
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία, 02 Μαρτίου 2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 520 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  
∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) Αριθµός Απόφασης: 29 
Τµήµα: ∆ιοικητικών – Οικονοµικών Υπηρεσιών  

Πληροφ.:    Παπαντωνίου Ευαγγελία             

Ταχ. ∆/νση:Λεωφ. Ηρακλείου 268              
Ταχ. Κωδ.:  14231 Ν. Ιωνία              
Τηλ.:           210 2777721, 210 2759768             
Fax:            210 2712456  
E-mail:       epapa@neaionia.gr  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) 

 
Έχοντας υπόψη: 

1) την παρ.1 του άρθρου 233 του Ν.3463/06, το άρθρο 240Α του Ν.3463/2006, το οποίο προστέθηκε 
µε την παρ.5 του άρθρου 24 του Ν.3613/2007,  την παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’). 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.4 και 284 του Ν.3463/2006. 
3) Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 και 176 του Ν.3584/2007. 
4) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) σε συνδυασµό µε τις υπ’ 

αριθµ. Οικ. 2/1015/∆ΕΠ/5-01-2016 και 2/31029/06-05-2016 εγκυκλίους του  Υπουργείου 
Οικονοµικών. 

5) Την υπ’ αριθµ. 3995/1517/03-02-2017 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής µε την οποία εγκρίνεται η υπ’ αριθµ. 126/20/28-12-2016 (Α∆Α:69ΥΑΟΛ04-Ν79)  
Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου 
Νέας Ιωνίας και η οποία αφορά στην καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών 
του Ο.Π.Α.Ν. και της κατ’ εξαίρεσης απασχόλησης µέρους του προσωπικού του. 

6) Την υπ’ αριθµ. 2613/23-12-2016 βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας ότι έχουν προβλεφθεί οι 
σχετικές πιστώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς  στον υπό έγκριση προϋπολογισµό του Ο.Π.Α.Ν. 
οικονοµικού έτους 2017 για την καταβολή υπερωριών (απογευµατινών, νυχτερινών, Κυριακών και 
αργιών) στο προσωπικό µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου (Κ.Α. 15.6012.0001 ποσού 6.700,00 €) 
και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Κ.Α. 15.6022.0001 ποσού 10.000,00 €) του Ν.Π.∆.∆,  

7) Την υπ’ αριθµ. 05/96/13-01-2017 (Α∆Α:Ψ5Ρ5ΟΛ04-ΙΩ2) Απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Α.Ν. για 
την ανάθεση και τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας έτους 2017.  

8) Την υπ’ αριθµ. 102/11-11-2016 ορθή επανάληψη (µε Α.∆.Α.: Ω∆∆ΓΟΛ04-Β03) Απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου, µε την οποία ψηφίσθηκε ο Προϋπολογισµός 
εσόδων – εξόδων του Ο.Π.Α.Ν. οικονοµικού έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
459/06-12-2016 (µε Α.∆.Α.: 77∆ΘΩΚΥ-ΤΜΩ) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας και 
επικυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 4129/1572/08-02-2017 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής,  

9) Το γεγονός ότι για να αντιµετωπισθούν οι αυξηµένες ανάγκες των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου 
κρίνεται απαραίτητη η υπερωριακή απογευµατινή απασχόληση και η απασχόληση µέρους του 
προσωπικού κατά τις Κυριακές – εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες λόγω: 
� της αναγκαιότητας λειτουργίας των αθλητικών και πολιτιστικών χώρων από τις 7:00 έως τις 24:00 

και κατά τα Σάββατα και Κυριακές, 
� του περιορισµού των προσλήψεων, 
� των συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων µας, 
� της αντιµετώπισης εποχικών και εκτάκτων ή επειγουσών και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, 
� της διοργάνωσης πολιτιστικών δρώµενων, θεατρικών και µουσικών παραστάσεων, αθλητικών 

εκδηλώσεων και εορτών της νεολαίας, 
� της σύνταξης του ετήσιου απολογισµού, ισολογισµού, προϋπολογισµού και οικονοµικών 

καταστάσεων και των λοιπών εργασιών της οικονοµικής υπηρεσίας, 
� της σύγκλισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων, 
� των απαραίτητων ενεργειών για τη πρόσληψη του προσωπικού του Ο.Π.Α.Ν. και των λοιπών 

εργασιών της διοικητικής υπηρεσίας 
� τη λειτουργία της γραµµατείας πρωινές και απογευµατινές ώρες, προκειµένου να γίνονται οι 

εγγραφές στα τµήµατα του Ο.Π.Α.Ν., 
 

10) Τον αριθµό των υπηρετούντων υπαλλήλων του Ο.Π.Α.Ν. µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου και 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανά κατηγορία ως εξής: 

ΑΔΑ: Ω5ΤΠΟΛ04-40Μ



 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

1 Υπάλληλοι ΠΕ 23 Υπάλληλοι ΠΕ 
2 Υπάλληλοι ΤΕ - Υπάλληλοι ΤΕ 
1 Υπάλληλοι ∆Ε 1 Υπάλληλοι ∆Ε 
4 Υπάλληλοι ΥΕ - Υπάλληλοι ΥΕ 
 
11) Την υπ’ αριθµ. 243/06-10-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας που µου αναθέτει 

καθήκοντα Προέδρου του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Καθιερώνουµε για το έτος 2017 την απασχόληση του προσωπικού του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης 
και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας, πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις Κυριακές – εξαιρέσιµες 

ηµέρες και νυχτερινές ώρες (µέχρι 24η ώρα), αλλά και κατά τις απογευµατινές ώρες (µέχρι 22η 

ώρα), µε την προβλεπόµενη από το νόµο αποζηµίωση λόγω αφενός της εξαίρεσης από την εφαρµογή 

της πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας των Υπηρεσιών µας (υπ’ αριθµ. 3995/1517/03-02-2017 
Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής) και αφετέρου της ιδιαίτερης 
φύσης των αρµοδιοτήτων του νοµικού προσώπου που επιβάλλουν την παρουσία των εργαζοµένων 
προκειµένου να εξασφαλισθεί: 

 

• η εύρυθµη και ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων – προπονήσεων - αθλητικών προγραµµάτων,  

• η επιµελής συντήρηση – καθαρισµός - φύλαξη των αθλητικών και λοιπών εγκαταστάσεων,  

• η άρτια παρουσίαση των αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων - θεατρικών και µουσικών 
παραστάσεων - θεµάτων που απασχολούν και ενδιαφέρουν την νεολαία, 

• η αντιµετώπιση εποχικών και εκτάκτων ή επειγουσών και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών  

• η αντιµετώπιση των συνεχώς αυξανόµενων υποχρεώσεων της οικονοµικής και διοικητικής υπηρεσίας 
σε συνδυασµό µε την έλλειψη προσωπικού λόγω της συνταξιοδότησης υπαλλήλων µας, 

• η σύγκλιση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεών του, 

• η λειτουργία της γραµµατείας πρωινές και απογευµατινές ώρες για να γίνονται οι εγγραφές στα 
τµήµατα του Ο.Π.Α.Ν., 

• η σύνταξη του ετήσιου απολογισµού, ισολογισµού, προϋπολογισµού και των οικονοµικών 
καταστάσεων. 

 
όπως αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό, αναλυτικά ως εξής: 

 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ: ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 8 

 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 22 

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 23 

 

 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ: ΚΥΡΙΑΚΕΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 8 

 

ΑΔΑ: Ω5ΤΠΟΛ04-40Μ



Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: ΚΥΡΙΑΚΕΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 22 

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 23 

 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ: ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ (από 22:00 έως 24:00) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 

ΣΥΝΟΛΟ 3 

 

  

1. Τα όρια των ωρών υπερωριακής απογευµατινής απασχόλησης ανά υπάλληλο ορίζονται ως εκατόν 
είκοσι (120) ώρες ανά εξάµηνο ενώ κατά τις Κυριακές – εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες 
ορίζονται ως ενενήντα έξι (96) ώρες ανά εξάµηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξοµείωσης µεταξύ 
των δύο εξαµήνων. 

2. Τα παραπάνω αναφερόµενα όρια αριθµού υπαλλήλων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανωτέρω 
επιτρεπόµενα και µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο εφόσον το επιβάλουν οι ανάγκες της 
υπηρεσίας.  Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει 
υπέρβαση του ανώτατου αριθµού ωρών ανά υπάλληλο. 

3. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την βεβαίωση της πραγµατικής παροχής της 
υπερωριακής εργασίας, ορίζονται οι αρµόδιοι Προϊστάµενοι Τµηµάτων και στη συνέχεια θα εκδίδεται 
απόφαση  Προέδρου του Ο.Π.Α.Ν. µε ονοµαστική κατάσταση και αντίστοιχες ώρες απασχόλησης. 

4. Η απόφαση αυτή θα αποσταλεί για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. Α1 του αρ. 20 του Ν. 4354/2015. 

 

      
 

           Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: Ω5ΤΠΟΛ04-40Μ
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