενεµένης οι οποίοι καταργήθηκαν, συγχώνευσε υπηρεσίες και
προσωπικό, ανακατανέµοντας και αξιοποιώντας αυτό πλήρως, προκειµένου να καλυφθούν όσο το
δυνατό καλύτερα οι υπηρεσιακές ανάγκες. Όµως αυτό είναι αδύνατο να πραγµατοποιηθεί µε το
υπάρχον προσωπικό, διότι οι ανάγκες συνεχώς αυξάνονται (νέες αρµοδιότητες), ενώ το προσωπικό
συνεχώς µειώνεται (αυξηµένος αριθµός συνταξιοδοτήσεων).
Μέχρι και την περίοδο Οκτωβρίου 2010 - Ιουνίου 2011 τα αθλητικά προγράµµατα του ∆ήµου
Αµπελοκήπων - Μενεµένης υλοποιήθηκαν σε συνεργασία µε την Ειδική Γραµµατεία ∆ιατροφής &
Άθλησης του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (παλαιότερα υλοποιούνταν από την
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού) και σε αυτά συµµετέχουν παιδιά όλων των ηλικιών (4 - 18 ετών),
ενήλικες, άτοµα Τρίτης Ηλικίας και Α.Μ.Ε.Α. Ο ∆ήµος µας διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, όπου
εφαρµόζονται τα προγράµµατά µας, µε εξειδικευµένο προσωπικό Κ.Φ.Α. έχοντας στόχο τη βελτίωση
της σωµατικής και ψυχικής υγείας των πολιτών µας.
Τα προγράµµατα «Άθλησης για Όλους» λειτουργούσαν σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 4843/1.2.2008
απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισµού µε θέµα «Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου προγραµµάτων
Άθλησης για Όλους» (ΦΕΚ 211/Β/11.2.2008) και την τροποποίηση και συµπλήρωσή της (ΦΕΚ
1525/4-8-2008). Ήταν συγχρηµατοδοτούµενα, και κάλυπταν τη µισθοδοσία των εργαζοµένων
Καθηγητών Φυσικής Αγωγής έως 80% περίπου.
Το πλαίσιο αυτό της συνεργασίας µεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Υπουργείου, όπως προφορικά
µας έχουν ενηµερώσει, θα αλλάξει και αναπόφευκτα θα υπάρξουν καθυστερήσεις και ίσως να µη
προλάβουν να υλοποιηθούν εντός του 2011.
Επειδή θεωρούµε τη συνέπεια έναρξης και λήξης των προγραµµάτων δείκτη των ποιοτικών
αθλητικών υπηρεσιών που επί πολλά χρόνια παρέχουµε στους δηµότες - κατοίκους µας και επειδή
υπάρχει κίνδυνος, όπως προαναφέρουµε, καθυστέρησης ή ακόµη και µαταίωσης των
προγραµµάτων αυτών, επιθυµούµε την πρόσληψη δεκαπέντε (15) Καθηγητών Φυσικής
Αγωγής, οι οποίοι θα υλοποιήσουν τα προγράµµατα αυτά σε κάθε περίπτωση.
Για τις θέσεις αυτές έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον οικονοµικό έτος.
Καλείται λοιπόν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο βάσει των προαναφερθέντων, να εγκρίνει τον παραπάνω
προγραµµατισµό πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση έργου για το έτος 2011.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, το µε Α.Π. οικ. 9089/24-2-11 έγγραφό του
Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, την υπ’ αριθµ.
4843/1.2.2008 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισµού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κατά πλειοψηφία
Με ψήφους 22 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ακτσελής
Γεώργιος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Αρπατζάνη Μαρία, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη
Παρασκευή, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης
Αλέξανδρος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ,
Σουσλόγλου Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος,
Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Παπαδήµας Αναστάσιος,), κατά 3 (Τσιριγώτης
Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας, επειδή σύµφωνα µε τη γνωστή τους θέση είναι
κατά των συµβάσεων µίσθωσης έργου και υπέρ των µόνιµων προσλήψεων).
Α). Εγκρίνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής µε σχέση εργασίας Ι.∆.
ορισµένου χρόνου, για το έτος 2011, οι οποίοι θα υλοποιήσουν τα αθλητικά προγράµµατα του ∆ήµου
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε κάθε περίπτωση.
Για τις θέσεις αυτές έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον οικονοµικό έτος.
Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας και τη υπογραφή της διετούς σύµβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 219/2011
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Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος

Τα Μέλη
Αµπελόκηποι 19 - 7 - 2011
Ακριβές Απόσπασµα

Ο Ειδικός Γραµµατέας
Ε. Κουκουλιώτης

Ο Πρόεδρος ∆.Σ.
Γεώργιος Ακτσελής
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