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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

Ν.Π.Δ.Δ.   Ο.Κ.Α.Π.Α.                     «Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του ΝΠΔΔ»  

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                      

   

ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 22/2018                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2839/20-12-2018 

ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 115/2018 

 

 

Π  Ρ  Α  Κ  T  I  Κ  O      22/2018 

Συνεδρίαση  Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).                                                       

Από το πρακτικό της, από 18 Δεκεμβρίου  2018, 22ης Συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου του  

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).                            

Σήμερα 18/12/2018  ημέρα Τρίτη  και ώρα 15.00  συνεδρίασε  το  Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.)                          

μετά  από  την  υπ’ αριθ. πρωτ. 2775/14-12-2018   πρόσκληση  της  Προέδρου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Λάβδα Ελένης η οποία 

επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για  συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  και  Ε.Η.Δ.: 

 

ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

«Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας, εξαίρεση της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας 

καθώς και απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ορισμένων υπηρεσιών του Νομικού 

Προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου 

Φιλοθέης-Ψυχικού» (Ο.Κ.Α.Π.Α.). 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου ένδεκα (11) Διοικητικών Συμβούλων παρόντες 

ήταν επτά (07). Τα μέλη Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη, Ζερβός Νικόλαος 

και Κακαβάς Νικόλαος απουσίαζαν. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ  

Λάβδα Ελένη                                                                           Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Κούμπα-Κομνηνού Άννα                                                            Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία                                                   Ζερβός Νικόλαος 

Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις                                            Κακαβάς Νικόλαος 

Χανακούλας Αθανάσιος  

Δημουλά Έλση 

Φουστέρη Μαρία   

                                                                                 

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Κίτσου Ελένη, για  τη  τήρηση  των  πρακτικών. 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν.3584/07 ορίζονται τα εξής: 

«Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από πρόταση των οικείων Δημοτικών και Κοινοτικών 

Συμβουλίων ή της οικείας διοίκησης των Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων 

και Συνδέσμων Δήμων, Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων μπορεί οποτεδήποτε: 
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α. να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας 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, και 

β. να καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες κλάδου, ή αριθμό υπαλλήλων από την 

Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω της φύσεως της λειτουργίας ή εργασίας τους, 

καθιερωμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας.» 

Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10-8-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθιερώνονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων 

υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. 

         Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 ορίζεται το ύψος και ο τρόπος αποζημίωσης για 

εργασία τόσο καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, όσο και για εργασία προς συμπλήρωση του 

υποχρεωτικού εβδομαδιαίου.  

Mε βάση τις παραπάνω διατάξεις, τον Ο.Ε.Υ. του Νομικού Προσώπου (ΦΕΚ Β 572/8-4-2015) καθώς και τις 

υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες και ανάγκες των δημοτών, καθιερώνουμε για τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Φροντίδας, Αθλητισμού και Πολιτισμού και συγκεκριμένα για το Τμήμα Αθλητικών, Πολιτιστικών 

Δραστηριοτήτων και Εκδηλώσεων για το έτος 2019 ωράριο λειτουργίας ως κάτωθι: 

α.1. Γραφείο Αθλητικών Εγκαταστάσεων δημοτικής ενότητας Φιλοθέης και  

α.2. Γραφείο Αθλητικών Εγκαταστάσεων δημοτικής ενότητας Ν. Ψυχικού 

Δευτέρα έως Κυριακή και εξαιρέσιμες, από 7.00 έως 22.00 για την εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων των 

Αθλητικών Κέντρων, την συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και για την τέλεση αγώνων και 

εκδηλώσεων αθλητικού ενδιαφέροντος.   

α.3. Γραφείο Ωδείου−Φιλαρμονικής και Μουσικής Παιδείας  

Δευτέρα έως Κυριακή και εξαιρέσιμες, από 7.00 έως 22.00 για την πραγματοποίηση μαθημάτων θεωρίας μουσικής και 

μουσικών οργάνων, προβών ενόψει συμμετοχής της Φιλαρμονικής σε διάφορες εκδηλώσεις και διοργάνωσης ημερίδων 

και εκδηλώσεων μουσικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.   

α.4. Γραφείο Βιβλιοθηκών−Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

Δευτέρα έως Σάββατο, από 7.00 έως 22.00 λόγω της ανάγκης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών στα 

πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών της δανειστικής βιβλιοθήκης. 

α.5. Γραφείο διοργάνωσης Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων   

Δευτέρα έως Κυριακή και εξαιρέσιμες, από 7.00 έως 22.00 για την διεξαγωγή αγώνων, παραστάσεων, ημερίδων, 

διαλέξεων, εκθέσεων, τοπικών φεστιβάλ, αιμοδοσιών και την πραγματοποίηση εν γένει κάθε είδους κοινωνικών, 

αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στους ενδεδειγμένους χώρους του Νομικού Προσώπου. 

Το προσωπικό του Τμήματος Αθλητικών, Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Εκδηλώσεων του Νομικού μας Προσώπου 

που θα απαιτηθεί να εργαστεί κατ’ εξαίρεση παρατίθεται κατωτέρω: 

Διεύθυνση Κοινωνικής Φροντίδας, Αθλητισμού και Πολιτισμού 

Τμήμα Αθλητικών, Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Εκδηλώσεων 

Α. Μόνιμο Προσωπικό  

1  (ένας) υπάλληλος κλάδου ΥΕ  Φύλακας-Νυχτοφύλακας-Κλητήρας-Γενικών Καθηκόντων 

2 (δύο) υπάλληλοι κλάδου ΥΕ Καθαριστριών 

Β. Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

1 (ένας) υπάλληλος  κλάδου ΥΕ Φυλάκων 

1 (ένας) υπάλληλος  κλάδου ΔΕ Μουσικών 
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4 (τέσσερις) υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 

 

Η ανωτέρω δαπάνη που θα προκληθεί, θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των εξόδων οικ. 

έτους 2019 και συγκεκριμένα θα βαρύνει τους σχετικούς Κ.Α 15.6012.0001 και 15.6022 όπου έχει εγγραφεί πίστωση 

ποσού € 13.000,00 και € 9.500,00 αντίστοιχα.  

Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά. 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

αφού έλαβε υπόψη του 

 
1. Την εισήγηση της Προέδρου 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 

3. Τον Ο.Ε.Υ. του Νομικού Προσώπου (ΦΕΚ  Β 572/8-4-2015)  

4. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες και ανάγκες των δημοτών  

μετά από διαλογική συζήτηση, 

                  

                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Καθιερώνουμε για τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Φροντίδας, Αθλητισμού και Πολιτισμού και συγκεκριμένα 

για το Τμήμα Αθλητικών, Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Εκδηλώσεων για το έτος 2019 ωράριο λειτουργίας ως 

κάτωθι: 

α.1. Γραφείο Αθλητικών Εγκαταστάσεων δημοτικής ενότητας Φιλοθέης και  

α.2. Γραφείο Αθλητικών Εγκαταστάσεων δημοτικής ενότητας Ν. Ψυχικού 

Δευτέρα έως Κυριακή και εξαιρέσιμες, από 7.00 έως 22.00 για την εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων των 

Αθλητικών Κέντρων, την συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και για την τέλεση αγώνων και 

εκδηλώσεων αθλητικού ενδιαφέροντος.   

α.3. Γραφείο Ωδείου−Φιλαρμονικής και Μουσικής Παιδείας  

Δευτέρα έως Κυριακή και εξαιρέσιμες, από 7.00 έως 22.00 για την πραγματοποίηση μαθημάτων θεωρίας μουσικής και 

μουσικών οργάνων, προβών ενόψει συμμετοχής της Φιλαρμονικής σε διάφορες εκδηλώσεις και διοργάνωσης ημερίδων 

και εκδηλώσεων μουσικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.   

α.4. Γραφείο Βιβλιοθηκών−Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

Δευτέρα έως Σάββατο, από 7.00 έως 22.00 λόγω της ανάγκης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών στα 

πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών της δανειστικής βιβλιοθήκης. 

α.5. Γραφείο διοργάνωσης Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων   

Δευτέρα έως Κυριακή και εξαιρέσιμες, από 7.00 έως 22.00 για την διεξαγωγή αγώνων, παραστάσεων, ημερίδων, 

διαλέξεων, εκθέσεων, τοπικών φεστιβάλ, αιμοδοσιών και την πραγματοποίηση εν γένει κάθε είδους κοινωνικών, 

αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στους ενδεδειγμένους χώρους του Νομικού Προσώπου. 

Το προσωπικό του Τμήματος Αθλητικών, Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Εκδηλώσεων του Νομικού μας Προσώπου 

που θα απαιτηθεί να εργαστεί κατ’ εξαίρεση παρατίθεται κατωτέρω: 

Διεύθυνση Κοινωνικής Φροντίδας, Αθλητισμού και Πολιτισμού 

Τμήμα Αθλητικών, Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Εκδηλώσεων 

Α. Μόνιμο Προσωπικό  

1  (ένας) υπάλληλος κλάδου ΥΕ  Φύλακας-Νυχτοφύλακας-Κλητήρας-Γενικών Καθηκόντων 

2 (δύο) υπάλληλοι κλάδου ΥΕ Καθαριστριών 
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Β. Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

1 (ένας) υπάλληλος  κλάδου ΥΕ Φυλάκων 

1 (ένας) υπάλληλος  κλάδου ΔΕ Μουσικών 

4 (τέσσερις) υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 

 

Η ανωτέρω δαπάνη που θα προκληθεί, θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των εξόδων οικ. 

έτους 2019 και συγκεκριμένα θα βαρύνει τους σχετικούς Κ.Α 15.6012.0001 και 15.6022 όπου έχει εγγραφεί πίστωση 

ποσού € 13.000,00 και € 9.500,00 αντίστοιχα.  

 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  115/2018 
 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:  

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.    ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ               Κούμπα-Κομνηνού Άννα 

           Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία                    
                   Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις 

 Χανακούλας Αθανάσιος 
                                                                    Δημουλά Έλση 

                                                                    Φουστέρη Μαρία 

 
 

                                                                                               
                

                        
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 22ης Συνεδρίασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου στις  18/12/2018  
Φιλοθέη 20/12/2018  

  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

  ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 


