
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

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

                                               Από τα πρακτικά 7ης /24-04-2019  

        συνεδρίασης του ∆.Σ.  

                                  του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης   
                               και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 

 

Π Ρ Α Ξ Η  µε αριθ.  40 

 

του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 7 από 24/04/2019 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε την 

υπ΄ αριθµ. 7/1105/19-04-2019 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο 

συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 104/7η/27-03-2017 και 215/13η/18-06-2018 αποφάσεις του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Νέας Ιωνίας.  
 

ΓΙΑ 

«Έγκριση καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου εργασίας µέρους του προσωπικού του Ο.Π.Α.Ν. 

∆ήµου Νέας Ιωνίας για τη την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της δηµοτικής κατασκήνωσης» 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 

ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ, ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙ∆ΟΥ (αναπληρωµατικό µέλος της κ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΖΑΚΟΥ), ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΙΚΗΣ (αναπληρωµατικό µέλος του κ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ), 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

 

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

επίδοσης ο κ. ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΤΑΚΗΣ), η κ. 

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

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

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

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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 1103/19-04-2019 εισήγηση 

µε θέµα: «Έγκριση καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου εργασίας µέρους του προσωπικού του 

Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας», η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 

 

       «Λαµβάνοντας υπ΄όψιν: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 36, παρ. 2 του Ν. 3584/2007:  «Οι ηµέρες εργασίας ορίζονται σε πέντε, από 

∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή, χωρίς µείωση του κατά περίπτωση ισχύοντος ή εφαρµοζόµενου συνολικού 

αριθµού ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας» 

2. τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, παρ. 3, 6 & 8 που ορίζουν ότι µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Νοµικών Προσώπων 

∆ηµοσίου ∆ικαίου, µπορεί οποτεδήποτε να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρµογή της πενθήµερης 

εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθµό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω της 

ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της µορφής της υπηρεσίας. 

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

Αττικής (ΦΕΚ 686/Β΄/07-03-2017), µε την οποία εγκρίθηκε 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 για την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του 

Ο.Π.Α.Ν. και της κατ’ εξαίρεσης απασχόλησης µέρους του προσωπικού του και πιο συγκεκριµένα της 

απασχόλησης κατά τις Κυριακές και Αργίες προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας ή 

καθ’ υπέρβαση αυτής για µέχρι είκοσι τρεις (23) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής.  

4. την υπ΄ αριθµ. 222/11668/18-04-2019 Απόφαση του ∆ηµάρχου Νέας Ιωνίας, µε την οποία  γίνεται η 

µετακίνηση δεκαεννέα (19) υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 

από τον Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Νέας Ιωνίας στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των 

ΑΔΑ: Ψ6ΡΔΟΛ04-3ΒΩ



προγραµµάτων της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης και της Θερινής Απασχόλησης. 

5. το γεγονός ότι στο ∆ήµο µας λειτουργεί ∆ηµοτική Κατασκήνωση σε 24ωρη βάση για τα παιδιά, καθώς και 

για τα µέλη των ΚΑΠΗ του ∆ήµου µας. Για την κάλυψη των θέσεων γυµναστών που απαιτούνται για τη 

λειτουργία της, θα µετακινηθούν συνολικά έντεκα (11) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής από τον Ο.Π.Α.Ν. 

Προκειµένου να είναι δυνατή η λειτουργία της Κατασκήνωσης πρέπει να ζητηθεί η έγκριση απασχόλησης του 

ανωτέρω προσωπικού όχι µόνο κατά τις Κυριακές – Αργίες (όπως αυτή έχει γίνει µε την υπ’ αριθµ. 

3995/1517/03-02-2017 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 

686/Β΄/07-03-2017), αλλά και κατά τις νυχτερινές ώρες και συγκεκριµένα η απασχόλησή του σε 

εικοσιτετράωρη βάση. 

6. την υπ’ αριθµ. 1101/19-04-2019 Βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας ότι στον εγκεκριµένο  

προϋπολογισµό του Νοµικού Προσώπου οικονοµικού έτους 2019, έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις για 

την κάλυψη δαπάνης για Κυριακές – Αργίες, νυχτερινές ώρες και για απασχόληση σε 

εικοσιτετράωρη βάση έντεκα (11) υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για χρονικό διάστηµα 

από 17/06/2019 έως 10/08/2019 στον Κ.Α. 15.6022.0001 µε τίτλο «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές των υπαλλήλων µε σύµβαση 

αορίστου χρόνου» και Κ.Α. 15.6052.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού αορίστου χρόνου» 

 

              Λαµβάνοντας υπ΄ όψιν τα ανωτέρω προτείνεται η έγκριση της εξαίρεσης από την 

εφαρµογή της πενθήµερης εργασίας µέρους του τακτικού προσωπικού του Οργανισµού 

Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας και την απασχόλησή του κατά τις 

Κυριακές – Αργίες αλλά και κατά τις νυχτερινές ώρες και συγκεκριµένα η απασχόλησή του σε 

εικοσιτετράωρη βάση (άρθρο 36 του Ν. 3584/2007) για το χρονικό διάστηµα από 17/06/2019 

έως 10/08/2019. 

για µέχρι 

                  Έντεκα (11) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής» 

 

 

       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’ αριθµ. 1103/19-04-2019 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 

2. την υπ’ αριθµ. 1101/19-04-2019 Βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας ότι στον εγκεκριµένο  

προϋπολογισµό του Νοµικού Προσώπου οικονοµικού έτους 2019, έχουν προβλεφθεί σχετικές 

πιστώσεις για την κάλυψη δαπάνης για Κυριακές – Αργίες, νυχτερινές ώρες και για 
απασχόληση σε εικοσιτετράωρη βάση, 

3. τις διατάξεις του άρθρου 36, παρ. 2 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-6-2007), 

4. τις διατάξεις του άρθρου 36, παρ. 3, 6 & 8 του Ν. 3584/2007 

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

∆ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 686/Β΄/07-03-2017), µε την οποία εγκρίθηκε 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 για την καθιέρωση 

διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν. 

6. την υπ΄ αριθµ. 222/11668/18-04-2019 Απόφαση του ∆ηµάρχου Νέας Ιωνίας, µε την οποία  

γίνεται η µετακίνηση δεκαεννέα (19) υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΠΕ 

Καθηγητών Φυσικής Αγωγής από τον Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Νέας Ιωνίας στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας για την 

κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των προγραµµάτων της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης και της 
Θερινής Απασχόλησης 

7. το γεγονός ότι στο ∆ήµο µας λειτουργεί ∆ηµοτική Κατασκήνωση σε 24ωρη βάση για τα παιδιά, 

καθώς και για τα µέλη των ΚΑΠΗ του ∆ήµου µας. 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Επί των -11- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 
 

 
     Την έγκριση της εξαίρεσης από την εφαρµογή της πενθήµερης εργασίας µέρους του τακτικού 

προσωπικού για µέχρι Έντεκα (11) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής του Οργανισµού Πολιτισµού 

Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας και την απασχόλησή του κατά τις Κυριακές – Αργίες 
αλλά και κατά τις νυχτερινές ώρες και συγκεκριµένα η απασχόλησή του σε εικοσιτετράωρη βάση 

(άρθρου 36 του Ν. 3584/2007) για το χρονικό διάστηµα από 17/06/2019 έως 10/08/2019. 
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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. Όλγα Ακιανίδου (αναπλ. µέλος της κ. 

Παρασκευής Καζάκου) 

4. Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 
5. Κωνσταντίνος Ρίζος 
6. Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης 

7. Κωνσταντίνος Μωρίκης (αναπλ. µέλος 
του κ. Λάζαρου Βουδούρη) 

8. Σωτήρης Σκευοφύλακας 
9. Ιωάννης Οικονοµίδης 
10. Στυλιανή Αδαµοπούλου 
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