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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 29/2018 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης:  199/ 2018              

   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 19/12/2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 16:00 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο  ύστερα από την  με  αρ.  πρ.:  2360/  14.12.2018 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                                                             Γιώτσας Σπυρίδων 
      Σερκεδάκης Αριστοτέλης                                                        Αθανασούλης Κων/νος                                          
      Χριστοφοράτου Δήμητρα                                                       Ζορμπάς Βασίλειος
      Ανεστιάδης Σάββας                                                                  Γουργούλης Ιωάννης
      Παπασπύρος Σπύρος                                                               Κρητικίδης Κων/νος
      Θανόπουλος Αθανάσιος                                                         Μουστόγιαννης Αλέξανδρο
      Παπασταθόπουλος Λεωνίδας (αναπλ.)                              Κανιώρης Νικόλαος
      Δημαράς Θεόδωρος (αναπλ.)
                                                               
                 

     ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Πριν τη συζήτηση επί του 1ου Θέματος Ε.Η.Δ.  προσήλθε ο κος Αθανασούλης Κων/νος.

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

“Τροποποίηση  συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, με

αύξηση ωραρίου εργασίας – Δημοτικό Ωδείο”

ΑΔΑ: 7ΤΗΥΟΛΘΒ-ΙΧΓ



Επί του 2ου Θέματος Η.Δ.

Θέμα: “Τροποποίηση  συμβάσεων  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου  μερικής
απασχόλησης, με αύξηση ωραρίου εργασίας-Δημοτικό Ωδείο”.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

A) Κατόπιν των αιτήσεων των  εργαζομένων  στον ΠΑΟΔΑΠ: 
1. κας  Μπάνου  Ασπασίας με  αρ.  Πρωτ.:  1401/10/7/2018  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου

αορίστου χρόνου και ειδικότητα ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ, 
2. κας  Σουλβατζή  Χριστίνας με  αρ.  Πρωτ.:  1400/  10/7/2018  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου

αορίστου χρόνου και ειδικότητα ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ,

B) την ανάγκη για ενίσχυση: 
1. της διδακτικής δραστηριότητας του Ωδείου,ώστε να συνεχίσει να αποτελεί διέξοδο για τη μουσική 

επιμόρφωση των παιδιών των δημοτών και παράλληλα να αυξήσει τα ανταποδοτικά οφέλη υπό 
μορφή εσόδων ως προς τον Οργανισμό,

2. της δυνατότητας αρωγής στη διοργάνωση, προετοιμασία και προβολή συναυλιών του Ωδείου με την
προετοιμασία των μαθητών για την συμμετοχή τους σε αυτές,

3.  της προβολής του Ωδείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, instagram κ.ά.) με 
κείμενα και φωτογραφίες ώστε να παρουσιάζονται οι συναυλίες, τα επιμορφωτικά σεμινάρια και τα 
μαθήματα που διδάσκονται στο Ωδείο καθώς και με αναρτήσεις γενικού μουσικού ενδιαφέροντος,

4. της πλήρους ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων,

5. της παρουσίασης μουσικών οργάνων σε υποψήφιους μαθητές,

6. τη δυνατότητα δημιουργίας, σε συνεργασία με το σύνολο των καθηγητών του ωδείου μιας μουσικής 
παρουσίασης των οργάνων που διδάσκονται που θα απευθύνεται στους μαθητές των δημοτικών 
σχολείων της Αγ.Παρασκευής

σημ:  Η εν λόγω παρουσίαση θα λαμβάνει χώρα στα σχολεία του Δήμου μας κατά τις πρώτες ημέρες της 
κάθε σχολικής χρονιάς, με προϋπόθεση βέβαια την ύπαρξη σχετικής απόφασης της εκάστοτε διοίκησης και 
σε συστοιχία με αυτήν. Τα εκφραστικά και παιδαγωγικά μέσα που προτείνονται είναι η πρόζα, το θεατρικό 
παιχνίδι, η διαδραστικότητα  και φυσικά η ζωντανή εκτέλεση (από τους καθηγητές του ωδείου) οικείων προς
τα παιδια μουσικών μοτίβων. Ο στόχος της παρουσίασης θα είναι να γίνει προσιτό στα παιδιά το κάθε 
μουσικό όργανο και ελκυστική η χρήση του. Μέσα από τη δημιουργία μιας (υποτυπώδους) ιστορίας-κορμού
θα επιτευχθεί η γόνιμη γνωριμία των παιδιών ( υποψήφιων μαθητών του ωδείου) καθώς και η αμεσότερη 
εξοικείωσή τους με την προοπτική της σπουδής κάποιου μουσικού οργάνου.

Επίσης, λόγω του γεγονότος, ότι το Δημοτικό Ωδείο προσφέρει υψηλού επιπέδου διδασκαλία, οι 
δημότες της πόλης το εμπιστεύονται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το μεγάλο αριθμό μαθητών (πάνω από 
320), άρα και μεγάλο αριθμό διδακτικών ωρών.

Γ) Θεωρώντας εύλογα τα κάτωθι: 

 το Δημοτικό Ωδείο επιθυμεί να συνεχίσει να προσφέρει υψηλού επιπέδου διδασκαλία και να 
απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των δημοτών της πόλης, 

 το Δημοτικό Ωδείο μπορεί να ενισχύσει τα χρηματικά ανταποδοτικά οφέλη που προκύπτουν από τις 
δραστηριότητές του,

 πρέπει να ενισχυθεί η εξωστρέφεια του Ωδείου προς του δημότες της Αγίας Παρασκευής,
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 υπάρχει μεγάλος αριθμός μαθητών στο Ωδείο (περισσότεροι από 320) με συνέπεια το μεγάλο 
πλήθος διδακτικών ωρών και 

Δ) με δεδομένο ότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί:

 έχουν συνεισφέρει επί σειρά ετών στους σκοπούς του Δημοτικού Ωδείου, υπό την αιγίδα του οποίου 
έχουν εξελίξει τις ικανότητές τους και έχουν ανταποδώσει με σημαντικό έργο στους σκοπούς του 
Ωδείου,

 έχουν τη δυνατότητα, την προθυμία αλλά και την ικανότητα να συνεχίσουν να προσφέρουν την 
τεχνογνωσία και την εμπειρία τους στο συνολικό Πολιτιστικό έργο του Ωδείου,

 είναι αναγκαίο να ακολουθήσουν τη φυσική εξέλιξη της πολυετούς πορείας τους με μια σημαντική 
αναβάθμιση της επαγγελματικής σχέσης τους με το Ωδείο καθώς και του βιοτικού τους επιπέδου εν 
γένει.

Τέλος, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκύπτει από την αύξηση του ωραρίου εργασίας 
δύο (2) εργαζομένων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
μειωμένου ωραρίου, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στους παρακάτω Κ.Α. του υπό έγκριση 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019:
α)  Στον  ΚΑ  15.6021.01  με  τίτλο  «Αποδοχές  Τακτικών  Υπαλλήλων  Αορίστου  Χρόνου»  ποσό

140.000,00 € 

β) Στον Κ.Α 15.6052.01 με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές Υπαλλήλων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου» 
ποσό 35.000,00 € για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών.

Γι’ αυτούς τους λόγους εισηγούμαστε την Τροποποίηση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου  χρόνου,  από  μειωμένου  ωραρίου  σε  πλήρους,  σύμφωνα  με  το  άρ.8,  παρ.1  του  ν.
4368/2016 ως αντικ/θηκε από άρ.87 του ν. 4483/2017.

Αγία Παρασκευή, 
18 / 12 / 2018

 
Ο Συντάξας υπάλληλος

Παρασκευόπουλος Παρασκευάς
ΠΕ10 Φυσικής Αγωγής

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/κού-Οικ/κού

Παρασκευόπουλος Παρασκευάς
ΠΕ10 Φυσικής Αγωγής

 Ο  Αν. Προϊστάμενος
Δ/νσης

 Κανιώρης Νικόλαος
ΠΕ10 Φυσικής Αγωγής
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 Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την Τροποποίηση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από 
μειωμένου ωραρίου σε πλήρους,  στις κάτωθι υπαλλήλους:

- κας Μπάνου Ασπασίας , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ειδικότητα ΤΕ 
ΜΟΥΣΙΚΟΣ, 

-   κας Σουλβατζή Χριστίνας , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ειδικότητα ΤΕ 
ΜΟΥΣΙΚΟΣ, 

σύμφωνα με το άρ.8, παρ.1 του ν. 4368/2016 ως αντικ/θηκε από άρ.87 του ν. 4483/2017, όπως ακριβώς 
αναφέρεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  199 / 2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                             Τα Μέλη
              Παπαμιχαήλ Σωτήρης                    Σερκεδάκης Αρ.,  Χριστοφοράτου Δήμ., Ανεστιάδης Σάβ.,
                                                                         Αθανασούλης Κων., Παπασπύρος Σπ., Θανόπουλος Αθ.,
                                                                         Παπασταθόπουλος Λεων. (αναπλ.), Δημαράς Θεόδ. (αναπλ.)           
                

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

                             Μπακιρτζή Καλλιόπη 
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