
 

                                                 
                                                         
                                          
 
                                                   Αγία Παρασκευή  29. 06.2020

                                                   Αρ.πρωτ.: - 1083 -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 13 /2020 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 60 /2020              

   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 26/06/2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:30,
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  ύστερα  από  την  με  αρ.  πρ.:  1028  /
22.06.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του,  Σπυρίδωνος Παπασπύρου που επιδόθηκε  σε
κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006,
Ν.3852/2010, Ν.4555/2018.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν
παρόντες  - 8 -  αρχίζει η συνεδρίαση:

                Παρόντες                              Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                               Βλαχογιάννη Μαρία

                  Γουργούλης Κων/νος                                                                   Χίρτογλου Δημήτριος

                  Δάβαρη Ελένη                                                                              Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία

                  Δερματάς Ιωάννης                                                                       Νικολακοπούλου Βασιλική

                  Κωβαίος Γεώργιος                                                                       Διακογιάννης Πέτρος

                  Παπασταθόπουλος Λεωνίδας                                                      Δάρρας Γεώργιος

                  Κανιώρης  Νικόλαος                                                                    Μάλαμας Αλέξανδρος                            

                  Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)                                                                                                       

                                  

                  

                                              ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

                                 - Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. κ. Κανάνης Παναγιώτης 

                                                                                (χωρίς δικαίωμα ψήφου).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
“Πρόσληψη προσωπικού για

κατεπείγουσες ανάγκες για δύο (2)
μήνες για τις ανάγκες του

Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.”

ΑΔΑ: ΨΤ58ΟΛΘΒ-ΒΤ3



Επί του 1  ου   θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες για δύο (2) μήνες, για τις ανάγκες 
του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π»

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

Ως γνωστόν, από τις 10 Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου 2020, θα λειτουργήσει ο Δημοτικός Θερινός 
Κινηματογράφος «Θανάσης Βέγγος». Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την πρόληψη του 
κινδύνου διαδόσεως του Covid-19, απαιτείται τόσο ο έλεγχος των εισερχομένων – εξερχομένων 
θεατών όσο και ο τακτικός καθαρισμός – απολύμανση των εγκαταστάσεων και υλικών (καθίσματα-
τραπέζια κλπ.) στον Δημοτικό Κινηματογράφο.

Κατά την ίδια περίοδο θα βρίσκονται σε λειτουργία και οι αθλητικές και διοικητικές εγκαταστάσεις 
του Οργανισμού. Το ήδη υπάρχον προσωπικό του Οργανισμού (ΥΕ Καθαριότητας – Γενικών 
Καθηκόντων) δεν επαρκεί για την στελέχωση του Κινηματογράφου ταυτόχρονα με τις αθλητικές – 
διοικητικές εγκαταστάσεις, αφού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αυτή είναι και η περίοδος λήψεως 
των υποχρεωτικών αδειών. Σημειώνεται ότι οι υπηρετούντες σήμερα στον Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. με τα 
καθήκοντα αυτά είναι 8 και το 50% θα πρέπει να βρίσκεται σε άδεια.

Σύμφωνα με την μελέτη του όλου θέματος, για την 24ωρη φύλαξη και λειτουργία των χώρων 
απαιτούνται συνολικά 9 άτομα, κατά συνέπεια απαιτείται η πρόσληψη πέντε (5) επιπλέον υπαλλήλων
για δύο (2) μήνες.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 64 Α΄/14-3-2020), «εάν δεν υπάρχει στον Π/Υ 
πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την 
αναμόρφωση του Π/Υ, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο στην 
πρώτη από την ανάθεση συνεδρίαση του”. Στον κωδικό μισθοδοσίας εκτάκτων υπαλλήλων, το 
υφιστάμενο σήμερα ποσόν δεν επαρκεί.

 Εισηγούμαι την πρόσληψη για ένα δίμηνο δύο (2 ) ΥΕ- Εργατών Καθαριότητας και τριών ( 3) 
υπαλλήλων ΥΕ- Γενικών Καθηκόντων.

Το ποσόν που θα αναλογεί στην μισθοδοσία των υπαλλήλων αυτών, θα προβλεφθεί στην 
αναμόρφωση που θα πραγματοποιηθεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 

                                                                             Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

                                                                                          Σπυρίδων Παπασπύρος

ΑΔΑ: ΨΤ58ΟΛΘΒ-ΒΤ3



  Επί οκτώ (8) συμμετεχόντων μελών, καταμετρήθηκαν επτά (7) θετικές ψήφοι και μία αποχή από
την ψηφοφορία (κ.κ. Παπασταθόπουλος Λεωνίδας), οπότε

       

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα

                             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Εγκρίνει την πρόσληψη για ένα δίμηνο,  δύο (2 ) ΥΕ- Εργατών Καθαριότητας και τριών ( 3) 

υπαλλήλων ΥΕ- Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. και για τους λόγους που 

αναλύονται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  60 /2020.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                Τα Μέλη
                  Παπασπύρος Σπυρίδων                        Γουργούλης Κων/νος, Δάβαρη Ελένη, Δερματάς Ιωάννης,  
                                                                             Κωβαίος Γεώργιος, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας,     
                                                                             Κανιώρης Νικόλαος,  Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)  
                                                                                     

                                                                                                                                                                        
                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                 Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

                 το αρχείο μας.

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

                               Η Γραμματέας

                               Μπακιρτζή Καλλιόπη 
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