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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 6 /2021 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 7 /2021              

   

Στην Αγία  Παρασκευή,  σήμερα την 10/03/2021,  ημέρα της  εβδομάδας  Τετάρτη  και  ώρα 17:30,
συνήλθε σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο,  μέσω τηλεδιάσκεψης,
ύστερα από την με αρ. πρ.: 222 /09.03.2021 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  - 13 -  στην συνεδρίαση.

                Παρόντες                              Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                            Μάλαμας Αλέξανδρος                              

                  Δερματάς Ιωάννης                                                                    Κανιώρης Νικόλαος

                  Βλαχογιάννη Μαρία                                                                

                  Κωβαίος Γεώργιος                                                                  

                  Βρατσίδα Ευτέρπη                                                                                                                                       

                  Παπασταθόπουλος Λεωνίδας  

                  Νικολακοπούλου Βασιλική                  

                  Δάρρας Γεώργιος 

                  Κουβόπουλος Ιωάννης (αναπλ.)                                                                                                                  

                  Aθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)                                 

                  Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)     

                  Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.)

                  Μπακόλας  Ηλίας (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 
“Προγραμματισμός προσλήψεων
προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

Ορισμένου Χρόνου υπό την μορφή
αντιτίμου, για την κάλυψη αμιγώς

εποχικών αναγκών έτους 2021”

ΑΔΑ: 6ΞΖ4ΟΛΘΒ-2ΡΟ



Επί του 1ου θέματος Η.Δ.

Θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου υπό
τη μορφή αντιτίμου, για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών έτους 2021 του ΠΑΟΔΑΠ».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

Σχετ.: το υπ’ αρ. Πρωτ. 25241/03-03-2021 έγγραφο  του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής..

          Τ          Το υπ’ αρ. Πρωτ. 14626/26-02-2021  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά 
“Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και
τα ΝΠΙΔ αυτών”,  καθώς και με το αντίστοιχο ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με θέμα «Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών 
για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2021», περιγράφεται η διαδικασία πρόσληψης 
μεταξύ των άλλων και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου υπό τη μορφή αντιτίμου.

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.

Οι προσλήψεις αυτές θα καλύψουν αμιγώς εποχικές ανάγκες που παρουσιάζονται σε ετήσια
βάση  και συγκεκριμένα  στα Αθλητικά Προγράμματα 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  τριών  (13) Καθηγητές  Φυσικής  Αγωγής  &
Αθλητισμού (ΠΕ) και προπονητές, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ή εννέα (9) μηνών ως εξής:

 Τέσσερις (4) Αντισφαίρισης,

 Τέσσερις (4) Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός,

 Δύο (2) Ενόργανης Γυμναστικής, 

 Ένας (1) Ρυθμικής Γυμναστικής,

 Ένας (1) Κλασσικός Αθλητισμός,
 Υπαίθριες Αθλητικές Δραστηριότητες.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.10.6041.01 του προϋπολογισμού του ΠΑΟΔΑΠ οικονομικού
έτους 2021, στους οποίους υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση, καθώς και αντίστοιχους κωδικούς του
προϋπολογισμού του ΠΑΟΔΑΠ του οικονομικού έτους 2022 εφόσον  η διάρκεια της σύμβασης των
ανωτέρω θα λήξει μετά την 31/12/2021.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

ΑΔΑ: 6ΞΖ4ΟΛΘΒ-2ΡΟ



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 

α) Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

β) Εγκρίνει την  πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
συνολικού  αριθμού  δέκα  τριών  (13) Καθηγητές  Φυσικής  Αγωγής  &  Αθλητισμού  (ΠΕ)  και
προπονητές,  για  χρονικό  διάστημα  οκτώ  (8)  ή  εννέα  (9)  μηνών.  Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον
Κ.Α.10.6041.01 του προϋπολογισμού του ΠΑΟΔΑΠ οικονομικού έτους 2021, στον οποίο υπάρχει
εγγεγραμμένη  πίστωση,  καθώς  και  αντίστοιχο  κωδικό  του  προϋπολογισμού  του  ΠΑΟΔΑΠ  του
οικονομικού  έτους  2022,  εφόσον   η  διάρκεια  της  σύμβασης  των  ανωτέρω  θα  λήξει  μετά  την
31/12/2021, όπως ακριβώς αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 7 /2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                         Παπασπύρος Σπύρος                    Δερματάς Ιωάννης,  Βλαχογιάννη Μαρία, Κωβαίος Γεώργιος,
                                                                                  Βρατσίδα Ευτέρπη, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας,  Νικολακοπούλου Βασιλική,
                                                                                  Δάρρας Γεώργιος, Κουβόπουλος Ιωάννης (αναπλ.), 
                                                                                  Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.),  Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)
                                                                                  Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.),  Μπακόλας Ηλίας (αναπλ.)                                  

 

 
                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
                     Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

                      το αρχείο μας.

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

                                            Η Γραμματέας

                                            

                                 Μπακιρτζή Καλλιόπη   
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