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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                Από τα πρακτικά 13ης/29-09-2017  

                  συνεδρίασης του ∆.Σ.  
                                          του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης   

                                        και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 

 

Π Ρ Α Ξ Η  µε αριθ.  78 

 

του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 13 από 29/09/2017 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε 

την υπ΄ αριθµ. 13/2414/25-09-2017 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 
 

«Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ 

εφαρµογή δικαστικών αποφάσεων.» 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 
ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΖΑΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (αναπληρωµ. µέλος του κ. ΣΩΤΗΡΗ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑ), ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ  

 

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

αποδεικτικά επίδοσης o κ. ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΜΙΧΑΗΛ 

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

κ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ), ο κ. 

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

ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής της κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ) και ο κ. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΚΟΥΝΑ∆ΗΣ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά του κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑ) 

Το τακτικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ αποχώρησε πριν την 

έναρξη της συζήτησης του 1ου θέµατος Εκτός Ηµερησίας. 
 
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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 2405/25-09-2017 

εισήγηση µε θέµα: «Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου 

Χρόνου κατ’ εφαρµογή δικαστικών αποφάσεων», η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 

 

     «Η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πρακτικά της 3ης Γενικής Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 

2010), κατόπιν παραποµπής σχετικής υπόθεσης, έκρινε ότι «τελεσίδικες αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων, 

που αποφαίνονται για το αν συγκεκριµένες σχέσεις εργασίας απασχολούµενων στο δηµόσιο και τον ευρύτερο 

δηµόσιο τοµέα είναι ορισµένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας, εκδόθηκαν µέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας 
τους και ως εκ τούτου παράγουν δεδικασµένο και εκτελεστότητα, υποχρεώνουν τη διοίκηση σε συµµόρφωση 

και δεσµεύουν το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προληπτικό έλεγχο δαπανών. Εποµένως και οι αποφάσεις του 

αρµόδιου Τριµελούς Συµβουλίου του Αρείου Πάγου, που επιβάλλουν κυρώσεις σε περίπτωση µη συµµόρφωσης 
της ∆ιοίκησης προς τις άνω δικαστικές αποφάσεις, είναι οµοίως υποχρεωτικές και απόλυτα δεσµευτικές για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, αποτελούν δε αυτές πλήρες και νόµιµο δικαιολογητικό για την εκταµίευση του ποσού της 
κύρωσης και τη θεώρηση των αντίστοιχων χρηµατικών ενταλµάτων». 

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι εναγόµενοι ΟΤΑ υποχρεούνται, στο πλαίσιο της συµµόρφωσης της ∆ιοίκησης προς 
τις δικαστικές αποφάσεις του ν.3068/2002, να εφαρµόζουν τις σχετικές τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. 

Σύµφωνα µε το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.∆. οικ. 50410/07.09.2010 για την εφαρµογή των ανωτέρω 

δικαστικών αποφάσεων συνιστώνται, µε την πράξη κατάταξης του αρµοδίου για την πρόσληψη οργάνου, 

αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες και καταργούνται µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση 
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αυτών που τις κατέχουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της 
πράξης κατάταξης του προσωπικού στις θέσεις αυτές, δεδοµένου ότι µε την πράξη αυτή συνιστώνται θέσεις και 
ως εκ τούτου πρόκειται για πράξη κανονιστικού περιεχοµένου.  

Σύµφωνα µε το άρθρο ένατο παρ.21 του Ν.4057/2012: «Η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή 

διορισµού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28) για το µόνιµο προσωπικό και το 

προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της προηγούµενης παραγράφου 

πραγµατοποιείται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανοµής του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α' 40). Απόφαση κατανοµής 
απαιτείται και για τους κατατασσόµενους σε συσταθείσες θέσεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 του π.δ. 164/ 2004 (Α' 134), για τους διοριστέους σε 
εκτέλεση αµετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και για το προσωπικό ειδικών κατηγοριών, εφόσον ο 

διορισµός / αναδιορισµός ή η πρόσληψη ή επαναπρόσληψή του επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόµου.» 

Τα αρµόδια, για τον διορισµό/πρόσληψη προσωπικού όργανα, είναι υπεύθυνα για την τήρηση της 
νοµιµότητας, δηλαδή την πρόσληψη/διορισµό των δικαιωθέντων µε δικαστικές αποφάσεις εφόσον αυτές 
έχουν καταστεί αµετάκλητες. Επισηµαίνεται ότι αµετάκλητη δικαστική απόφαση είναι αυτή που δεν 

επιδέχεται οποιοδήποτε ένδικο µέσο λόγω έκδοσης απόφασης από ανώτατο δικαστήριο (Άρειο Πάγο, 

Συµβούλιο της Επικρατείας) ή έχει καταστεί αµετάκλητη για οποιοδήποτε λόγο (π.χ παρήλθε άπρακτη η 

προθεσµία άσκησης ένδικου µέσου). (YΠ.ΕΣ.∆.Α. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/ 47 /οικ.18235/05.07.2016)  

Με την παρ 5 του άρθρου 10 του ν. 3584/07 ορίζεται ότι η τροποποίηση του ΟΕΥ γίνεται µε απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Επίσης, µε το άρθρο 33 ν. 4305/2014 ορίζονται τα εξής: 

«1.∆εν επιτρέπεται ο διορισµός/πρόσληψη προσωπικού, µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου, στις δηµόσιες υπηρεσίες, στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στους Ο.Τ.Α. α' και β' 

βαθµού, εφόσον στον οικείο φορέα δεν υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Οι ειδικές διατάξεις του 

Υπουργείου Υγείας και των εποπτευοµένων από αυτό φορέων παραµένουν σε ισχύ. 

2.Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισµός/πρόσληψη σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση αποκλειστικά σε 
περίπτωση συµµόρφωσης της διοίκησης σε δικαστική απόφαση ή σε περίπτωση διορισµού των αποφοίτων της 
Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, εφόσον κατά το χρόνο διορισµού/πρόσληψής τους 
δεν υφίσταται ή δεν επαρκούν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις ή δεν είναι δυνατή η προηγούµενη 

ανακατανοµή κενών θέσεων προσωπικού βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013. 

Στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου οι υπάλληλοι που διορίζονται/προσλαµβάνονται σε συνιστώµενη 

µε την πράξη διορισµού/πρόσληψης προσωποπαγή θέση, καταλαµβάνουν την πρώτη οργανική θέση που 

κενώνεται µε ταυτόχρονη κατάργηση της προσωποπαγούς θέσης, κατόπιν προηγούµενης ανακατανοµής των 

θέσεων εφόσον η οργανική θέση που κενώνεται δεν είναι αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας. 

3.Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου τυγχάνουν εφαρµογής και για το διορισµό των αποφοίτων της 
ΚΒ' εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

4.Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά θέµατα των προηγούµενων παραγράφων 

καταργείται από τη δηµοσίευση του παρόντος.» 

Με την αριθ. 312/2017 οριστικής απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών 

διαφορών) δικαιώθηκαν τελεσίδικα (πιστοποιητικό τελεσιδικίας αριθ. 508414/2017 του Πρωτοδικείου 

Αθηνών) δύο (2) εργαζόµενοι του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας.   
 

Με την αριθµ. Πρωτ. 2012/28-08-2017 αίτηση των …δύο (2) εργαζοµένων (ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών 

Ζωγραφικής).., οι οποίοι δικαιώθηκαν τελεσίδικα µε την ανωτέρω δικαστική απόφαση, ζητείτε από τον 

Οργανισµό Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) ∆ήµου Ν. Ιωνίας να εφαρµοστεί αυτή άµεσα σύµφωνα 

µε το ΝΟΜΟ 

 

Με βάση τα παραπάνω συνάγεται ότι η άµεση εφαρµογή των ανωτέρω αποφάσεων είναι 
υποχρεωτική για το Νοµικό µας Πρόσωπο. 

  

Ως εκ τούτου καλείται το ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Ν να λάβει σχετική απόφαση: 

 

� Να προβεί στη σύσταση των κάτωθι προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Οργανισµού 

Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας. 
 

1. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΠΕ Καθηγητών Ζωγραφικής, στην οποία θα καταταχθεί 
ο Βάρβογλης ∆ηµήτριος του Σωτηρίου  

2. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΠΕ Καθηγητών Ζωγραφικής, στην οποία θα καταταχθεί 
η Κουµαριανού Μαριάνθη του Ιωάννη  

 

 

Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται µόλις κενωθούν µε οποιονδήποτε τρόπο. 

 

� Η παρούσα απόφαση να σταλεί προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέας Ιωνίας. 
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� Η παρούσα µε τη σύµφωνη γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας να 

δηµοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ. έπειτα από έγκριση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης. 

 

      Η δαπάνη κατάταξης του παραπάνω προσωπικού ύψους 18.800,00 €, θα καλυφθεί από το 

προϋπολογισµό του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας για το έτος 2017 και 
θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α.:  

Στον Κ.Α. 15.6021.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) των υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου» µε το ποσό των 

15.000,00 €, 

Στον Κ.Α. 15.6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού αορίστου χρόνου» µε το ποσό των 

3.800,00 €, 

 

      Για τα επόµενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισµού του 

Νοµικού Προσώπου συνολικού ποσού περίπου 440.000,00 € ετησίως.» 

 

 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω καλούνται τα µέλη του ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. να αποφασίσουν σχετικά και να 

εξουσιοδοτήσουν τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω. 

 

 

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. 2405/25-09-2017 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 

2. τις διατάξεις του ν.3068/2002 σύµφωνα µε τις οποίες οι ΟΤΑ  είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν 

τις σχετικές τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. 

3. την απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πρακτικά της 3ης Γενικής Συνεδρίασης 

της 17ης Φεβρουαρίου 2010), 

4. Την εγκύκλιο 50410/07.09.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.∆. για την εφαρµογή των δικαστικών 

αποφάσεων 

5. το άρθρο 9 παρ.21 του Ν.4057/2012: «Η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισµού 

στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28) για το µόνιµο προσωπικό και το 

προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της προηγούµενης παραγράφου 

πραγµατοποιείται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανοµής του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α' 40). Απόφαση 

κατανοµής απαιτείται και για τους κατατασσόµενους σε συσταθείσες θέσεις µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 του π.δ. 164/ 2004 (Α΄ 
134),για τους διοριστέους σε εκτέλεση αµετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και για το 

προσωπικό ειδικών κατηγοριών, εφόσον ο διορισµός / αναδιορισµός ή η πρόσληψη ή 

επαναπρόσληψή του επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόµου. Οι ανωτέρω αποφάσεις κατανοµής δεν 

µεταβάλουν τον φορέα διορισµού των πινάκων του ΑΣΕΠ χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του διοριστέου» 

6. Την ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/ 47 /οικ.18235/05.07.2016 του YΠ.ΕΣ.∆.Α. 

7. Την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3584/07  

8. Το άρθρο 33 του ν. 4305/2014 

9. Την αριθµ. 312/2017 Απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τµήµα εργατικών 

διαφορών) 

10. Την υπ’ αριθµ. 9984/Η έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιµελητή του Εφετείου Αθηνών στον 

ΟΠΑΝ το ακριβές αντίγραφο της  αριθµ. 312/2017 Οριστικής Απόφασης του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών 

11. την µε αριθµ. 19088/30-06-2017 γνωµοδότηση της Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Ν. Ιωνίας 

12. το πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης τακτικών ή έκτακτων ένδικων µέσων κατά της ανωτέρω 

δικαστικής απόφασης µε αριθ. 508414/2017 του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

13. την αριθµ. Πρωτ. 2012/28-08-2017 αίτηση των δύο (2) εργαζοµένων (ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών 

Ζωγραφικής), οι οποίοι δικαιώθηκαν τελεσίδικα µε την ανωτέρω δικαστική απόφαση 

14. τις διατάξεις του άρθρ. 86 παρ. 1 περίπτ. δ΄του Ν. 3463/2006, σχετικά µε τις αρµοδιότητες του 

Προέδρου όπου : «ο Πρόεδρος είναι προϊστάµενος όλου του προσωπικού του Ο.Π.Α.Ν. και εκδίδει 

τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισµό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές 

µεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου». 

15. τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Α.Ν. (ΦΕΚ 156/21-1-2013 τεύχος Β.) καθώς και 

τις τροποποιήσεις αυτού. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των -8- παρόντων (λόγω της αποχώρησης του κ. Κωνσταντίνου Τσαγκαράκη)  

και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 
 

 
     Συστήνονται οι κάτωθι προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου 

Χρόνου στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης 
και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας. 
 

1. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΠΕ Καθηγητών Ζωγραφικής, στην οποία θα 
καταταχθεί ο Βάρβογλης ∆ηµήτριος του Σωτηρίου  

2. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΠΕ Καθηγητών Ζωγραφικής, στην οποία θα 
καταταχθεί η Κουµαριανού Μαριάνθη του Ιωάννη   

 

     Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται µόλις κενωθούν µε οποιονδήποτε τρόπο. 
 

� Η παρούσα απόφαση να σταλεί προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέας Ιωνίας. 
� Η παρούσα µε τη σύµφωνη γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας να δηµοσιευτεί 

στο Φ.Ε.Κ. έπειτα από έγκριση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 
 

      Η δαπάνη κατάταξης του παραπάνω προσωπικού ύψους 18.800,00 €, θα καλυφθεί από το 
προϋπολογισµό του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας για το 
έτος 2017 και θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α.:  

Στον Κ.Α. 15.6021.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) των υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου» µε 
το ποσό των 15.000,00 € 

Στον Κ.Α. 15.6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού αορίστου χρόνου» µε το 
ποσό των 3.800,00 €. 

 

Για τα επόµενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στους αντίστοιχους ΚΑ του 

προϋπολογισµού του Νοµικού Προσώπου συνολικού ποσού περίπου 440.000,00 € ετησίως. 

 
 
 
 

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. Παρασκευή Καζάκου 

4. Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 

5. Κωνσταντίνος Ρίζος 
6. Νικόλαος Αργυρόπουλος (αναπλ. µέλος 

του κ. Σωτήρη Σκευοφύλακα) 

7. Ιωάννης Οικονοµίδης 
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