
                                                                 

                                                 
                                                             
                                          
 
                                            Αγία Παρασκευή  19.07.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 1167 -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 22 /2021 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 60 /2021              

   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 16/07/2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00,
συνήλθε σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο,  μέσω τηλεδιάσκεψης,
ύστερα από την με αρ. πρ.: 1144 / 14.07.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Σπυρίδωνος
Παπασπύρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις  του  άρθρου  74  του  Ν.4555/18  και  της  παρ.1  του  άρθρου  10  της  Π.Ν.Π.  (ΦΕΚ
55/11.03.2020, τεύχος Α΄)

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν
παρόντες  - 12 -  στην συνεδρίαση.

                Παρόντες                           Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                       Βρατσίδα Ευτέρπη                                

                 Γουργούλης Κων/νος                                                           Νικολακοπούλου Βασιλική 

                 Δερματάς Ιωάννης                                                               Μάλαμας Αλέξανδρος

                 Κωβαίος Γεώργιος                                                                                                                                

                 Παπασταθόπουλος Λεωνίδας 

                 Διακογιάννης Πέτρος

                 Δάρρας Γεώργιος                                                                                                                                  

                 Κανιώρης Νικόλαος

                 Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)                                                                                                   

                 Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)     

                 Σκοτίδα Αγγελική (αναπλ.)

                 Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.)                                        

  
                                                           ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
“Άπαξ καθιέρωση εξαίρεσης από την
πενθήμερη εργασία και καθιέρωση
επταήμερης λειτουργίας καθώς και
18ωρης λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτιστικός και Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής” 
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Επί του 1ου Θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: «  Άπαξ καθιέρωση εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία και καθιέρωση επταήμερης  
λειτουργίας καθώς και 18ωρης λειτουργίας του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του

Δήμου   Αγίας Παρασκευής».  

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

1.- Με το άρθρ. 41 του Ν.3979/2011 (Α’ 138) αυξήθηκαν σε σαράντα (40) οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας του μόνιμου 
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού του δημοσίου, των ΟΤΑ α’ και β’ 
βαθμού και των λοιπών ΝΠΔΔ, καθώς και όσων κατηγοριών προσωπικού ακολουθούν τα ωράρια αυτά.

Στα πλαίσια του, κατά τα ανωτέρω, (νέου) εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας, με την αριθ. πρωτ. 
ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/14757/25.11.2011 (Β’ 1659) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης τροποποιήθηκε η ισχύουσα παλιότερη απόφαση με αριθ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (Β’ 769)
και αυξήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι επιλογές ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων 
υπηρεσιών, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ.

Για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 και της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, το 
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εξέδωσε την με αριθ. πρωτ. 
ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10.8.2011 εγκύκλιο «Καθορισμός ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, προσέλευσης και αποχώρησης 
των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού και των λοιπών ΝΠΔΔ και ωρών εισόδου του κοινού στις 
δημόσιες υπηρεσίες», με την οποία δόθηκαν οι οδηγίες και διευκρινίσεις προς όλους τους αρμόδιους φορείς.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει τροποποιημένο, δίνεται η 
δυνατότητα, με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από απόφαση - πρόταση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ, να καθιερωθεί εξαίρεση από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας, καθώς και 
εργασία το Σάββατο, κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται, λόγω της 
ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας.

Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει τροποποιημένο, καθορίστηκαν, μεταξύ των 
άλλων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες.

Τέλος,  όπως προβλέπεται από τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου  
Δημοτικών και Κοινοτικών Χώρων Άθλησης της Χώρας(ΦΕΚ 1362/Β/18-10-2001)  και τις επιμέρους διατάξεις  του 
άρθ.89 Ν. 1188/81.

2. Όπως γνωρίζετε, στον ισχύοντα «Κανονισμό Λειτουργίας του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός 
Δήμου Αγίας Παρασκευής» (Π.Α.Ο.Δ.A.Π.), που εγκρίθηκε με την ΑΔΣ  132/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΠΟΛΘΒ-Ε9Π), 
περιγράφονται αναλυτικά, οι ποικίλες δράσεις, τα προγράμματα και οι εκδηλώσεις, πολιτιστικού και αθλητικού 
ενδιαφέροντος, που διοργανώνονται και λειτουργούν, ετησίως, από τον Π.Α.Ο.Δ.A.Π..

Εξάλλου, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, με τις με αρ. 235/2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤ3Ω6Υ-Γ9Υ) & 34/2020(ΑΔΑ: 
ΩΓΗΗΩ6Υ-ΜΟΒ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του, παραχώρησε στον ΠΑΟΔΑΠ προς χρήση, για την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων του τα παρακάτω ακίνητα, που του ανήκουν κατά κυριότητα, δηλ.:

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΧΩΡΟΥ

ΟΙΚΟΔΟ
ΜΙΚΟ
ΤΕΤΡΑ
ΓΩΝΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ Διεύθυνση Τ.Κ.

1
ΑΘΛΗΤΙΚΟ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
«ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ» 

78
Αγία

Παρασκευή
ΣΠΑΡΤΗΣ, ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ,
ΔΡΟΣΙΝΗ, ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ,
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΓΡΑΒΙΑΣ

152 35

2
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ

1440
Αγία

Παρασκευή
ΔΩΡΙΑΙΩΝ-ΑΧΑΙΩΝ -

ΚΑΝΑΡΗ
153 43
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3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 117Δ
Αγία

Παρασκευή Λάδωνος 6 153 41

4
ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ «Μ. 
ΜΑΝΣΟΥΡΗΣ» 

-
Αγία

Παρασκευή Σαρανταπόρου & Αμαζόνων 153 42

Ενδεικτικά, οι χώροι που αναφέρονται παραπάνω χρησιμοποιούνται για ποικίλες δραστηριότητες:

 Διδασκαλία μουσικών οργάνων

 Διδασκαλία εικαστικών τεχνών (Ζωγραφική, Γλυπτική κτλ.)

 Εκδηλώσεις Πολιτιστικού - Πνευματικού Περιεχομένου

 Επιστημονικές Ομιλίες – Διαλέξεις 

 Γενικές Συνελεύσεις

 Φεστιβάλ

 Σεμινάρια

 Συνέδρια

 Εκθέσεις (Ζωγραφικής, Βιβλίου, Φωτογραφίας κ.α.)

 Πάσης φύσεως εκδηλώσεις του Δήμου, των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπών φορέων του Δημόσιου Τομέα.

Επιπλέον, οι ανωτέρω εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση των ανωτέρω αθλητικών 
εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και δρώμενων, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη χρήση αποφασίσει το αρμόδιο όργανο 
του Ν.Π.Δ.Δ.. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Νομικού Προσώπου ενδεικτικά υλοποιούνται ακόμη:

 Οργανωμένη άθληση και ελεύθερη άθληση για όλους.

 Αθλητικές καλοκαιρινές δραστηριότητες.

 Προγράμματα μύησης και εκμάθησης αθλήματος ή προγράμματα άσκησης και αθλητισμού για όλους.

 Προπονήσεις οργανωμένων τμημάτων και ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων.

 Προπονήσεις οργανωμένων ομάδων σχολείων Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης.

 Αγώνες συλλόγων, σχολικά πρωταθλήματα, προετοιμασία των αγωνιστικών παιδικών ομάδων των ειδικά 
αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων.

 Αγώνες  ομάδων ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που συμμετέχουν σε επίσημα πρωταθλήματα

 Προπονήσεις αγωνιστικών ομάδων ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που συμμετέχουν σε επίσημα 
πρωταθλήματα.

 Κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα, όπως αγώνες, πρωταθλήματα, αθλητικές – εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις,
κ.λπ.

Με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας, το ωράριο λειτουργίας των εγκαταστάσεων (αποφ. ΔΣ 132/2013 αρ.14), 
ορίζεται από τις 08:00 έως τις 22:00, ωστόσο δύναται να τροποποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε 
να καλύπτει τις ανάγκες και δράσεις του Νομικού Προσώπου. 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 26γ του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΑΟΔΑΠ (ΑΔΣ 132/2013), κατά τη 
διεξαγωγή των αγώνων σε στάδιο ποδοσφαίρου, ισχύουν οι προϋποθέσεις  του άρθρου 26α, σχετικά με τη διεξαγωγή 
αγώνων σε κλειστές εγκαταστάσεις και οι οποίες απαιτούν την παρουσία υπαλλήλου του ΝΠΔΔ για την παράδοση 
στον υπεύθυνο του κάθε σωματείου, μισή ώρα πριν τον αγώνα, των αποδυτηρίων, των κλειδιών, χρονομέτρων κλπ. 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι δημότες στο Δήμο Αγίας Παρασκευής τουλάχιστον κατά 30%, 
με συνέπεια να αυξάνεται και ο όγκος των αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και των μελών που 
συμμετέχουν στις εν λόγω δραστηριότητες. Ακόμη, κατά τους θερινούς μήνες το ΝΠΔΔ διοργανώνει «Αθλητικό 
καλοκαιρινό πρόγραμμα απασχόλησης παιδιών 4-14 ετών» από 07:00 έως 16:00.

Όσον αφορά στην λειτουργία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας, αυτή εκπληρώνει σκοπούς πολιτιστικής, πνευματικής, 
καλλιτεχνικής και κοινωνικής φύσεως, οι οποίοι περιλαμβάνουν κυρίως την, με κάθε πρόσφορο μέσο, ενίσχυση, 
διάδοση, ανάπτυξη, προαγωγή και προβολή της Μουσικής γενικά και ειδικά της Παραδοσιακής, Λαϊκής, καθώς και 
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Σύγχρονης Μουσικής. Λειτουργεί με την παρουσία και την καθοδήγηση αρχιμουσικού.

Τέλος, η Φιλαρμονική έχει δραστηριότητες που σκοπό έχουν την προαγωγή του μουσικού αισθήματος, καθώς και την 
παροχή ψυχαγωγίας στους δημότες. Επιπλέον, αφορά τη συμβολή στη λαμπρότατη διεξαγωγή των εθνικών, τοπικών και 
θρησκευτικών εορτών αλλά και τη διεξαγωγή συναυλιών, εντός και εκτός των ορίων του δήμου (αποφ. 132/2013 αρ. 40).

4. Στον Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. υπηρετούν σήμερα είκοσι δύο (22) υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου (ΙΔΑΧ), καθώς και τέσσερις (4) μόνιμοι υπάλληλοι.

Σημειωτέων ότι στον Δήμο δραστηριοποιούνται εννέα (9) αθλητικοί σύλλογοι, οι οποίοι προπονούνται και αγωνίζονται 
στους παραπάνω αθλητικούς χώρους, καθημερινά, από ώρα 14:00 έως ώρα 24:00 και τα Σαββατοκύριακα από ώρα 08:00
έως και ώρα 22:00.

Για τους παραπάνω λόγους, με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, του ελάχιστου προσωπικού του ΝΠΔΔ καθώς και της 
ευθύνης του ΝΠΔΔ για την παροχή των πολιτιστικών και αθλητικών υπηρεσιών του προς τους δημότες, εισηγούμαστε 
στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να εγκρίνει την καθιέρωση 18ωρης λειτουργίας του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός 
Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής»,  καθώς και επταήμερης λειτουργίας (λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες και το Σάββατο) άπαξ και από ώρα από τις 06:00 έως τις 24:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή καθώς και τα 
Σαββατοκύριακα από ώρα 08:00 έως και ώρα 24:00 και αναλυτικά για τις κάτωθι ειδικότητες:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: 22 άτομα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2
ΤΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ 1
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ 4
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4

Σύνολο προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ 22

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: 4 άτομα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΥΕ ΚΛΑΔΟΥ ΚΛΗΤΗΡΩΝ/ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΑΣ ΚΑΙ 

ΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1

Σύνολο θέσεων Τακτικού προσωπικού 4

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και 
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2021:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Υ 
2021
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10. 6042.02  
«ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ»

1.000,00

10.6022.01
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
(απογ/νές, Κυριακές & εξαιρέσιμες)

5.000,00

15.6022.01
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
(απογ/νές, Κυριακές & εξαιρέσιμες)

5.000,00

15.6012.01
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1.000,00

10.6022.02
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

1.100,00

10.6052.01
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

2.000,00

15.6052.01
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

1.000,00

15.6051.03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ 1.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 17.100,00

Για τη δαπάνη που θα προκύψει τα επόμενα έτη, θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη  στους αντίστοιχους Προϋπολογισμούς 
του ΝΠΔΔ.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο Συντάξας Ο  Αν. Προϊστάμενος Τμήματος
Διοικητικού - Οικονομικού

Ο  Αν. Προϊστάμενος
Διοίκησης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΝΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓ
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Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,

             
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

2. Εγκρίνει την καθιέρωση 18ωρης λειτουργίας του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός 
Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής»,  καθώς και επταήμερης λειτουργίας (λειτουργία τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και το Σάββατο) άπαξ και από ώρα από τις 06:00 έως τις 24:00 
από Δευτέρα έως Παρασκευή καθώς και τα Σαββατοκύριακα από ώρα 08:00 έως και ώρα 24:00
και αναλυτικά για τις κάτωθι ειδικότητες και στους κωδικούς του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ 
Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2021,  όπως 
ακριβώς αναλύονται στην παρούσα εισήγηση.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: 22 άτομα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2
ΤΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ 1
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ 4
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4

Σύνολο προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ 22

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: 4 άτομα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΥΕ ΚΛΑΔΟΥ ΚΛΗΤΗΡΩΝ/ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΑΣ ΚΑΙ 

ΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1

Σύνολο θέσεων Τακτικού προσωπικού 4

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
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Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  60 /2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                           Παπασπύρος Σπύρος                              Γουργούλης Κων/νος, Δερματάς Ιωάννης, Κωβαίος Γεώργιος,  
                                                                                              Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, Διακογιάννης Πέτρος, Δάρρας Γεώργιος,       
                                                                                              Κανιώρης Νικόλαος,  Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.),                           
                                                                                              Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.), Σκοτίδα Αγγελική (αναπλ.), 
                                                                                              Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.)                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        

    
                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
                     Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

                      το αρχείο μας.

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

                                              Η Γραμματέας                                         

                                   Μπακιρτζή Καλλιόπη                        
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