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                                        Αρ.πρωτ.: - 1286 -
             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 15/2018 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης:  124/ 2018              

   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 20/6/2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 15:30 συνήλθε σε
τακτική  συνεδρίαση  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  ύστερα  από  την  με  αρ.πρ.:  1184/  15.6.2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του,  Σωτήρη  Παπαμιχαήλ,  που επιδόθηκε σε  κάθε ένα από  τα  μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν.3852/2010.
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των –15- μελών βρέθηκαν
παρόντα  -11-   αρχίζει η συνεδρίαση:
              Παρόντες                               Απόντες

     Παπαμιχαήλ Σωτήρης                                                               Ζορμπάς Βασίλειος
      Σερκεδάκης Αριστοτέλης                                                         Κρητικίδης Κων/νος 
      Αθανασούλης Κων/νος                                                            Γουργούλης Ιωάννης
      Χριστοφοράτου Δήμητρα                                                        Μουστόγιαννης Αλέξανδρος    
      Παπασπύρος Σπύρος                                                                                
      Θανόπουλος Αθανάσιος       
      Κανιώρης Νικόλαος
      Γυφτέας Δημήτριος (αναπλ.)                                                                                                                                   
      Ρίζκ-Καρακατσάνη Μαρία (αναπλ.)                                       
      Κουτσογιάννη Παρασκευή (αναπλ.)                                                                                                               
      Δάβαρης Σταύρος (αναπλ.)                      
                                                       ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

“Έγκριση πρόσληψης μονίμου υπαλλήλου
ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού”

ΑΔΑ: 6ΣΗΟΟΛΘΒ-Κ4Λ



Επί του 6ου θέματος Η.Δ.
                                                                        

ΘΕΜΑ:  «Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης μονίμου υπαλλήλου, ειδικότητας ΤΕ
Διοικητικού-Λογιστικού».    

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται: 
1. Με την υπ’ αριθμ. 1/304Μ/2008 (Φ.Ε.Κ. 484/19-9-2008 τ. Προκηρύξεων του   Α.Σ.Ε.Π.)

προκήρυξη του Οργανισμού Άθλησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής  που με το Φ.Ε.Κ.
621/18-4-2011 τ. Β’, συγχωνεύθηκε σε νέο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Πολιτιστικός και
Αθλητικός  Οργανισμός   Δήμου  Αγίας  Παρασκευής”,  προκηρύχθηκαν   διάφορες
ειδικότητες μόνιμου προσωπικού. Εκτός των άλλων ειδικοτήτων, προκηρύχθηκε και μία
(1)  θέση μόνιμου προσωπικού ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ.

2. Με  την  παρ.  1  του  άρθρου  10  του  Ν.  3833/2010, έχει  επιβληθεί  πλήρης  αναστολή
προσλήψεων στους Ο.Τ.Α.  και  στα νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε αυτούς, από την
19/5/2010. 

3. Σύμφωνα  όμως  με  την  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./27/6777/21.03.2016 απόφαση  του  αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.
873/Β/01.04.2016,   έγινε  κατανομή  μερικών  από  τις  προκηρυγμένες  θέσεις.  Αυτό
συνεπάγεται  ότι  μας  δίνεται  η  δυνατότητα  να  προσλάβουμε  το  συγκεκριμένο  μόνιμο
προσωπικό. Μεταξύ των ειδικοτήτων μας δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης και ενός (1)
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ. 

4. Με την  με αριθμ 109/6-2-2018 απόφαση του Β’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. που αφορά την
αναπλήρωση της εν λόγω ειδικότητας (είχαν προηγηθεί και άλλες), τέθηκε προς διορισμό
η κα. Λυμπεροπούλου Θάλεια. Όμως, με την με αρ. πρωτ.: 1016/30.05.2018 Υπεύθυνη
Δήλωση που κατέθεσε στην Υπηρεσία, παραιτήθηκε από τη θέση που κατέλαβε.

5. Σύμφωνα με το αρ. 134 του Ν4504/17:
“Στην παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Σε περιπτώσεις όπου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου
νομικού προσώπου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, διαπιστώνεται ότι συντρέχει σοβαρή υπηρεσιακή ανάγκη
η οποία επιβάλλει την κάλυψη θέσεων του α΄ εδαφίου, οι θέσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν,
σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994. Για το σκοπό αυτόν οι
αποφάσεις  των  οικείων  Δημοτικών  ή  Διοικητικών  Συμβουλίων  του  προηγούμενου  εδαφίου
διαβιβάζονται  στο Α.Σ.Ε.Π.  ταυτόχρονα με την υποβολή αιτήματος για την κάλυψη των κενών
θέσεων».
6. Λόγω του ότι, στον Οργανισμό δεν υπηρετεί υπάλληλος με την παραπάνω ή παρεμφερή

ειδικότητα, για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και των αυξημένων αναγκών και
απαιτήσεων,  διαπιστώνεται  ότι  συντρέχει  σοβαρή  υπηρεσιακή  ανάγκη, η  οποία
επιβάλλει την κάλυψη της εν λόγω ειδικότητας.
 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2190%2F1994
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4483%2F2017
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007091_S0000048120
ΑΔΑ: 6ΣΗΟΟΛΘΒ-Κ4Λ



Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργειες, για το
διορισμό  και  την  πλήρωση  μίας  θέσης  μόνιμου  προσωπικού   του  κλάδου  ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,  εισηγούμαστε  την έγκριση  πρόσληψης  μονίμου  υπαλλήλου,  ειδικότητας  ΤΕ
Διοικητικού-Λογιστικού, καθότι συντρέχει σοβαρή υπηρεσιακή ανάγκη.

Ο Συντάξας υπάλληλος Ο Αν. Προϊστάμενος 
Δ/κού-Οικ/κού

Ο Αν. Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης

Παρασκευόπουλος Παρα-
σκευάς ΠΕ Καθηγητής Φυσικής

Αγωγής

Παρασκευόπουλος Παρασκευάς ΠΕ
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Νικόλαος Κανιώρης 
ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την πρόσληψη μονίμου υπαλλήλου, ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, καθότι
συντρέχει σοβαρή υπηρεσιακή ανάγκη,  όπως αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 124/2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                             Τα Μέλη
              Παπαμιχαήλ Σωτήρης                       Σερκεδάκης Αριστοτέλης, Αθανασούλης Κων.,
                                                                            Χριστοφοράτου Δήμ., Παπασπύρος Σπ.,
                                                                            Θανόπουλος Αθαν.,  Κανιώρης Νικ.,
                                                                            Ρίζκ-Καρακατσάνη Μ.(αναπλ.), Γυφτέας Δημ.(αναπλ.),
                                                                            Κουτσογιάννη Παρ. (αναπλ.), Δάβαρης Στ. (αναπλ.)                      

                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
      Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 
      το αρχείο μας.
      Αγία Παρασκευή.............................................   
                                Η Γραμματέας
                     
                         Μπακιρτζή Καλλιόπη

ΑΔΑ: 6ΣΗΟΟΛΘΒ-Κ4Λ
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