
 

                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ       
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της με αριθ. 4ης/2021 Έκτακτης - δια περιφοράς- συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

Αρ. αποφάσεως :  46 
 

Θέμα:  Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τις υπηρεσίες 

Πολιτισμού & Αθλητισμού, με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, Έτους 2021. 
 

 Σήμερα την 11η  του μήνα  Μαρτίου, του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη  με ώρα έναρξης στις 
17:000 και  ώρα λήξης στις 19:00, συνήλθε σε έκτακτη - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  

Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.:  4548/11-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 

δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  

του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του 

Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» β)  την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-

11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας 

στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το άρθρο 3 της  ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: 

«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε 

εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-

2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 

40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 

κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με 

θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους 

προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) 

μελών συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα επτά  (7) μέλη, ήτοι: 

 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)-  

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Μιχάλης Σελέκος (τακτικό  μέλος) 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Απόστολος Θεοφίλης και  Άλκηστη Βίτσα- τακτικά μέλη.  
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, μετά τη διαπίστωση της απαρτίας [μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε 

σύνολο (9) μελών συμμετείχαν (7) μέλη] και αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για  την αριθμ.: 4548/11-03-2021/ 3
η
 έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση, 

εγκρίνουν ομόφωνα, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, τον κατεπείγον χαρακτήρα του θέματος, όπως 

αναφέρεται  στην πρόσκληση της συνεδρίασης. 

 

Ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- ενημέρωσε τα μέλη  για το 1
ο
   θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, κατόπιν  της  από 11-3-2021 εισήγησης της  Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού &  

Διοικητικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:: 

 

     

Με την Αριθ. Πρωτ. 14626/26-02-2021 (AΔΑ:ΩΔ4Δ46ΜΤΛ6-7Β0) εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών και το αρίθμ. 25241/03-03-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

ενημερωθήκαμε ότι μπορούμε να προβούμε στον προγραμματισμό πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για 

το έτος 2021.    

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄), για την πρόσληψη 

προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (αμειβόμενων από την καταβολή αντιτίμου) είναι απαραίτητη η 

έγκριση προσλήψεων, με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.  Οι ανωτέρω συμβάσεις 

εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ.  33/2006, όπως ισχύει.  

 

Επίσης σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ. 4374/08-03-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Νεολαίας, Αθλητικών 

και Πολιτιστικών Υπηρεσιών,  ο Δήμος μας τα τελευταία χρόνια καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών των 

Δημοτών σε Υπηρεσίες Αθλητισμού και Πολιτισμού πλην όμως το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την 

κάλυψη της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης στις υπηρεσίες αυτές.  

 

Για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υφιστάμενων τμημάτων, αλλά και τη δημιουργία 

νέων, σύμφωνα με την ζήτηση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την τρέχουσα περίοδο, κρίνεται αναγκαία 

η πρόσληψη με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου: 

 

Α.  Διάρκειας έως έντεκα (11) μήνες, για το έτος 2021 συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, για τις 

Αθλητικές δραστηριότητες από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο κατά ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα 

τοις εκατό (70%) με τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ως εξής: 

 

 

Η δαπάνη για την μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα ανέλθει στο ποσό των 83.883,80 € και θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 15.6117.0001, του προϋπολογισμού του Δήμου μας.  

 

 

Β. Διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, για το έτος 2021 συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, για τις 

Πολιτιστικές δραστηριότητες από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο κατά ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα 

τοις εκατό (70%) με τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ως εξής: 

 

 

 

 

 

Ειδικότητα Αριθμός 

ΠΕ- Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Αντισφαίριση  1 

ΠΕ - Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Κολύμβηση & 
Γνώση    Ναυαγοσωστικής 

4 

ΠΕ - Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Κολύμβηση, 
Γνώση    Ναυαγοσωστικής & Εξειδίκευση στην Ειδική Φυσική 
Αγωγή 

1 

ΠΕ- Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (Pilates) 1 

Σύνολο 7 
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Η δαπάνη για την μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα ανέλθει στο ποσό των 61.006,40 € και θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 15.6117.0001, του προϋπολογισμού του Δήμου μας.  

 

Επισημαίνεται ότι με τις ρυθμίσεις του άρθρου 107 του ν. 4483/2017, προβλέφθηκε ότι το κόστος 

μισθοδοσίας του προσωπικού που παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες δεν απαιτείται να καλύπτεται εξ 

ολοκλήρου από το καταβαλλόμενο από τους πολίτες αντίτιμο, αλλά αρκεί να καλύπτεται σε ποσοστό 

τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) από την καταβολή διδάκτρων στις πολιτιστικές και αθλητικές 

δομές, ενώ το λοιπό ποσό θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του φορέα.    

 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 όπως 

ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 

524/1980, κατά περίπτωση.     
 

Η  Οικονομική Επιτροπή αφού  έλαβε υπόψη: την εισήγηση της  Δ/νσης  Ανθρώπινου Δυναμικού &  

Διοικητικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 όπως έως σήμερα  ισχύει και  

κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων  – απαντήσεων,  τα οποία έχουν  ως εξής:  Ο Πρόεδρος κ. 

Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα,  Ιωάννης 

Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης, Δήμητρα Δούμουρα, ψήφισαν υπέρ του θέματος. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος (τακτικό μέλος) κ. Μιχάλης Σελέκος ψήφισε κατά.  

 

Συνεπώς επί των συμμετεχόντων (7) μελών, σε σύνολο (7) ψηφισάντων, (6) ψήφησαν υπέρ και  (1) κατά ] η 

Οικονομική Επιτροπή,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει: 

 την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Έτους 2021, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για τις 

Αθλητικές δραστηριότητες, διάρκειας έως έντεκα (11) μήνες, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, 

από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο, κατά ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) με τη 

μορφή διδάκτρων, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, των 

κάτωθι ειδικοτήτων: 

 

Η δαπάνη για την μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα ανέλθει στο ποσό των 83.883,80 € και θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 15.6117.0001, του προϋπολογισμού του Δήμου μας.  

Ειδικότητα Αριθμός 

ΤΕ  Καθηγητών  Μπαλέτου 1 

TE  Καθηγητών Βιολιού 1 

TE  Καθηγητών  Κλασικής Κιθάρας 1 

ΠE  Καθηγητών Ζωγραφικής 1 

ΠΕ,ΤΕ  Καθηγητών Υποκριτικής 1 

ΔΕ  Δασκάλου  Αργυροχρυσοχοΐας 1 

ΠΕ, ΤΕ  Καθηγητών Εικονοληψίας-Διεύθυνσης Φωτογραφίας  
               (με κατεύθυνση σε κινηματογράφο & τηλεόραση)  

1 

Σύνολο 7 

Ειδικότητα Αριθμός 

ΠΕ- Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Αντισφαίριση  1 

ΠΕ - Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Κολύμβηση & Γνώση    Ναυαγοσωστικής 4 

ΠΕ - Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Κολύμβηση, Γνώση    Ναυαγοσωστικής & 
Εξειδίκευση στην Ειδική Φυσική Αγωγή 

1 

ΠΕ- Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (Pilates) 1 

Σύνολο 7 
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 την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Έτους 2021, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για τις 

Πολιτιστικές  δραστηριότητες, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, 

από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο, κατά ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) με τη 

μορφή διδάκτρων, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, των 

κάτωθι ειδικοτήτων: 

 

Η δαπάνη για την μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα ανέλθει στο ποσό των 61.006,40 € και θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 15.6117.0001, του προϋπολογισμού του Δήμου μας.  

 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 όπως 

ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980, 

κατά περίπτωση.  

 

                                                                                              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  12-03-2021 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

Ειδικότητα Αριθμός 

ΤΕ  Καθηγητών  Μπαλέτου 1 

TE  Καθηγητών Βιολιού 1 

TE  Καθηγητών  Κλασικής Κιθάρας 1 

ΠE  Καθηγητών Ζωγραφικής 1 

ΠΕ,ΤΕ  Καθηγητών Υποκριτικής 1 

ΔΕ  Δασκάλου  Αργυροχρυσοχοΐας 1 

ΠΕ, ΤΕ  Καθηγητών Εικονοληψίας-Διεύθυνσης Φωτογραφίας  
               (με κατεύθυνση σε κινηματογράφο & τηλεόραση)  

1 

Σύνολο 7 

ΑΔΑ: 9ΒΘ7ΩΗ3-Π43
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