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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 22/2018 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 160 / 2018              

   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 16/10/2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθε σε
έκτακτη-κατεπείγουσα  συνεδρίαση  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  ύστερα  από  την  με  αρ.πρ.:  1895/
15.10.2018 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  -8 -   αρχίζει η συνεδρίαση:
              Παρόντες                               Απόντες

      Παπαμιχαήλ Σωτήρης                                                              Αθανασούλης Κων/νος
      Σερκεδάκης Αριστοτέλης                                                         Ψύλλα Στυλιανή
      Χριστοφοράτου Δήμητρα                                                        Ζορμπάς Βασίλειος
      Μπονάρου Αργυρώ                                                                  Παπασπύρος Σπύρος
      Θανόπουλος Αθανάσιος                                                          Γουργούλης Ιωάννης 
      Κουτσογιάννη Παρασκευή (αναπλ.)                                     Κρητικίδης Κων/νος                                            
      Γυφτέας Δημήτριος (αναπλ.)                                                  Μουστόγιαννης Αλέξανδρος                 
      Παρασκευόπουλος Παρασκευάς (αναπλ.)                                                              
                                   

     ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
“Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. κατηγορίας ΥΕ

Εργάτες Καθαριότητας, υπό την μορφή αντιτίμου
για την κάλυψη αμιγώς εποχικών  αναγκών

έτους 2018 του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.και ορισμός
Επιτροπής Αξιολόγησης”

ΑΔΑ: ΨΝΟΕΟΛΘΒ-ΩΧΟ



                                                         Επί του 1ου Θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, κατηγορίας ΥΕ 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, υπό τη μορφή αντιτίμου, για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών
έτους 2018 του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π και ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται: 
Το ΝΠΔΔ  Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής έχει  στην

κυριότητά του, αλλά και του έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο Αγίας Παρασκευής, ανοιχτούς και
κλειστούς Αθλητικούς  χώρους,   αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και Πολιτιστικούς χώρους όπου
πραγματοποιεί και λειτουργεί:
α)  προγράμματα  αθλητισμού  (ρυθμική  και  ενόργανη  γυμναστική,  τένις,  γυμναστική  ανδρών
γυναικών, παραδοσιακών & μοντέρνων χορών κ.α.) που απευθύνονται σε όλους τους δημότες
όλων των φύλλων και ηλικιών
β) Εργαστήρια Τέχνης και
γ)Δημοτικό Ωδείο
Η εκτέλεση των ανωτέρω προγραμμάτων και  δραστηριοτήτων πραγματοποιείται  σε κατά τις
πρωινές και απογευματινές ώρες. 
Οι ανωτέρω χώροι χρίζουν καθαρισμού σε καθημερινή βάση αλλά και τα Σαββατοκύριακα. Λόγω
της έλλειψης μόνιμου προσωπικού καθαριότητας και έχοντας υπ’ όψη:

1. Την  υπ΄  αριθμ.  34/16.02.2018  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΝΠΔΔ
“Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου υπό
τη  μορφή  αντιτίμου,  για  την  κάλυψη  αμιγώς  εποχικών  αναγκών  έτους  2018  του
Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.” (ΑΔΑ: ΨΨΛ1ΟΛΘΒ-ΑΑ2).

2. Την υπ’ αριθμ. 19724/7326/08.03.2018 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ Πολιτιστικός
Αθλητικός  Οργανισμός  Δήμου  Αγίας  Παρασκευής  με  αντίτιμο,  προς  το  Υπουργείο
Εσωτερικών.

3. Την με αριθμ. πρωτ.  Οικ.  20914/16-5-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:
ΩΙΟΧ465ΧΘ7-Θ9Ν),  έγκρισης  πρόσληψης  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο) για την απασχόληση δεκαπέντε (15) ατόμων.

4. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 22305/22-5-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα
την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με  σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (με αντίτιμο),
προτείνεται:

α) η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πέντε (5) ατόμων με
σκοπό την  καθαριότητα  και  υγιεινή  των άνω χώρων,  ειδικότητας  ΥΕ    Εργάτες  Καθαριότητας,

ΑΔΑ: ΨΝΟΕΟΛΘΒ-ΩΧΟ



διάρκειας οκτώ μηνών (πλήρους απασχόλησης)  με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου
(άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012). 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009 .

Επίσης,  η  πρόσληψη  θα  πραγματοποιηθεί  κατόπιν  έκδοσης  ανακοίνωσης  που  θα
δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες. Η διάρκεια της υποβολής των αιτήσεων θα είναι 10
ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης. Στον προϋπολογισμό του
Ν.Π. οικ. έτους 2018 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 10.6041.01  με τίτλο “Αποδοχές
Εκτάκτων Υπαλλήλων” για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας τους και στον Κ.Α. 10.6054.01 με
τίτλο “Αποδοχές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου ” για την κάλυψη των
εργοδοτικών εισφορών. 

Σύμφωνα με  τις  αποφάσεις  ΔΣ  156/157/158/2018 (ΑΔΑ:  6Ε7ΦΟΛΘΒ-Σ16,  ΩΓΑ7ΟΛΘΒ-ΙΙ7,
ΩΝΓΛΟΛΘΒ-ΓΘΔ)   καθορίζονται  οι  συνδρομές  συμμετοχής   σε  αθλητικά  και  πολιτιστικά
προγράμματα. 

Στον  προϋπολογισμό οικ.  έτους  2018 και  συγκεκριμένα στον  Κ.Α.  0434.01 «Έσοδα από
συμμετοχή πολιτών σε προγράμματα αθλητισμού»  υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση εσόδου ύψους
80.000,00€, στον Κ.Α. 0434.02 «Δίδακτρα Ωδείου»  υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση εσόδου ύψους
98.000,00€ και στον Κ.Α. 0434.03 «Δίδακτρα Εργαστηρίων Τέχνης»  υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
εσόδου ύψους 74,000,00€. 

Η δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού με αντίτιμο, θα καλύπτεται 70% από
έσοδα που προέρχονται από την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους. 

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί για την
πλήρωση των θέσεων ορισμένου χρόνου από 01-10-2018 έως 31-12-2018, συνολικά δεκαπέντε (15)
θέσεις,  έχει  προβλεφθεί  αντίστοιχη  πίστωση  στους  παρακάτω  Κ.Α.  του  προϋπολογισμού.
Συγκεκριμένα για το 2018, το κόστος μισθοδοσίας των ανωτέρω θα βαρύνει τους Κ.Α. ως εξής:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

10.6041.0
1

Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων 
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα)

35.000,00€

10.6054.0
1

Αποδοχές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων
Ορισμένου Χρόνου 15.000,00€

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση 
που οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31η-12-2018.  
και  
β)  η  συγκρότηση  Επιτροπής  Αξιολόγησης  των  αιτήσεων  που  θα  υποβληθούν  για  πρόσληψη
προσωπικού, αποτελούμενη από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες ήτοι :

ΑΔΑ: ΨΝΟΕΟΛΘΒ-ΩΧΟ



 Νικόλαος Κανιώρης, Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης, ΙΔΑΧ κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής
 Παρασκευάς Παρασκευόπουλος, Αν. Προϊστάμενος Διοικητικού Οικονομικού, ΙΔΑΧ κλάδου

ΠΕ Φυσικής Αγωγής 
  Νασιούδης Χρήστος, μόνιμος υπάλληλος του ΝΠΔΔ  κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής ως μέλος.

Παρακαλώ για την έγκριση της πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού και της  Επιτροπής Αξιο-
λόγησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

2. Εγκρίνει την  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πέντε (5) 
ατόμων με σκοπό την καθαριότητα και υγιεινή των άνω χώρων, ειδικότητας ΥΕ   Εργάτες 
Καθαριότητας, διάρκειας οκτώ μηνών (πλήρους απασχόλησης) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη 
μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012). Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 
3812/2009, όπως ακριβώς αναλύεται στην παρούσα εισήγηση. 

3. Εγκρίνει την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων που θα υποβληθούν για 
πρόσληψη προσωπικού, αποτελούμενη από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες ήτοι :

 Νικόλαος Κανιώρης, Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης, ΙΔΑΧ κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής
 Παρασκευάς Παρασκευόπουλος, Αν. Προϊστάμενος Διοικητικού Οικονομικού, ΙΔΑΧ κλάδου

ΠΕ Φυσικής Αγωγής 
 Νασιούδης Χρήστος, μόνιμος υπάλληλος του ΝΠΔΔ  κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής ως μέλος.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 160 / 2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                             Τα Μέλη
              Παπαμιχαήλ Σωτήρης                      Σερκεδάκης Αρ.,  Χριστοφοράτου Δήμ., Μπονάρου Αργ.,
                                                                           Θανόπουλος Αθαν., Κουτσογιάννη Παρ. (αναπλ.)
                                                                           Γυφτέας Δημ.(αναπλ.), Παρασκευόπουλος Παρ. (αναπλ.)
                     

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

                        

                          Μπακιρτζή Καλλιόπη
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