
 

 

 

             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

 

                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Νέα Ιωνία,  2   Απριλίου  2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   Αριθµ. Πρωτ.: 696 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ                   Αριθµός Απόφασης:  44 
∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.)  
Τµήµα: Πολιτιστικών-Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων &   

             Νεολαίας 
 

Πληροφ.:    Μπενέκου Χάϊδω             
Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Ηρακλείου 268              

Ταχ. Κωδ.:  14231 Ν. Ιωνία              

Τηλ.:           210 2777721, 210 2759768             

Fax:            210 2712456  

E-mail:       xmpen@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.3463/2006, 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. ∆΄ του άρθρου 58 

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010). 

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 την υπ΄ 

αριθ. 2/1015/∆ΕΠ/5-1-2016 και  2/31029/06-05-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµικών.  

5) Την υπ’ αριθµ. 2/1757/0026 (ΦΕΚ 176/Α΄/12-01-2017) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονοµικών «Καθορισµός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζηµίωσης για υπερωριακή, 

νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών εργασία». 

6) Την υπ’ αριθµ. 126/20/28-12-2016 (Α∆Α:69ΥΑΟΛ04-Ν79) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας, η οποία έχει εγκριθεί µε την 

υπ’ αριθµ.  3995/1517/03-02-2017 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής και αφορά στην καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας των Υπηρεσιών του 

Ο.Π.Α.Ν. και της κατ’ εξαίρεσης απασχόλησης µέρους του προσωπικού του (ΦΕΚ 686/Β/07-03-

2017). 

7) Την υπ’ αριθµ. 44/09-01-2018 βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας ότι έχουν προβλεφθεί οι 

σχετικές πιστώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς στον υπό έγκριση προϋπολογισµό του Ο.Π.Α.Ν. 

οικονοµικού έτους 2018 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.∆.∆. 

8) Την υπ’ αριθµ. 02/45/09-01-2018 (Α∆Α:ΨΡΧ7ΟΛ04-∆2Ξ) 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 2018. 

9) Την υπ’ αριθµ. 94/15/27-11-2017 (Α∆Α:ΨΠ∆6ΟΛ04-Τ6Ξ) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του Νοµικού Προσώπου, µε την οποία ψηφίσθηκε ο Προϋπολογισµός εσόδων-εξόδων του Ο.Π.Α.Ν. 

οικονοµικού έτους 2018, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 406/27/04-12-2017 (Α∆Α:ΩΒΕΧΩΚΥ-

828), Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας και έχει αποσταλεί προς επικύρωση στον 

Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

10) Την υπ’ αριθµ. 2/45/09-01-2018 Απόφαση Προέδρου για την ανάθεση και τήρηση των πρακτικών  

των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας 

∆ήµου Νέας Ιωνίας έτους 2018.  

11) 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 07:00 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, 
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� των απαραίτητων ενεργειών για την 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. 

12) Την υπ’ αριθµ. 104/7η /27-03-2017 ( Α∆Α: 6ΡΤΠΩΚΥ-3Η3) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Νέας Ιωνίας που µου αναθέτει καθήκοντα Προέδρου του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας 

∆ήµου Νέας Ιωνίας. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Για τον Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, για τον µήνα Απρίλιο, 

τον αριθµό των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ∆ηµοσίου – Ιδιωτικού  ∆ικαίου Αορίστου χρόνου, που 

δύναται να απασχοληθούν υπερωριακά, µε µέγιστο όριο ωρών απασχόλησης, ανά κλάδο και ειδικότητα ως 

κατωτέρω: 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2018 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ- 

ΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑ 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 

ΩΡΕΣ  

ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Έως 20  Έως 16 
Φύλαξη αθλητικών. & 

λοιπών εγκαταστάσεων  

2. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Έως 20  Έως 16 
Καθαριότητα και φύλαξη 

αθλητικών εγκαταστάσεων. 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ   2018 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ  ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ- 

ΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑ 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 

ΩΡΕΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1.  ΡΩΣΣΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ      Έως 20   
Τήρηση πρακτικών 

∆ιοικητικού Συµβουλίου 

2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ           Έως 10 

∆ιοργάνωση και 

πραγµατοποίηση 

Ποδηλατικής βόλτας  

3. ΠΑΤΣΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ      Έως 10     Έως 10 
 

               >> 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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