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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
Ν.Π.Δ.Δ.   Ο.Κ.Α.Π.Α.                                                  «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.»  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                      
   
ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 1/2019                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ. 221/06-02-2019 
ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 6/2019 

 
Π  Ρ  Α  Κ  T  I  Κ  O      1/2019 

 
 

Συνεδρίαση  Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»                             
Από το πρακτικό της, από 5 Φεβρουαρίου  2019, 1ης Συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» 
(Ο.Κ.Α.Π.Α.).                            
Σήμερα 05/02/2019  ημέρα Τρίτη  και ώρα 15.00  συνεδρίασε  το  Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά  από  την  υπ’ αριθ. πρωτ. 186/31-01-2019   
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 6ο Η.Δ. 
«Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή 
αντιτίμου (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)». 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου ένδεκα (11) Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν οκτώ 
(08). Τα μέλη Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη, Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις  
και Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία απουσίαζαν. Το μέλος Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία αντικαταστάθηκε από το μέλος 
Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ  
Λάβδα Ελένη                                                                                                       Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
 Κούμπα-Κομνηνού Άννα                                                                                  Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 
 Ζερβός Νικόλαος                                                                                               Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις 
 Κακαβάς Νικόλαος                                                                                            Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 
Χανακούλας Αθανάσιος                                                                                     
Δημουλά Έλση 
Φουστέρη Μαρία   
Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία    
 
                                                           
    Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Κίτσου Ελένη, για  τη  τήρηση  των  πρακτικών. 
 

Η  Πρόεδρος εισηγούμενη  το ανωτέρω θέμα λέγει τα εξής: 

 

Όπως γνωρίζετε, λόγω της δυσμενούς δημοσιονομικής κατάστασης, στην οποία βρίσκεται η χώρα και στο πλαίσιο της 
περιστολής των κρατικών δαπανών, έχει περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα των φορέων του δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ 
ως προς την πραγματοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων. 

Οι φορείς μπορούν επίσης να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή τη σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση 
συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. 

Σε περίπτωση που τα αιτήματα των φορέων αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την 
κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 9 του ν.3812/2009, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
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1 του άρθρου 8 του Ν. 4325/2015, προβλέπεται ότι για τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους  και μετά από 
αίτηση του αρμόδιου φορέα εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών 
και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, που δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την οποία 
καθορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων για κάλυψη εποχικών αναγκών και εξειδικεύονται ανά υπηρεσία ή 
φορέα, οι εποχικές ανάγκες. Για το εν λόγω προσωπικό ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011.  

Σύμφωνα με την παρ 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο από την 
περιπτ. δ της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/17.12.2010 τεύχος Α) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.3 
του άρθρου 37 του Ν. 3986/11 (ΦΕΚ 152/01.07.2011 τεύχος Α), και με το άρθρο πρώτο περιπτ. 1 και 2 υποπαρ.Ζ.5 του 
ν.4093/12 ορίζονται τα εξής:  «Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με τις 
αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά δέκα τοις εκατό (10%) επιπλέον το 2012. Για τα έτη 2013 και 2014 το ποσοστό 
προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και για τα έτη 2015 και 2016 σε 10% σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τις εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και 
συγχρηματοδοτούμενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων, εφόσον η μισθοδοσία του ως άνω προσωπικού δεν 
επιβαρύνει καθ' οιονδήποτε τρόπο τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για προσλήψεις προσωπικού 
ορισμένου χρόνου που γίνονται για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών». 

Οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύναψης συμβάσεων έργου για τις οποίες 
απαιτείται αποστολή αιτήματος από τους φορείς της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να λάβουν έγκριση είτε από την Επιτροπή 
της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, είτε με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είναι 
οι εξής: 

1. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α' και 

β' Βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,  

2. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ της 

αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους 

3. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 

107/Α/2017 ) σε ΟΤΑ α' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών,  

4. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της 

δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017 ) σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού και ΝΠΙΔ 

αυτών. 

Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι: 

• Οι ΟΤΑ α' βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ) 

• Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των οποίων οι συμβάσεις εγκρίνονται πλέον από 
την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (άρθρο ένατο παρ.20α του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 
παρ. 1α του Ν. 4325/2015).  

 

Έτσι, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, 
εφόσον απαιτείται χορήγηση έγκρισης, είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, είτε υπό τη μορφή έκδοσης 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι ανωτέρω φορείς πρέπει να αποστείλουν τα 
αιτήματά τους διά των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να 
προωθηθούν για έγκριση.  

 

Στα πλαίσια των ανωτέρω, και σύμφωνα με τις οδηγίες του υπ’ αριθ. 3955/21-1-2019 εγγράφου του Υπουργείου 
Εσωτερικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες μας συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες 
ανάγκες  σε προσωπικό, προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα για τον προγραμματισμό του έτους 2019 στην οικεία 
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Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  με κάλυψη της δαπάνης 
υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017 ).  

Επισημαίνουμε ότι με τις ρυθμίσεις του άρθρου 107 του ν.4483/2017 προβλέφθηκε ότι το κόστος μισθοδοσίας του 
προσωπικού που παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες δεν απαιτείται να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους πολίτες αντίτιμο 
αλλά αρκεί να καλύπτεται σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) από την καταβολή διδάκτρων στις 
πολιτιστικές και αθλητικές δομές ( δημοτικά ωδεία, εικαστικά εργαστήρια, δημοτικά γυμναστήρια, κολυμβητήρια κ.α.) ενώ 
το λοιπό ποσό θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του φορέα.  
 
 
Ειδικότερα η Πρόεδρος εισηγείται τον προγραμματισμό των προσλήψεων για το έτος 2019, καθώς και τους σχετικούς πίνακες 
προγραμματισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας,  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι τριών (23) ατόμων με σκοπό την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών 
το προσωπικό των οποίων αμείβεται από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό 
(70%) ενώ το λοιπό ποσό θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του φορέα για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και 
την αντίστοιχη χρονική περίοδο: 

 Είκοσι τρείς  (23) Καθηγητές Μουσικής  διαφόρων ειδικοτήτων  για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών. Ο 

λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι : δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό διότι το 

Δημοτικό Ωδείο ιδρύθηκε το 2012 και ως εκ τούτου δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό για την διδασκαλία των 

μαθημάτων.   

Οι προσλήψεις να βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2019 του σκέλους των εξόδων του ΝΠΔΔ 
ΟΚΑΠΑ:  

Κ.Α.15/6041.0003 (Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό  Ωδείο 
και αμειβόμενο με αντίτιμο)  και έχει εγγραφεί  πίστωση  91.200,00 ευρώ. 

Κ.Α. 15/6054.0004 (Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ  επί αποδοχών προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο  και αμειβόμενο με αντίτιμο) και έχει εγγραφεί  πίστωση 22.000,00 ευρώ. 

Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ν’ αποφασίσουν σχετικώς 

                                                                                  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                                                                                  αφού έλαβε υπόψη του 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 240 του Ν. 3463/2006, 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017, 
4. Το υπ’ αριθ. 3955/21-1-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,    

 
μετά από διαλογική συζήτηση, 

                            αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει τη σύνταξη  και αποστολή αιτημάτων καθώς και των σχετικών πινάκων, στα πλαίσια προγραμματισμού προσλήψεων 
για το έτος 2019,  προκειμένου τη πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
συνολικού αριθμού είκοσι τριών (23) ατόμων με σκοπό την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών το προσωπικό των οποίων αμείβεται 
από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) ενώ το λοιπό ποσό θα καλύπτεται 
από τον προϋπολογισμό του φορέα για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο: 

 Είκοσι τρείς  (23) Καθηγητές Μουσικής  διαφόρων ειδικοτήτων  για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών. Ο 

λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι : δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό διότι το 

Δημοτικό Ωδείο ιδρύθηκε το 2012 και ως εκ τούτου δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό για την διδασκαλία των 

μαθημάτων.   

Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2019 του σκέλους των εξόδων του ΝΠΔΔ 
ΟΚΑΠΑ:  
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Κ.Α.15/6041.0003 (Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό  Ωδείο 
και αμειβόμενο με αντίτιμο)  και έχει εγγραφεί  πίστωση  91.200,00 ευρώ. 

Κ.Α. 15/6054.0004 (Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ  επί αποδοχών προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο  και αμειβόμενο με αντίτιμο) και έχει εγγραφεί  πίστωση 22.000,00 ευρώ. 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  6/2019 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:  
 
 
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.    ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ                   Κούμπα-Κομνηνού Άννα 
                                                                                              Ζερβός Νικόλαος            
                                                                                              Κακαβάς Νικόλαος  

Χανακούλας Αθανάσιος 
                                                                                              Δημουλά Έλση 
                                                                                              Φουστέρη Μαρία 
                                                                                              Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία 

                
                        

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου στις  05/02/2019  
Φιλοθέη 06/02/2019  
  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 
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