
        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                                                             

                                                             Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αριθμ.01/2017 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) 

Αριθ. Απόφ.02/2017 

Περίληψη 

Λήψη απόφασης για προκήρυξη  πρόσληψης 14 πτυχιούχων φυσικής 
αγωγής στο πλαίσια του προγράμματος ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2016-
2017 .ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ.  Ορισμός  τριμελούς  επιτροπής 
αξιολόγησης. 

Στο   Παλαιόκαστρο     και στα  γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. σήμερα την 30 Ιανουαρίου    
του έτους 2017,ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα   και ώρα  18.00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική  
συνεδρίαση το Δ.Σ. της επιχείρησης μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ.924/24-01-2017   έγγραφη 
πρόσκληση του  προέδρου, η  οποία επιδόθηκε νόμιμα  στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το 
άρθρ.3 της 43254/31-7-07 απόφασης  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α(ΦΕΚ 1492/Β/17-8-07). Στη συνέχεια 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο έντεκα μελών βρέθηκαν 
παρόντα  οκτώ (8),    δηλαδή: 

                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Ζιακούλης Ηλίας             Πρόεδρος                           1.  Νίκας Εμμανουήλ             Μέλος 

2.  Τσολάκης  Γεώργιος        Αντιπρόεδρος                   

3.  Ιωσηφίδης  Κυριάκος     Μέλος                                 2.  Λαζαρίδης Γεώργιος             ‘’ 

 4. Αγγέλου Σωτήριος              ‘’                                       3. Παπακώστας Χαράλαμπος             

5 . Γεράκη Βικτώρια 

 6. Ίννου Στέλλα                          ‘’ 

7.Παπάζογλου Δοξάκης              ‘’ 
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8. Κουφουνάκης Μιχαήλ           ‘’ 

 

Την τήρηση των πρακτικών έκανε η υπάλληλος Πλιούση Θεοπούλα. 

Ο  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το δεύτερο     
θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι  :  

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ωραιοκάστρου , ως Ν.Π.Ι.Δ. του 
Δήμου, αρμόδιο στον τομέα του αθλητισμού, επιθυμώντας να υλοποιήσει το πρόγραμμα 
‘’Αθληση για Όλους’’, περιόδου 2016-2017 προκειμένου να συμβάλλει: α)στην ποιοτική 
διαχείριση και ουσιαστική αξιοποίηση του ελευθέρου χρόνου των πολιτών β) στην 
ικανοποίηση των αναγκών άθλησης των πολιτών γ)στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και 
την πρόληψη της υγείας δ)στην βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των αθλουμένων καθώς 
και την καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης ε)στην αναψυχή των 
πολιτών, έλαβε την απόφαση 32/2016. 

‘Εχοντας  ως στόχο την αμεσότερη κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό, που αφορά θέσεις 
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., για την έγκριση θέσεων 
Π.Φ.Α. που θα απασχοληθούν στα ανωτέρω προγράμματα  υποβάλλαμε  το αίτημά μας 
στην Γ.Γ. Αθλητισμού. 
 
Συγκεκριμένα, το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που 
προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4151/29.04.2013 
όπως τροποποίησε τον Αθλητικό νόμο.2725/99 και ισχύει, στα πλαίσια των 
Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», εξαιρείται των διαδικασιών της υπ΄ αριθμ. 
33/2006 ΠΥΣ (Α΄280). Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) μέσω της 
Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους προτείνει τις θέσεις των Π.Φ.Α. που είναι αναγκαίες 
για την υλοποίηση των τμημάτων των Π.Α.γ.Ο. και Αναπτυξιακού Αθλητισμού, που 
υλοποιούν οι φορείς – ΟΤΑ Α & Β βαθμού, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, σύμφωνα με το 
Οργανωτικό Πλαίσιο που αυτή εκδίδει. Για την έγκριση της πρόσληψης του 
προσωπικού αυτού και την κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα, 
εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών, Πολιτισμού & 
Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Εσωτερικών και Οικονομικών. 
Με έγγραφο της Γ.Γ. Αθλητισμού με θέμα ‘’ΕΓΚΡΙΣΕΙΣΓΕΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017’’(ΑΔΑ 76ΖΑ4653Π4-Ε75), 
ενεκρίθησαν στη ΔΗ.Κ.Ε.Ω.  Πενήντα (50)τμήματα. 
Με έγγραφο της Γ.Γ. Αθλητισμού με θέμα ’ ’ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2016-2017’’(ΑΔΑ Ω5Π94653Π4-ΙΨΒ), ενεκρίθησαν στη 
ΔΗ.Κ.Ε.Ω. δώδεκα (12)τμήματα. 
Με το ΦΕΚ 2863/β/8-09-2016 ενεκρίθη στη ΔΗ.Κ.Ε.Ω. η πρόσληψη είκοσι (20)καθηγητών 
φυσικής αγωγής. 
Λόγω των οικονομικών συνθηκών η ΔΗ.Κ.Ε.Ω. αποφάσισε να προβεί στην πρόσληψη δέκα 
τεσσάρων καθηγητών φυσικής αγωγής. 
Ο καθορισμός των ειδικοτήτων του  αναγκαίου προσωπικού Γυμναστών ΠΕ έχει ως 
ακολούθως: 

 

ΑΔΑ: ΩΖΞ0ΟΛΠ7-ΒΟ9



ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ 

κολύμβηση 10 

χειροσφαίριση 1 

καλαθοσφαιριση 1 

ειδικη αγωγη 2 

 

 
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 
του ν.4151/2013,όπως ισχύει(ΦΕΚ 2613/Β/16-10-2013) 

Η προκήρυξη των θέσεων θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και θα αναρτηθεί 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα  δικαιολογητικά εντός δέκα ημερών από την 
ημέρα ανάρτησης . 

Ορίζεται τριμερής Επιτροπή για την αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεων από τους 
κ.κ  Ζιακούλη Ηλία, Ουζούνη Ιωάννα, Πέππα Παντελεήμονα. 

Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων δίδεται προθεσμία δέκα ημερών για υποβολή 
τυχόν ενστάσεων. Μετά την παρέλευση των δέκα ημερών η ΔΗ.Κ.Ε.Ω. θα προβεί στην 
οριστικοποίηση της λίστας μοριοδότησης  και την πρόσληψη των επιτυχόντων με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου  όχι πέραν των οκτώ μηνών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την πρόεδρο μετά από συζήτηση, 
λαμβάνοντας υπόψη: 

1.Την απόφαση 32/16 του ΔΣ της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. 
2.Το με ΑΔΑ 76ΖΑ4653Π4-Ε75 έγγραφο της Γ.Γ.Αθλητισμού 
3.Το  με ΑΔΑ Ω5Π94653Π4-ΙΨΒ έγγραφο της Γ.Γ.Αθλητισμού 
4.Τον σχεδιασμό του προγράμματος 

5.Την βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΗ.Κ.Ε.Ω 

6.Tον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. 

7.Το  ΦΕΚ 2863/β/8-09-2016 

 
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την προκήρυξη   πρόσληψης 14(δέκα τεσσάρων) καθηγητών φυσικής 
αγωγής για την υλοποίηση του προγράμματος, στις ειδικότητες όπως 
αναφέρονται ανωτέρω. 
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2. Ορίζει τριμερή επιτροπή από τους κ.κ. Ζιακούλη Ηλία,Πέππα 
Παντελή και Ουζούνη Ιωάννα για την αξιολόγηση των αιτήσεων  

 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αρ. 02/17 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΤΥΠΟ 

        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ       
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