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                             και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 
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του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 12 από 01/10/2019 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε την 

υπ΄ αριθµ. 12/2285/26-09-2019 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 πρόσληψης και καθορισµός ειδικότητας έκτακτου προσωπικού µε σύµβαση Ιδιωτικού 

∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για την περίοδο 2019-2020 (µε αυτοτελείς πόρους).» 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 
ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΚΚΟΥ, ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙ∆ΟΥ (αναπληρωµατικό µέλος της κ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΖΑΚΟΥ), ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ 

 

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

επίδοσης ο κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

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

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΙΚΗΣ), 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) 

 

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 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 2276/26-09-2019 

εισήγηση µε θέµα: «Έγκριση πρόσληψης και καθορισµός ειδικότητας έκτακτου προσωπικού µε 
σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για την περίοδο 2019-2020 (µε αυτοτελείς 
πόρους).», η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 

«Έχοντας Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθµ. 1/28-01-2019 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν., µε την οποία 

εγκρίθηκε η πρόσληψη τριών (03) ατόµων ΥΕ Γενικών καθηκόντων και ενός (01) ατόµου ΤΕ Βιβλιοθηκονοµίας 

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 2019-2020, 

προκειµένου να εξασφαλισθεί η καθαριότητα, η υγιεινή, η  ευπρέπεια, η φύλαξη των κτιρίων και λοιπών 

εγκαταστάσεων, καθώς και η λειτουργία της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Νέας Ιωνίας,  

2. Την υπ΄ αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-04-2019 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 

της αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στον ∆ηµόσιο τοµέα» (ΦΕΚ 280/Α') όπως 

ισχύει, µε την οποία έγινε περικοπή στο αίτηµά µας και εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (01) ατόµου µε σχέση 

εργασίας Ι∆ΟΧ, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 όπως ισχύει για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (08) µήνες.  

3. Το υπ΄αριθµ. 32097/25-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής  

Ανασυγκρότησης  µε το οποίο µας ανακοινώθηκε η ανωτέρω απόφαση, 

4. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του νοµικού προσώπου (ΦΕΚ 156/29-01-2013, τεύχος 

Β΄), στον οποίο προβλέπεται η ανωτέρω θέση 
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5. Το γεγονός ότι η δαπάνη µισθοδοσίας του ανωτέρω θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του νοµικού 

προσώπου και συγκεκριµένα τους Κ.Α. 15.6041.0001 «Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων ορισµένου χρόνου» και 

Κ.Α. 15.6054.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισµένου χρόνου», στους οποίους έχουν προβλεφθεί οι 

αντίστοιχες πιστώσεις και ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, 

6. Το γεγονός ότι η πρόσληψη συντελείται υποχρεωτικά εντός της αποκλειστικής προθεσµίας 

των δώδεκα (12) µηνών από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της αριθµ. 33/2006 

ΠΥΣ (άρθρο 52 ν. 4554/2018). 

7. Τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Νέας Ιωνίας. 

 
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω και επειδή έγινε περικοπή στο αρχικό µας αίτηµα καλείται το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο να καθορίσει εκ νέου την ειδικότητα του ανωτέρω προσωπικού, βάσει του αντίστοιχου αιτήµατος που 

είχαµε υποβάλλει στο πλαίσιο του προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019, 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         :  µία (01) 

Εκπαιδευτική Βαθµίδα : Τεχνολογική Εκπαίδευση 

Ειδικότητα                   :  Βιβλιοθηκονόµων 

 

Η πρόσληψη του ανωτέρω έκτακτου Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου κρίνεται απαραίτητη, 

προκειµένου να εξασφαλισθεί η λειτουργία της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Νέας Ιωνίας, λόγω 

συνταξιοδότησης της µοναδικής υπαλλήλου στην συγκεκριµένη ειδικότητα,  καθώς αυτή η θέση δεν είναι 
δυνατόν να καλυφθεί από το τακτικό µας προσωπικό.» 

 
 

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. 2276/26-09-2019 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 

2. Την υπ’ αριθµ. 1/28-01-2019 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν., µε την οποία 

εγκρίθηκε η πρόσληψη τριών (03) ατόµων ΥΕ Γενικών καθηκόντων και ενός (01) ατόµου ΤΕ 

Βιβλιοθηκονοµίας 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 2019-2020, προκειµένου να εξασφαλισθεί η καθαριότητα, η υγιεινή, η  ευπρέπεια, η 

φύλαξη των κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και η λειτουργία της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης 
του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Νέας Ιωνίας,  

3. Την υπ΄αριθµ ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-04-2019 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 

παρ.1 της αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στον ∆ηµόσιο τοµέα» (ΦΕΚ 

280/Α') όπως ισχύει, µε την οποία έγινε περικοπή στο αίτηµά µας και εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός 
(01) ατόµου µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων 

αναγκών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 όπως ισχύει για χρονικό 
διάστηµα έως οκτώ (08) µήνες.  

4. Το υπ΄αριθµ. 32097/25-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής  
Ανασυγκρότησης  µε το οποίο µας ανακοινώθηκε η ανωτέρω απόφαση, 

5. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του νοµικού προσώπου (ΦΕΚ 156/29-01-2013,τεύχος 
Β΄), στον οποίο προβλέπεται η ανωτέρω θέση 

6. Το γεγονός ότι η δαπάνη µισθοδοσίας του ανωτέρω θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του νοµικού 

προσώπου και συγκεκριµένα τους Κ.Α. 15.6041.0001 «Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων ορισµένου 

χρόνου» και Κ.Α. 15.6054.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισµένου χρόνου», στους 
οποίους έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις και ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον 
προϋπολογισµό του επόµενου έτους, 

7. Το γεγονός ότι η πρόσληψη συντελείται υποχρεωτικά εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των 

δώδεκα (12) µηνών από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της αριθµ. 33/2006 
ΠΥΣ (άρθρο 52 ν. 4554/2018), 

8. Τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Νέας Ιωνίας. 

 

 

ΑΔΑ: 6ΖΗ9ΟΛ04-2ΓΤ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των -9- παρόντων  και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 
 

1. Την έγκριση της πρόσληψης, έκτακτου προσωπικού µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 

Χρόνου, για την περίοδο 2019-2020 (µε αυτοτελείς πόρους), και 

2. Καθορίζει εκ νέου την ειδικότητα σύµφωνα µε τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου Νέας 

Ιωνίας, βάσει του αντίστοιχου αιτήµατος που είχαµε υποβάλλει στο πλαίσιο του 

προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019, ως ακολούθως: 

 

       Σχέση Εργασίας           :  Έκτακτο Προσωπικό Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου  

                  (µε κάλυψη της δαπάνης από τον προϋπολογισµό µας) 

      ∆ιάρκεια Σύµβασης      :   Οκτώ µήνες 
      Αριθµός Θέσεων           :   µία (01) 

      Εκπαιδευτική Βαθµίδα :  Τεχνολογική Εκπαίδευση 

             Ειδικότητα                   :  Βιβλιοθηκονόµων 
 

H δαπάνη µισθοδοσίας του ανωτέρω θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του νοµικού 

προσώπου και συγκεκριµένα τους Κ.Α. 15.6041.0001 «Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων 

ορισµένου χρόνου» και Κ.Α. 15.6054.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισµένου 

χρόνου», στους οποίους έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις και ανάλογες πιστώσεις 

θα εγγραφούν και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους. 

Η πρόσληψη θα πραγµατοποιηθεί εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των δώδεκα (12) 

µηνών από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ 

(άρθρο 52 ν. 4554/2018). 

Η πρόσληψη του ανωτέρω έκτακτου Προσωπικό Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου 

κρίνεται απαραίτητη, προκειµένου να εξασφαλισθεί η λειτουργία της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης 

του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Νέας Ιωνίας, λόγω συνταξιοδότησης της µοναδικής υπαλλήλου στην 

συγκεκριµένη ειδικότητα,  καθώς αυτή η θέση δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από το τακτικό 

µας προσωπικό. 

 

 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια µέρα 

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ 

         
 
 

         Σπύρος Αµανατίδης 
      
 
 

Ακριβές  αντίγραφο από τα πρακτικά 

        Νέα Ιωνία, αυθηµερόν 

          

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

    

        Σπύρος Αµανατίδης 
    
 

 

 

1.  Γεώργιος Καρυπίδης 
2.  Όλγα Ακιανίδου (αναπλ. µέλος της κ. 

Παρασκευής Καζάκου) 

3.  Πολυξένη Κάκκου 

4.  Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 
5.  Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης 
6.  Κωνσταντίνος Ρίζος 
7.  Σωτήρης Σκευοφύλακας 
8.  Ιωάννης Οικονοµίδης 
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