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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό 17/2019 της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος,  

Νεολαίας και Άθλησης ∆ήµου Ιωαννιτών   

  

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη 

δασκάλων χορού στη Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου Χορού µε σύµβαση εργασίας 

ορισµένου χρόνου ωροµίσθιας απασχόλησης, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019-

2020, µε κάλυψη της δαπάνης υπό τη µορφή αντιτίµου»  

 

Στα Ιωάννινα, σήµερα την 26/8/2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00 το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο (∆.Σ.) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας 

και Άθλησης ∆ήµου Ιωαννιτών, συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα της ∆ιεύθυνσης 

Νεολαίας και Άθλησης της επιχείρησης, ύστερα από την υπ. αριθµ. πρωτ. 653/20-8-2019 

πρόσκληση του Προέδρου, κ. Κωνσταντίνου Γκόγκου, και µε την προεδρία της 

Αναπληρώτριας Προέδρου του ∆.Σ., κ. Αλεξάνδρας Βακαλοπούλου.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Αναπληρώτρια Προέδρου του ∆.Σ. διαπίστωσε ότι 

υπάρχει νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) µελών του ∆.Σ. ήταν παρόντες επτά 

(7) σύµβουλοι αυτού, ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Η Βακαλοπούλου Αλεξάνδρα ως αναπληρώτρια του Προέδρου Κωνσταντίνου Γκόγκου. 

2. Τζόκας Παναγιώτης - Μέλος 

3. Μαρνέλη Πηνελόπη - Μέλος 

4. Ντάφλος Αναστάσιος - Μέλος 

5. Η Μπακόλα Ντίνα προσήλθε ως αναπληρώτρια του Αντιπροέδρου Βασίλη 

Καλούδη.  

6. Η Ηγουµενίδου ∆ηµητρούλα προσήλθε ως αναπληρώτρια του τακτικού µέλους 

Μήτσιου Ευαγγελίας.  
 

7. Η Στεφανίδη-Βαφέα Παρθένα προσήλθε ως αναπληρώτρια του τακτικού µέλους 

Αναγνώστου Θεοφανώς.  

 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 2. Μάµαλης Κων/νος, 3. Αρβανιτάκη 

Ελένη, 4. Ντόβας Στέφανος.    

 

Παρόντες λοιποί: Χρυσούλα Μαρούλη – ∆ιευθύντρια ∆ηµοτικού Ωδείου, Βλάχου 

Μαρία - Προϊσταµένη του Τµήµατος Υποστήριξης της ∆/νσης Πολιτισµού, Τσιατούρα 

Σοφία - Προϊσταµένη του Τµήµατος Στήριξης του Προέδρου και των Συλλογικών 

Οργάνων για την τήρηση των πρακτικών.  
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Στο δεύτερο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικών της επιτροπής 

αξιολόγησης για την πρόσληψη δασκάλων χορού στη Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου 

Χορού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ωροµίσθιας απασχόλησης, κατά την 

εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020, µε κάλυψη της δαπάνης υπό τη µορφή αντιτίµου» 

η Αναπληρώτρια Προέδρου του ∆.Σ., κ. Αλεξάνδρα Βακαλοπούλου, εισηγείται το θέµα 

και λέει:   

 «Κυρίες και κύριοι Σύµβουλοι, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 555/1-8-2019 (Α∆Α: 

ΩΖΟ0ΟΛΝΒ-ΑΜΤ) ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού στα εκπαιδευτικά 

τµήµατα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και 

Άθλησης ∆ήµου Ιωαννιτών, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

µερικής - ωροµίσθιας απασχόλησης, µε κάλυψη της δαπάνης υπό τη µορφή αντιτίµου, 

για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020, για την κάλυψη αναγκών της Σχολής Κλασικού & 

Σύγχρονου Χορού συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης η οποία συνέταξε το υπ’ αριθµ. 

Πρωτ. 671/26-8-2019 Πρακτικό, και µε το οποίο προτείνει τα εξής:  

  «Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για την πλήρωση 4 θέσεων 

εκπαιδευτικού  προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της Σχολής Κλασικού και 

Σύγχρονου χορού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020,  µε κάλυψη της δαπάνης  

υπό τη µορφή Αντιτίµου». 

Στα Ιωάννινα, σήµερα ∆ευτέρα 26 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00 µ.µ., στα 

γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και 

Άθλησης ∆ήµου Ιωαννιτών, συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης, που συγκροτήθηκε 

σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 108100/31-7-2019 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας αποτελούµενη από τους: 

Ανδρεάδη Έλενα, Καθηγήτρια Κλασικού & Σύγχρονου Χορού της Επιχείρησης, 

Αντωνίου Αρετή, Καθηγήτρια Εικαστικών της Επιχείρησης, και Βλάχου Μαρία, 

υπάλληλος της Επιχείρησης για την αξιολόγηση των υποψηφίων της µε αριθµ. 555/1-8-

2019 προκήρυξης για την πλήρωση 4 θέσεων για την κάλυψη των αναγκών της Σχολής 

Κλασικού και Σύγχρονου χορού και αφού έλαβε υπόψη τους όρους της διακήρυξης και τα 

δικαιολογητικά των υποψηφίων, κατατάσσει  τους υποψηφίους ανά ειδικότητα σύµφωνα 

µε τους παρακάτω πίνακες µορίων: 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ.  

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣ

ΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

1. 

Σπουδές 

2.Προϋπη- 

ρεσία γενική 

– 

Προϋπηρεσία 

στο φορέα 

3.Καλλι- 

τεχνικό 

έργο 

4.
Κοινω- 

νικά 

κ.λπ  

κριτήρια 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΡΙΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗ 

ΣΕΙΣ 

201 

(διδάσκων) 

595/09-08-

2019 24 0/15 12 5 56 

1
ΟΣ 

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/

ΟΥΣΑ 

201 

(διδάσκων) 

589/09-08-

2019 24 0/10 12 5 51 

2
ΟΣ 

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/

ΟΥΣΑ 

201 

(διδάσκων) 

586/09-08-

2019 24 0/10 12 5 51 

3
ΟΣ

 

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/

ΟΥΣΑ 

201 

(διδάσκων) 

623/13-08-

2019 24 0/0 12 5 41 

4
ΟΣ

 

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/

ΟΥΣΑ 
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. ΑΝ∆ΡΕΑ∆Η ΕΛΕΝΑ 

2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΕΤΗ 

3. ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ» 

Η Αναπληρώτρια Προέδρου του ∆.Σ., κ. Αλεξάνδρα Βακαλοπούλου, κάλεσε το 

∆.Σ. να προβεί σε έκφραση γνώµης και στη λήψη απόφασης. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, όπως προκύπτει από το αποµαγνητοφωνηµένο µε αριθµό 17 πρακτικό της 

συνεδρίασης της 26-8-2019 κατά τη διάρκεια της οποίας το λόγο πήραν τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα οποία ανέπτυξαν τις απόψεις τους.   

Το ∆.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη τον πίνακα 

κατάταξης της επιτροπής    

αποφασίζει οµόφωνα 

 

1) Εγκρίνει τους πίνακες της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων για τις 

θέσεις της Σχολής Κλασικού και Σύγχρονου Χορού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής – ωροµίσθιας απασχόλησης για την εκπαιδευτική 

περίοδο 2019-2020, µε κάλυψη της δαπάνης υπό τη µορφή αντιτίµου.  

 

2) Την πρόσληψη τεσσάρων (4) δασκάλων κλασικού & σύγχρονου χορού για την 

κάλυψη αναγκών της Σχολής Κλασικού & Σύγχρονου Χορού της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης ∆ήµου Ιωαννιτών, µε 

σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής - ωροµίσθιας 

απασχόλησης, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020, µε κάλυψη της δαπάνης υπό 

τη µορφή αντιτίµου, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα κατάταξης, ήτοι:  

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ.  

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣ

ΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

1. 

Σπουδές 

2.Προϋπη- 

ρεσία γενική 

– 

Προϋπηρεσία 

στο φορέα 

3.Καλλι- 

τεχνικό 

έργο 

4.
Κοινω- 

νικά 

κ.λπ  

κριτήρια 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΡΙΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗ 

ΣΕΙΣ 

     

 201: ∆ιδάσκων κλασικού & σύγχρονου χορού  – Τέσσερις (4) Θέσεις:                                      
 

201 

(διδάσκων) 

595/09-08-

2019 24 0/15 12 5 56 

1
ΟΣ 

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/

ΟΥΣΑ 

201 

(διδάσκων) 

589/09-08-

2019 24 0/10 12 5 51 

2
ΟΣ 

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/

ΟΥΣΑ 

201 

(διδάσκων) 

586/09-08-

2019 24 0/10 12 5 51 

3
ΟΣ

 

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/

ΟΥΣΑ 

201 

(διδάσκων) 

623/13-08-

2019 24 0/0 12 5 41 

4
ΟΣ

 

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/

ΟΥΣΑ 

 

3) Τυχόν ανάγκες του τµήµατος σε εκπαιδευτικό-καλλιτεχνικό προσωπικό, που θα 

προκύψουν στη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου (παραιτήσεις, µη αποδοχή θέσεων 

κ.λ.π.) θα καλυφθούν από τους πίνακες αξιολόγησης. 

4)  Η πρόσληψη των παραπάνω τελεί υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καλυφθεί  οι 

ανάγκες της Σχολής Κλασικού και Σύγχρονου Χορού από το εκπαιδευτικό-καλλιτεχνικό 
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προσωπικό, µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου και σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 

ώρες διδασκαλίας. 

5) Η αµοιβή των προσλαµβανοµένων θα καθορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες  

διατάξεις για τις αντίστοιχες ειδικότητες µε ωροµίσθια απασχόληση. 

 6) Η σύναψη των συµβάσεων του εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού που 

προσλήφθηκε θα γίνεται µετά την έναρξη των εγγραφών των µαθητών και ανάλογα µε τις 

ανάγκες του τµήµατος. 

7) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του ∆.Σ. να προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια που 

απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της παραπάνω απόφασης.  

8) Ενστάσεις θα υποβάλλονται εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από τη 

δηµοσίευση της απόφασης. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 158/2019. 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ        ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     

                                                    (Ακολουθούν υπογραφές) 

 

        Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ  

                           ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

    ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ  
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