
          

                                                        
                                          
 
                                                   Αγία Παρασκευή  5.02.2019
                                                   Αρ.πρωτ.: -  398 -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 1 /2019 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης:  4/ 2019              

   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 5/02/2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:30 συνήλθε σε
τακτική  συνεδρίαση  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  ύστερα  από  την  με  αρ.  πρ.:  378/31.01.2019 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
      Κανιώρης Νικόλαος                                                                 Κρητικίδης Κων/νος
      Θανόπουλος Αθανάσιος                                                         Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
      Παπασταθόπουλος Λεωνίδας (αναπλ.)                              Παπασπύρος Σπύρος
      Δημαράς Θεόδωρος (αναπλ.)
                                                               
                 

     ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Κατά την διάρκεια της συζήτησης 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
“Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με

Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου και Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου υπό την μορφή αντιτίμου, για την

κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών έτους 2019 του
Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.”

ΑΔΑ: 6ΙΑΖΟΛΘΒ-ΘΤΠ



Επί του 2ου Θέματος Η.Δ.

Θέμα: «Προγραμματισμός  προσλήψεων  προσωπικού  με  Συμβάσεις   Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου
χρόνου υπό τη μορφή αντιτίμου, για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών έτους 2019 του ΠΑΟΔΑΠ».
Σχετ.: το υπ’ αρ. Πρωτ. 6324/1852/22-01-2019 έγγραφο  του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής..

                    ΤΤο υπ’ αρ. Πρωτ. 3966/21-01-2019  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τον “Προγραμματισμό 
προσλήψεων  προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου και Συμβάσεις 
Μίσθωσης Έργου για το έτος 2019”,  καλούμαστε να προβούμε στον ως άνω προγραμματισμό 
προσλήψεων.

Σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/06 όπως ισχύει, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 
κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή του άρθ. 2 της παραγράφου 1 της ΠΥΣ 33/06 όπως ισχύει.

Αναλυτικά:

Προσλήψεις με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με αντίτιμο.

Οι προσλήψεις αυτές θα καλύψουν αμιγώς εποχικές ανάγκες που παρουσιάζονται σε ετήσια βάση  και 
συγκεκριμένα: α)  στο Δημοτικό Ωδείο β) στα Εργαστήρια Τέχνης γ) στα Αθλητικά Προγράμματα και δ) 
στον καθαρισμό των εγκαταστάσεων του ΠΑΟΔΑΠ του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.

Για το τρέχον έτος, ο ΠΑΟΔΑΠ επιθυμεί τη διεξαγωγή μαθημάτων στα Εργαστήρια Τέχνης και το
Δημοτικό Ωδείο, καθώς και τη συνέχιση των Αθλητικών Προγραμμάτων & Εκδηλώσεων του, ενισχύοντας
τον Πολιτιστικό & Αθλητικό του ρόλο και στηρίζοντας τους δημότες παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να
διατηρήσουν την πολιτιστική & αθλητική τους διαμόρφωση εν μέσω οικονομικής κρίσης και ευρύτερων
περικοπών,  ενώ  ταυτόχρονα  τονώνει  τις  εισφορές  του  καθώς  τα  μαθήματα  θα  παραδίδονται  έναντι
αντιτίμου. 

Κρίνεται  απολύτως απαραίτητο το αιτούμενο προσωπικό για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου
χρόνου με αντίτιμο, διότι  το τακτικό προσωπικό που διαθέτει το Νομικό Πρόσωπο δεν περιλαμβάνει
ειδικότητες Εικαστικών και Μουσικών.

Επίσης,  υπάρχει  έλλειψη  τακτικού  προσωπικού  Καθηγητών  Φυσικής  Αγωγής  με   αντίστοιχες
ειδικότητες, καθώς και καθαριστριών, προκειμένου να επιτευχθεί η συνέχεια της άρτιας λειτουργίας του
Οργανισμού.

 Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  είναι  αδύνατο  να  καλυφθούν  οι  εποχικές  ή  άλλες  περιοδικές  και
πρόσκαιρες  ανάγκες,  σε  όλες  δραστηριότητες  του  Οργανισμού και  διακυβεύεται  η  διεξαγωγή των εν
ενεργεία προγραμμάτων  Άθλησης και Πολιτισμού.

Για το λόγο αυτό ζητάμε την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου με αντίτιμο συνολικού αριθμού ογδόντα  (80) ατόμων για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ή 
εννέα (9) μηνών ως εξής:

ΑΔΑ: 6ΙΑΖΟΛΘΒ-ΘΤΠ



Α. για το Δημοτικό Ωδείο 44 Καθηγητές (ΤΕ):

          Δέκα τέσσερις (14) (ΤΕ) Καθηγητές Πιάνου-Αρμονίου

Τέσσερις (4) (ΤΕ) Καθηγητές Θεωρητικών/Ανώτερων Θεωρητικών

Δύο (2) (ΤΕ) Καθηγητής DRUMS-Κρουστών

Τέσσερις (4) (ΤΕ) Καθηγητές Κιθάρας

Τρεις (3) (ΤΕ) Καθηγητές Ηλεκτρικής Κιθάρας/Μπάσου

Τρεις (3) (ΤΕ) Καθηγητές Βιολιού

Ένας (1) (ΤΕ) Καθηγητής Βιολοντσέλου

Ένας (1) (ΤΕ) Καθηγητής Κόρνου

Ένας (1) (ΤΕ) Καθηγητής Τρομπέτας

Δύο (2) (ΤΕ) Καθηγητές Παραδοσιακών Οργάνων/Μπουζούκι

Δύο (2) (ΤΕ) Καθηγητής Σαξοφώνου

Ένας (1) (ΤΕ) Καθηγητής Κλαρινέτου

Ένας (1) (ΤΕ) Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής

Δύο (2) (ΤΕ) Καθηγητές Φωνητικής/Μονωδίας

Ένας (1) (ΤΕ) Καθηγητής Όμποε

Ένας (1) (ΤΕ) Καθηγητής Παιδικής Χορωδίας

Ένας (1) (ΤΕ) Καθηγητής Μουσικής Προπαιδείας

Β. για τα Εργαστήρια Τέχνης -21-  Καθηγητές (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ):

Έξι (6) (ΠΕ) Δάσκαλοι Ζωγραφικής 

Τρείς (3) (ΠΕ) Δάσκαλοι Γλυπτικής 

Ένας  (1) (ΠΕ) Δάσκαλος Χαρακτικής 

Ένας  (1) (ΔΕ) Σχεδιαστής Κοσμήματος 

Δύο (2) (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) Δάσκαλοι Υποκριτικής, Ηθοποιοί 

Ένας  (1) (ΠΕ) Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης 

Ένας  (1) (ΤΕ ) Φωτογράφος

Ένας  (1) (ΠΕ) Αρχιτέκτονας

Δύο (2) (ΤΕ ή ΔΕ) Καθηγητές Χορού

Ένας  (1) (ΠΕ)  Κινηματογραφιστής

Ένας  (1) (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ)  Σκηνογράφος

Ένας  (1) (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) Ενδυματολόγος

ΑΔΑ: 6ΙΑΖΟΛΘΒ-ΘΤΠ



Γ. για τα Αθλητικά Προγράμματα : -10- Καθηγητές Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΠΕ) και προπονητές, 
ως εξής:

1. Τέσσερις (4) Αντισφαίρισης,

2. Τέσσερις (4) Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός,

3. Ένας (1) Ενόργανης Γυμναστικής, 

4. Ένας (1)Ρυθμικής Γυμναστικής.

Δ. για τον καθαρισμό, τον ευπρεπισμό, και την περιποίηση  εγκαταστάσεων:  πέντε (5) ΥΕ Εργάτες 
Καθαριότητας.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον  Κ.Α.10.6041.01 του προϋπολογισμού του ΠΑΟΔΑΠ οικονομικού έτους

2019 στους  οποίους  υπάρχει  εγγεγραμμένη  πίστωση  καθώς  και  αντίστοιχους  κωδικούς  του

προϋπολογισμού του ΠΑΟΔΑΠ του οικονομικού έτους 2020 εφόσον  η διάρκεια της σύμβασης των

ανωτέρω θα λήξει μετά την 31/12/2019.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Αγία Παρασκευή, 

4/02/2019

Ο Συντάξας Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/κού-Οικ/κού

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Παρασκευόπουλος Παρασκευάς Παρασκευόπουλος Παρασκευάς Κανιώρης Νικόλαος

 Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνει τον Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με Συμβάσεις  Μίσθωσης Έργου και 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου υπό τη μορφή αντιτίμου, για την κάλυψη αμιγώς εποχικών 
αναγκών έτους 2019 του ΠΑΟΔΑΠ.

  2.      Tην μετατροπή, στο σκέλος της μορφής των συμβάσεων,  των ειδικοτήτων Εικαστικών και
Μουσικών   καθηγητών Ωδείου και Εργαστηρίων Τέχνης από Ι.Δ.Ο.Χ. σε Σ.Μ.Ε.  και προσθέτει στις

ειδικότητες των καθηγητών Ωδείου και μία θέση καθηγητή φλάουτου, όπως ακριβώς αναλύεται
παρακάτω:

ΑΔΑ: 6ΙΑΖΟΛΘΒ-ΘΤΠ



Α) Προσλήψεις με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.

Οι προσλήψεις αυτές θα καλύψουν αμιγώς εποχικές ανάγκες που παρουσιάζονται σε ετήσια βάση  και 
συγκεκριμένα  στο Δημοτικό Ωδείο καθώς και στα Εργαστήρια Τέχνης του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.

Κρίνεται απολύτως απαραίτητο το αιτούμενο προσωπικό για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 
έργου, αφ’ ενός διότι  το τακτικό προσωπικό που διαθέτει το Νομικό Πρόσωπο δεν περιλαμβάνει 
ειδικότητες Εικαστικών και Μουσικών προκειμένου να επιτευχθεί η συνέχεια της άρτιας λειτουργίας του 
Οργανισμού και η εκπλήρωση  του πολιτιστικού του ρόλου και εφ’ ετέρου πρόκειται για συμβάσεις με τη 
μορφή αντιτίμου. Για το τρέχον έτος ο ΠΑΟΔΑΠ επιθυμεί τη διεξαγωγή μαθημάτων στα Εργαστήρια 
Τέχνης και το Δημοτικό Ωδείο, ενισχύοντας τον πολιτιστικό του ρόλο και στηρίζοντας τους δημότες 
παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να διατηρήσουν την πολιτιστική τους διαμόρφωση εν μέσω οικονομικής 
κρίσης και ευρύτερων περικοπών ενώ ταυτόχρονα τονώνει τις εισφορές του καθώς τα μαθήματα θα 
παραδίδονται έναντι αντιτίμου. 

Για το λόγο αυτό ζητάμε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου συνολικού αριθμού 
εξήντα επτά  (66) ατόμων ως εξής:

Α. για το Δημοτικό Ωδείο 45 Καθηγητές (ΤΕ):

Δέκα τέσσερις (14) (ΤΕ) Καθηγητές Πιάνου-Αρμονίου

Τέσσερις (4) (ΤΕ) Καθηγητές Θεωρητικών/Ανώτερων Θεωρητικών

Δύο (2) (ΤΕ) Καθηγητής DRUMS-Κρουστών

Τέσσερις (4) (ΤΕ) Καθηγητές Κιθάρας

Τρεις (3) (ΤΕ) Καθηγητές Ηλεκτρικής Κιθάρας/Μπάσου

Τρεις (3) (ΤΕ) Καθηγητές Βιολιού

Ένας (1) (ΤΕ) Καθηγητής Βιολοντσέλου

Ένας (1) (ΤΕ) Καθηγητής Κόρνου

Ένας (1) (ΤΕ) Καθηγητής Τρομπέτας

Δύο (2) (ΤΕ) Καθηγητές Παραδοσιακών Οργάνων/Μπουζούκι

Δύο (2) (ΤΕ) Καθηγητής Σαξοφώνου

Ένας (1) (ΤΕ) Καθηγητής Κλαρινέτου

Ένας (1) (ΤΕ) Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής

Δύο (2) (ΤΕ) Καθηγητές Φωνητικής/Μονωδίας

Ένας (1) (ΤΕ) Καθηγητής Όμποε

Ένας (1) (ΤΕ) Καθηγητής Παιδικής Χορωδίας

Ένας (1) (ΤΕ) Καθηγητής Μουσικής Προπαιδείας

Ένας (1) (ΤΕ) Καθηγητής Φλάουτου

ΑΔΑ: 6ΙΑΖΟΛΘΒ-ΘΤΠ



Β. για τα Εργαστήρια Τέχνης -2  1  -  Καθηγητές (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ):

Έξι (6) (ΠΕ) Δάσκαλοι Ζωγραφικής 

Τρείς (3) (ΠΕ) Δάσκαλοι Γλυπτικής 

Ένας  (1) (ΠΕ) Δάσκαλος Χαρακτικής 

Ένας  (1) (ΔΕ) Σχεδιαστής Κοσμήματος 

Δύο (2) (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) Δάσκαλοι Υποκριτικής, Ηθοποιοί 

Ένας  (1) (ΠΕ) Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης 

Ένας  (1) (ΤΕ ) Φωτογράφος

Ένας  (1) (ΠΕ) Αρχιτέκτονας

Δύο (2) (ΤΕ ή ΔΕ) Καθηγητές Χορού

Ένας  (1) (ΠΕ)  Κινηματογραφιστής

Ένας  (1) (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ)  Σκηνογράφος

Ένας  (1) (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) Ενδυματολόγος

Τα καθήκοντα των ανωτέρω υπαλλήλων δεν ανάγονται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των

υπαλλήλων  του  Νομικού  Προσώπου,  δεν  υποκρύπτουν  εξαρτημένη  εργασία  και  δεν  καλύπτουν

πάγιες και διαρκείς ανάγκες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Άρθρο 6 του Ν.2527/1997, ως

τροποποιήθηκε και ισχύει) αλλά ανταποκρίνονται σε απολύτως πρόσκαιρες ανάγκες.

Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τους  Κ.Α.15.6117.03  και  15.6117.04  του  προϋπολογισμού  του  ΠΑΟΔΑΠ

οικονομικού έτους 2019, στους οποίους υπάρχει  εγγεγραμμένη πίστωση καθώς και  αντίστοιχους

κωδικούς του προϋπολογισμού του  ΠΑΟΔΑΠ του οικονομικού έτους 2020  εφόσον  η διάρκεια της

σύμβασης των ανωτέρω θα λήξει μετά την 31/12/2019.

Β) Προσλήψεις με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Οι προσλήψεις αυτές θα καλύψουν αμιγώς εποχικές ανάγκες που παρουσιάζονται σε ετήσια βάση
και  συγκεκριμένα   στα  Αθλητικά  Προγράμματα,  καθώς  και  τον  καθαρισμό  των  εγκαταστάσεων  του
ΠΑΟΔΑΠ.

Κρίνεται  απαραίτητη  η  πρόβλεψη  για  το  κάτωθι  προσωπικό,  καθώς  η  έλλειψη τακτικού
προσωπικού με την αντίστοιχη ειδικότητα το καθιστά αναγκαίο για την ομαλή λειτουργία του Νομικού
Προσώπου. Σε κάθε άλλη περίπτωση είναι αδύνατο να καλυφθούν οι εποχικές ή άλλες περιοδικές και
πρόσκαιρες  ανάγκες,  σε  όλες  δραστηριότητες  του  Οργανισμού και  διακυβεύεται  η  διεξαγωγή των εν
ενεργεία προγραμμάτων  Άθλησης και Πολιτισμού.

Για  το  λόγο  αυτό  ζητάμε  την  πρόσληψη  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου συνολικού αριθμού δέκα πέντε (15) ατόμων ως εξής:

ΑΔΑ: 6ΙΑΖΟΛΘΒ-ΘΤΠ



1 . για τα Αθλητικά Προγράμματα : -10- Καθηγητές Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΠΕ) και προπονητές, 
για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ή εννέα (9) μηνών, ως εξής:

5. Τέσσερις (4) Αντισφαίρισης,

6. Τέσσερις (4) Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός,

7. Ένας (1) Ενόργανης Γυμναστικής, 

8. Ένας (1)Ρυθμικής Γυμναστικής.

2 . για τον καθαρισμό, τον ευπρεπισμό, και την περιποίηση  εγκαταστάσεων:  πέντε (5) ΥΕ Εργάτες 
Καθαριότητας για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον  Κ.Α.10.6041.01 του προϋπολογισμού του ΠΑΟΔΑΠ οικονομικού έτους

2019 στους  οποίους  υπάρχει  εγγεγραμμένη  πίστωση  καθώς  και  αντίστοιχους  κωδικούς  του

προϋπολογισμού του ΠΑΟΔΑΠ του οικονομικού έτους 2020 εφόσον  η διάρκεια της σύμβασης των

ανωτέρω θα λήξει μετά την 31/12/2019.

 H παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  4 / 2019.
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., Θανόπουλος Αθ., Κανιώρης Νικ.,
                                                                         Παπασταθόπουλος Λεων. (αναπλ.), Δημαράς Θεόδ. (αναπλ.)           
                

                                                     
                    ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
      Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

      το αρχείο μας.

      Αγία Παρασκευή.............................................   

                                  Η Γραμματέας

                     

                             Μπακιρτζή Καλλιόπη 

ΑΔΑ: 6ΙΑΖΟΛΘΒ-ΘΤΠ
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