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του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 18 από 15/12/2017 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε την 

υπ΄ αριθµ. 18/3058/11-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο 

συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 104/27-03-2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 

Νέας Ιωνίας. 
 

 
ΓΙΑ 

«Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου   Ορισµένου Χρόνου 

Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων για τη περίοδο 2018 (µε αυτοτελείς πόρους)». 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                           ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ  

 

ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ,  ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ (και ο αναπληρωτής του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΙΚΗΣ), 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

 

∆εν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά 

επίδοσης η κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΖΑΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙ∆ΟΥ), η κ. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΚΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ), ο κ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΣ),  ο κ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ), ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ), ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ), και ο κ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΚΟΥΝΑ∆ΗΣ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά του κ. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑ) 

To τακτικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ αποχώρησε πριν την έναρξη της 

συζήτησης του 1ου θέµατος, ενώ προσήλθε ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΡΙΚΗΣ. 

Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 96 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασµό µε 
τις διατάξεις των άρθρων 234 & 240 του ιδίου Νόµου, κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικ. 

Συµβουλίου από τον Πρόεδρο του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας κ. Σπύρο Αµανατίδη. 

 

Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 3056/11-12-2017 

εισήγηση µε θέµα: «Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου   

Ορισµένου Χρόνου Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων για τη περίοδο 2018 (µε αυτοτελείς πόρους)», η 

οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

«Όπως γνωρίζετε, λόγω της δυσµενούς δηµοσιονοµικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα, και στο 

πλαίσιο της περιστολής των κρατικών δαπανών, έχει περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα των φορέων του 

δηµοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠ∆∆ ως προς την πραγµατοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων. 

Συγχρόνως, οι φορείς µπορούν να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. 

Ως εκ τούτου, σε εφαρµογή των ανωτέρω, εκδόθηκε το υπ΄ αριθµ. οικ. 41210/29-11-2017 έγγραφο 

του Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού ∆ηµοσίου 

Τοµέα «Προγραµµατισµός προσλήψεων Προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

και συµβάσεων µίσθωσης έργου για το έτος 2018.», στο οποίο αναφέρεται ότι για ο αριθµός των εγκρίσεων για 

πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και συµβάσεων µίσθωσης έργου για 
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το έτος 2018 κρίνεται απαραίτητο να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα µε το προηγούµενο έτος. Ως εκ 

τούτου, οι ΟΤΑ α΄ βαθµού (∆ήµοι, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου αυτών, Σύνδεσµοι ΟΤΑ και ∆ηµοτικά  

Ιδρύµατα) θα υποβάλουν τα αιτήµατά τους διά των αρµοδίων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων στο Υπουργείο 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, συνοδευόµενα από απόφαση του οικείου συµβουλίου, µε την οποία θα 

περιγράφεται λεπτοµερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού, κατά 

βαθµίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα και µε ακριβή αναφορά στην διάρκεια των συµβάσεων. 

Λαµβάνοντας υπ΄ όψιν τα ανωτέρω για τον φορέα µας λόγω αφενός της αναστολής προσλήψεων τακτικού 

προσωπικού εκπαιδευτικής βαθµίδας Υ.Ε. (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) για το 2018 σε συνδυασµό µε τις 

συνταξιοδοτήσεις κατά τα τελευταία χρόνια υπαλλήλων µας που απασχολούνταν στον τοµέα της επιµέλειας και 

φύλαξης χώρων και αφετέρου του συνεχώς αυξανόµενου αριθµού συµµετεχόντων στα αθλητικά και πολιτιστικά 

προγράµµατά µας, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου ώστε να εξασφαλισθεί η καθαριότητα, η υγιεινή, η  ευπρέπεια και η φύλαξη των 

πολυάριθµων χώρων άθλησης (αίθουσες γυµναστικής, στάδιο, κλειστά γυµναστήρια κλπ) και των χώρων που 

πραγµατοποιούνται τα καλλιτεχνικά εργαστήρια και πολιτιστικά δρώµενα του Ο.Π.Α.Ν. και, ως εκ τούτου, 

προτείνουµε την έγκριση της πρόσληψης συνολικά τριών (03)  ατόµων, αναλυτικά ως εξής:  

 

Σχέση Εργασίας           : Έκτακτο Προσωπικό Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου  

        (µε κάλυψη της δαπάνης από τον προϋπολογισµό µας) 
∆ιάρκεια Σύµβασης      : Οκτώ µήνες 
Αριθµός Θέσεων           : τρεις (03) 

Εκπαιδευτική Βαθµίδα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση 

Ειδικότητα                   : Γενικών Καθηκόντων 

 

      Επίσης µε την υπ’ αριθµ. 76/29-9-2017 Απόφαση ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός ατόµου 

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την περίοδο 2017-2018 (µε 

αυτοτελείς πόρους) και έχουµε αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017 προς έγκριση, ώστε να 

προχωρήσουµε στην πρόσληψη του ως άνω προσωπικού. Ως εκ τούτου η λήξη της εν λόγω σύµβασης υπολογίζεται ότι 

θα γίνει τον Σεπτέµβριο του 2018.  

Σας γνωρίζουµε ότι οι παραπάνω θέσεις προβλέπονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του 

Οργανισµού Πολιτισµού,  Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας (Ο.Π.Α.Ν.) όπως ψηφίσθηκε µε την υπ’ 

αριθµ. 88/2012 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν., εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 193/2012 

Πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας, έλαβε τη σύµφωνη γνωµοδότηση του οικείου  Υπηρεσιακού 

Συµβουλίου όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ’ αριθ. 14/2012 πρακτικό του, εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 

57799/50589/10-01-2013 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Από-κεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και 

δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 156/29-01-2013,τεύχος Β΄. 

Τέλος, σας ενηµερώνουµε ότι στον προϋπολογισµό του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας 

∆ήµου Νέας Ιωνίας οικονοµικού έτους 2018, όπως αυτός ψηφίσθηκε µε την υπ’ αριθµ. 94/27-11-2017 (µε 

Α.∆.Α.: ΨΠ∆6ΟΛ04-Τ6Ξ) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου, εγκρίθηκε µε την υπ’ 

αριθµ. 406/04-12-2017 (µε Α.∆.Α.: ΩΒΕΧΩΚΥ-828) Πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας, έχουν 

προβλεφθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις µε Κ.Α. 15.6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 

ορισµένου χρόνου» ποσού 25.000,00€ και Κ.Α. 15.6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 

ορισµένου χρόνου» ποσού 7.000,00€. 

Η έγκριση της πρόσληψης του ανωτέρω έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου  θα 

κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής προκειµένου να δροµολογηθούν οι διαδικασίες για την 

έγκριση των αιτούµενων προσλήψεων.» 

 

 

Ακολούθως διεξάγονται συζητήσεις, εκφράζονται διάφορες απόψεις και ο Πρόεδρος δίνει τις απαραίτητες 
εξηγήσεις,  όπως αυτές καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 

Τέλος  ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές, 

 αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 

1. την  υπ΄ αρ. πρωτ. 3056/11-12-2017 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 

2. το υπ΄ αριθµ. οικ. 41210/29-11-2017 έγγραφο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 

Γενική ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού ∆ηµοσίου Τοµέα, 
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3. την υπ’ αριθµ. 76/29-9-2017 Απόφαση ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. µε την οποία εγκρίθηκε η 

πρόσληψη ενός ατόµου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 

Χρόνου, για την περίοδο 2017-2018 (µε αυτοτελείς πόρους) 

4. τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 11 του Ν.3833/2010  , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε 

το εδαφ.2 της υποπαραγράφου Ζ 5 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012. 

5. την υπ’ αριθµ. 88/2012 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν., η οποία 

εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 193/2012 Πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας, έλαβε 

τη σύµφωνη γνωµοδότηση του οικείου  Υπηρεσιακού Συµβουλίου όπως αυτή διατυπώθηκε στο 

υπ’ αριθ. 14/2012 πρακτικό του, και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 57799/50589/10-01-2013 

Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Απόκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 156/29-01-

2013,τεύχος Β΄). 

6. τον προϋπολογισµό του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 

οικονοµικού έτους 2018, όπως αυτός ψηφίσθηκε µε την υπ’ αριθµ. 94/27-11-2017 (µε Α.∆.Α.: 

ΨΠ∆6ΟΛ04-Τ6Ξ) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου, εγκρίθηκε 

µε την υπ’ αριθµ. 406/04-12-2017 (µε Α.∆.Α.: ΩΒΕΧΩΚΥ-828) Πράξη του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Νέας Ιωνίας, στον οποίο έχουν προβλεφθεί αντίστοιχες πιστώσεις. 

7. τις ανάγκες της Υπηρεσίας µας, προκειµένου να καταστεί δυνατή η επιµέλεια και φύλαξη των 

αθλητικών και πολιτιστικών χώρων του Ο.Π.Α.Ν. την περίοδο 2018. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των -8- παρόντων (µετά την αποχώρηση του κ. Λάζαρου Βουδούρη & την προσέλευση του 

αναπληρωτή του κ. Κων/νου Μωρίκη )  και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 

 
 
Την έγκριση της πρόσληψης τριών (3) ατόµων ως έκτακτο προσωπικό µε σύµβαση Ιδιωτικού 

∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, µε κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας τους από τον προϋπολογισµό 

του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Νέας Ιωνίας , για τη περίοδο 2018, αναλυτικά ως εξής:  
 

Σχέση Εργασίας           : Έκτακτο Προσωπικό Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου  

        (µε κάλυψη της δαπάνης από τον προϋπολογισµό µας) 

∆ιάρκεια Σύµβασης      : Οκτώ µήνες 
Αριθµός Θέσεων           : τρεις (03) 

Εκπαιδευτική Βαθµίδα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση 

Ειδικότητα                   : Γενικών Καθηκόντων 
 

Η πρόσληψη του ανωτέρω έκτακτου Προσωπικό Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου 

κρίνεται επιτακτική, προκειµένου να εξασφαλισθεί η ευπρέπεια, η καθαριότητα, η υγιεινή και η 

φύλαξη των πολυάριθµων χώρων άθλησης (αίθουσες γυµναστικής, στάδιο, κλειστά γυµναστήρια 

κλπ) και των χώρων που πραγµατοποιούνται τα καλλιτεχνικά εργαστήρια και πολιτιστικά 

προγράµµατα του Ο.Π.Α.Ν., καθώς αυτά δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από το τακτικό µας 
προσωπικό που λόγω των συνταξιοδοτήσεων έχει µειωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. 

Οι παραπάνω θέσεις προβλέπονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του 

Οργανισµού Πολιτισµού,  Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας (Ο.Π.Α.Ν.) όπως ψηφίσθηκε 
µε την υπ’ αριθµ. 88/2012 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν., εγκρίθηκε µε την 
υπ’ αριθµ. 193/2012 Πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας, έλαβε τη σύµφωνη 

γνωµοδότηση του οικείου  Υπηρεσιακού Συµβουλίου όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ’ αριθ. 

14/2012 πρακτικό του, εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 57799/50589/10-01-2013 Απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 156/29-01-

2013,τεύχος Β΄. 

     Τέλος, στον προϋπολογισµό του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας 
Ιωνίας οικονοµικού έτους 2018, όπως αυτός ψηφίσθηκε µε την υπ’ αριθµ. 102/11-11-2016 ορθή 

επανάληψη (µε Α.∆.Α.: Ω∆∆ΓΟΛ04-Β03) Απόφαση του ∆ιοικητικού 94/27-11-2017 (µε Α.∆.Α.: 

ΨΠ∆6ΟΛ04-Τ6Ξ) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου, εγκρίθηκε µε 
την υπ’ αριθµ. 406/04-12-2017 (µε Α.∆.Α.: ΩΒΕΧΩΚΥ-828) Πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Νέας Ιωνίας, έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις µε Κ.Α. 15.6041.0001 και τίτλο 

«Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ορισµένου χρόνου» ποσού 25.000,00€ και Κ.Α. 15.6054.0001 

και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισµένου χρόνου» ποσού 7.000,00€. 

      Η έγκριση της πρόσληψης του ανωτέρω έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου  να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής προκειµένου να δροµολογηθούν 
οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούµενων προσλήψεων. 
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Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια µέρα. 

 

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ 

         
 

 
         Σπύρος Αµανατίδης 
     ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 
Ακριβές  αντίγραφο από τα πρακτικά 

        Νέα Ιωνία, αυθηµερόν 

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
    

        Σπύρος Αµανατίδης 
   ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

1. Γεώργιος Καρυπίδης 
2. ∆ηµήτριος Γεωργούδης 
3. Ηλίας Γκαραβέλας 
4. Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 

5. Κωνσταντίνος Μωρίκης (αναπλ. µέλος 

του κ. Λάζαρου Βουδούρη) 

6. Κωνσταντίνος Ρίζος 
7. Στυλιανή Αδαµοπούλου 
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