
                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                               

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                Από το 12/2015 πρακτικό   
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                             συνεδριάσεως του Α.Π.Κ 

ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ      

                                                                                                        Αριθμός απόφασης: 48/2015 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Στην Ιερισσό και στα γραφεία του Κέντρου Πολιτισμού, σήμερα την Τετάρτη 23 του μηνός 

Σεπτεμβρίου του έτους 2015 και ώρα 12:00  συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 309/21-09-

2015 πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 240 του Ν.3463/2006 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου 

ότι από το σύνολο  των 11 (έντεκα) μελών βρέθηκαν παρόντα 06 (έξι), ήτοι:   

                Παρόντες                                                                Απόντες 

Παναγιωτοπούλου   Ελένη  

Βαλσαμής   Ελευθέριος   

Πράπα   Χριστίνα 

Καβλίτση   Ευαγγελία 

Λαγέρης Νικόλαος  

Γκατζώνης   Αστέριος 

 

Αναστασίου   Βασίλειος 

Καραβασιλικού   Γραμματική 

Πανιώρας Ιωάννης 

Κούκος   Γεώργιος 

Κατσαβαβάκης  Κωνσταντίνος   

             

  

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αριστοτέλειου 

Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη και εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερησίας 

διατάξεως ανάφερε ότι: «Σύμφωνα με :  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, Κεφ 2, (εξαιρέσεις) του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης 

αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 

3. Τις διατάξεις της παρ. 8 άρθ. 26 του ν.4325/15 «Αυτοδίκαιη κατάταξη των Μουσικών των 

ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου 

Προκήρυξη ΣΟΧ για μουσικούς της μουσικής σχολής Δήμου Αριστοτέλη 
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4. Την υπ’ αριθμόν 12/2015, απόφαση του Δ.Σ του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου , με 

θέμα «Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015, στους ΟΤΑ 

α και β βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών για την αντιμετώπιση αναγκών του Αριστοτελείου 

Πνευματικού  Κέντρου Δήμου Αριστοτέλη» 

5. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 15625/02-06-2015, Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο), του Υπουργείου Εσωτερικών, & 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γενική Δ/νση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση 

προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Προσωπικού. 

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ή Κανονισμό της υπηρεσίας μας. 

και  προκειμένου να λειτουργήσουν εύρυθμα, οι Μουσικές Σχολές του Δήμου μας, καθώς η 

προσέλευση των μαθητών είναι μεγάλη, θα πρέπει να προσλάβουμε μουσικούς δασκάλους. Η 

πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και συγκεκριμένα πρόκειται για την 

πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο, έως 08 ή 

έως 09 μήνες), συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του 

Δημοτικού Ωδείου του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη. Προτείνω να 

προχωρήσουμε στην προκήρυξη των εννέα (09) θέσεων που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη 

και νόμιμη λειτουργία του ωδείου μας μιας και καλύπτουν όλα τα προαπαιτούμενα όργανα για 8 

μήνες. 

Η διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, Κεφ 2, (εξαιρέσεις) του 

Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων 

διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009 και του Π.Δ 524/1980, καθώς 

και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 άρθ. 26 του ν.4325/15 «Αυτοδίκαιη κατάταξη των 

Μουσικών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που απασχολούνται με συμβάσεις 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου».  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη μετά 

από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα και αφού ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία 

λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της συστατικής της πράξης, 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα: 

Α. Να προχωρήσουμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (τις διατάξεις του άρθρου 14, Κεφ 2, 

(εξαιρέσεις) του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009 και του Π.Δ 524/1980 

και τις διατάξεις της παρ. 8 άρθ. 26 του ν.4325/15, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν), στην 

πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικής 

διάρκειας για 08 μήνες συνολικά εννέα (9) μουσικών ΤΕ-ΔΕ για την κάλυψη εποχικών ή 
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παροδικών αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου 

Αριστοτέλη. 

Β. Την κατάρτιση της ΣΟΧ 1/2015 κι εξουσιοδοτεί την πρόεδρο για κάθε νόμιμη ενέργεια. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α 48/2015 
Ιερισσός 23-09-2015 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ακριβές απόσπασμα 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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