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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 19/2020 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό 19/2020 της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος,  

Νεολαίας και Άθλησης ∆ήµου Ιωαννιτών   

  

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη 

εικαστικών εκπαιδευτικών στο Εικαστικό Εργαστήρι µε σύµβαση εργασίας 

ορισµένου χρόνου ωροµίσθιας απασχόλησης, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2020-

2021, µε κάλυψη της δαπάνης υπό τη µορφή αντιτίµου»  

 

Στα Ιωάννινα, σήµερα την 22/9/2020, ηµέρα Τρίτη 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. 738/16-9-2020 

πρόσκληση της Προέδρου, κ. Ελένης Ακονίδου, και µε την προεδρία αυτής.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος του ∆.Σ. διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη 

απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) µελών του ∆.Σ. ήταν παρόντες οκτώ (8) σύµβουλοι 

αυτού, ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Ελένη Ακονίδου   - Πρόεδρος  

2. Βασίλειος Γιαννάκης  - Αντιπρόεδρος  

3. Ιωάννης Τσίµαρης - Μέλος      

4. Ιωάννα Παπαευσταθίου  - Μέλος      

5. Γρηγόριος Τζίµας - Μέλος      

6. Νικόλαος Μακόπουλος - Μέλος      

7. Αλεξάνδρα Βακαλοπούλου - Μέλος      

8. Γιαννούλα Κούλα - Μέλος      

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Παρασκευή Τσίλη, 2. Αθανάσιος Μέµος και 3. Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου.  
 

Επίσης παρευρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος του ∆.Σ. Αλεξάνδρα Παπαχρήστου χωρίς 

δικαίωµα ψήφου. 
 

Παρόντες λοιποί: Αγλαΐα Βότσικα - Υποδ/ντρια της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικών 

Υπηρεσιών, ∆ηµήτριος Γκουγιάνος - Προϊστάµενος Τµήµατος Περιβάλλοντος και 

Υπάλληλος Τµήµατος Προµηθειών, Μαρία Βλάχου - Προϊσταµένη του Τµήµατος 

Υποστήριξης της ∆/νσης Πολιτισµού, Φοίβος Παπαδόπουλος, ∆ηµήτριος Αµπατζής και 

Ωρέλια Στήκα - Μέλη των επιτροπών αξιολόγησης των υποψηφίων για τις προσλήψεις, 

Σοφία Τσιατούρα - Προϊσταµένη του Τµήµατος Στήριξης του Προέδρου και των 

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

αξιολόγησης για την πρόσληψη εικαστικών εκπαιδευτικών στο Εικαστικό 

Εργαστήρι µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ωροµίσθιας απασχόλησης, κατά 

την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, µε κάλυψη της δαπάνης υπό τη µορφή 

αντιτίµου» η Πρόεδρος του ∆.Σ., κ. Ελένη Ακονίδου, δίνει το λόγο στην κ. Ωρέλια 

Στήκα, Πρόεδρο της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων για την πρόσληψη 

δασκάλων χορού στη Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου Χορού, η οποία αναπτύσσει την 

εισήγησή της ως ακολούθως:   

 «Κυρίες και Κύριοι Σύµβουλοι, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 633/2-9-2020 (Α∆Α: 

ΨΚΜ1ΟΛΝΒ-Ω2Υ) 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 2020-2021, για την κάλυψη αναγκών του Εικαστικού 

Εργαστηρίου συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης η οποία συνέταξε το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 

747/22-9-2020 Πρακτικό, και µε το οποίο προτείνει τα εξής:  

 

«Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για την πλήρωση 5 θέσεων 

εκπαιδευτικού  προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών στο Εικαστικό Εργαστήρι 

για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, µε κάλυψη της δαπάνης  υπό τη µορφή 

Αντιτίµου». 
Στα Ιωάννινα, σήµερα Τρίτη 22 Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.µ., στα γραφεία 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης 

∆ήµου Ιωαννιτών, συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης, που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε 

την υπ’ αρ. υπ’αρ. 104602/31-8-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας αποτελούµενη από τους: Στήκα Ωρέλια, 

Προϊσταµένη Κ∆ΑΠ της Επιχείρησης, Ανδρεάδη Έλενα, Καθηγήτρια Κλασικού & 

Σύγχρονου Χορού της Επιχείρησης, Τσαµπαλά  Αθηνά, Παιδαγωγός Κ∆ΑΠ της 

Επιχείρησης, για την αξιολόγηση των υποψηφίων της µε αριθµ. 633/2-9-2020 

προκήρυξης για την πλήρωση 5 θέσεων για την κάλυψη των αναγκών στο Εικαστικό 

Εργαστήρι 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 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ.  

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣ

ΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

1. 

Σπουδές 

2.Προϋπη- 

ρεσία γενική – 

Προϋπηρεσία 

στο φορέα 

3.Καλλι- 

τεχνικό 

έργο 

4. 

Κοινωνι

κά κ.λπ  

κριτήρια 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΡΙΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗ- 

ΣΕΙΣ 

301 (ζωγράφος 

αγιογράφος) 

670/09-09-

2020 

30 0/12 10 5 57 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/

ΟΥΣΑ 

302 (διδάσκων 

ζωγραφική – 

ελεύθερο και 

γραµµικό 

σχέδιο) 

701/11-09-

2020 

33 0/3 8 5 49 1
ος 

 

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/

ΟΥΣΑ 
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302 (διδάσκων 

ζωγραφική – 

ελεύθερο και 

γραµµικό 

σχέδιο) 

726/14-09-

2020 

25 0/3 6 5 39 2
ος 

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/

ΟΥΣΑΟΥΣΑ 

302 (διδάσκων 

ζωγραφική – 

ελεύθερο και 

γραµµικό 

σχέδιο) 

698/11-09-

2020        

30 0/0 2 5        37 3
ΟΣ

 

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/

ΟΥΣΑ 

302 (διδάσκων 

ζωγραφική – 

ελεύθερο και 

γραµµικό 

σχέδιο) 

696/11-09-

2020 

25        1/1         2           5        34 1
Ος  

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/

ΟΥΣΑ  

303 (∆ιδάσκων 

ζωγραφική – 

κεραµική)  

700/11-09-

2020 

33 7/3 8 5 56 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/

ΟΥΣΑ 

 

Απορρίπτεται η αίτηση της υποψήφιας µε αριθµ. πρωτ. 699/11-09-2020 στον 

κωδικό 303 (∆ιδάσκων ζωγραφική - κεραµική) της 633/02-09-2020 προκήρυξης λόγω 

έλλειψης  πτυχίου.  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. ΣΤΗΚΑ ΩΡΕΛΙΑ 

2. ΑΝ∆ΡΕΑ∆Η ΕΛΕΝΑ 

3. ΤΣΑΜΠΑΛΑ ΑΘΗΝΑ» 

 

Η Πρόεδρος του ∆.Σ., κ. Ελένη Ακονίδου, 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 19 πρακτικό της 

συνεδρίασης της 22-9-2020 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 τον πίνακα της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις 

του Εικαστικού Εργαστηρίου, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

µερικής – ωροµίσθιας απασχόλησης για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, µε 

κάλυψη της δαπάνης υπό τη µορφή αντιτίµου.  
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2) Την πρόσληψη πέντε (5) εικαστικών εκπαιδευτικών για την κάλυψη αναγκών 

του Εικαστικού Εργαστηρίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, 

Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης ∆ήµου Ιωαννιτών, µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής - ωροµίσθιας απασχόλησης, κατά την 

εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, 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. 

Κοινωνι

κά κ.λπ  

κριτήρια 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΡΙΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗ- 

ΣΕΙΣ 

     

301: ∆ιδάσκων Ζωγράφος - Αγιογράφος  – Μία (1) Θέση:                                      
 

301 (ζωγράφος 

αγιογράφος) 

670/09-09-

2020 

30 0/12 10 5 57 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/

ΟΥΣΑ 

     

302: ∆ιδάσκων Εικαστικός Ζωγράφος-Ελεύθερο & Γραµµικό Σχέδιο– Τρεις  (3) Θέσεις:                                      

 

302 (διδάσκων 

ζωγραφική – 

ελεύθερο και 

γραµµικό 

σχέδιο) 

701/11-09-

2020 

33 0/3 8 5 49 1
ος 

 

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/

ΟΥΣΑ 

302 (διδάσκων 

ζωγραφική – 

ελεύθερο και 

γραµµικό 

σχέδιο) 

726/14-09-

2020 

25 0/3 6 5 39 2
ος 

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/

ΟΥΣΑΟΥΣΑ 

302 (διδάσκων 

ζωγραφική – 

ελεύθερο και 

γραµµικό 

σχέδιο) 

698/11-09-

2020        

30 0/0 2 5        37 3
ΟΣ

 

ΕΠΙΤΥΧΩΝ/

ΟΥΣΑ 

302 (διδάσκων 

ζωγραφική – 

ελεύθερο και 

γραµµικό 

σχέδιο) 

696/11-09-

2020 

25        1/1         2           5        34 1
Ος  

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/

ΟΥΣΑ  

     

303: ∆ιδάσκων Εικαστικός µε ειδικότητα Κεραµική Τέχνη - Ψηφιδωτό – Μία (1) Θέση:                                      
 

303 (∆ιδάσκων 

ζωγραφική – 

κεραµική)  

700/11-09-

2020 

33 7/3 8 5 56 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/

ΟΥΣΑ 
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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 αµοιβή των προσλαµβανοµένων θα καθορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες  

διατάξεις για τις αντίστοιχες ειδικότητες µε ωροµίσθια απασχόληση. 

 5) 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. 

6) Εξουσιοδοτείται η  Πρόεδρος του ∆.Σ., κ. Ελένη Ακονίδου, να προβεί σε κάθε 

νόµιµη ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της παραπάνω 

απόφασης.  

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

δηµοσίευση της απόφασης. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 171/2020. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ        ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     

                                                    (Ακολουθούν υπογραφές) 

         

 

    Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

      ΕΛΕΝΗ ΑΚΟΝΙ∆ΟΥ  
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