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Π Ρ Α Κ T I Κ O 7/2019
Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»
Από το πρακτικό της, από 14 Μαΐου 2019, 7ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).
Σήμερα 14/05/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.
1163/10-05-2019 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.:
ο

ΘΕΜΑ 2 Η.Δ.
«Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη δαπάνης
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου ένδεκα (11) Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν έξι
(06). Τα μέλη Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις,
Χριστοπούλου Γαβριέλα και Μαναός Δημήτριος απουσίαζαν.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Λάβδα Ελένη
Κούμπα-Κομνηνού Άννα
Κακαβάς Νικόλαος
Χανακούλας Αθανάσιος
Φουστέρη Μαρία
Δημουλά Έλση

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις
Χριστοπούλου Γαβριέλα
Μαναός Δημήτριος

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:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ ΕΓΚΡ.88/16166/24-4-2019 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’
αριθ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α) όπως ισχύει, εγκρίθηκε η
απασχόληση ενός (1) ατόμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
Ο καθορισμός των ειδικοτήτων του προσωπικού πρέπει να γίνει από το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ
βάσει των αντιστοίχων αιτημάτων, στο πλαίσιο προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019, με
προτεραιότητα στην κάλυψη αναγκών δομών κοινωνικού και προνοιακού χαρακτήρα.
Αναλυτικά προτείνεται, για τη κάλυψη αναγκών των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ, η πρόσληψη:


Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών

Η πρόσληψη προσωπικού να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 2190/1994, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3812/2009 και για χρονικό διάστημα από την
ημερομηνία πρόσληψης έως 31 Ιουλίου 2020 για τους Βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ
1

ΑΔΑ: ΩΦΛ4ΟΚ79-ΝΨΑ
Η πρόσληψη να βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α.:
ΚΑ 15.6041.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές Διοικητικού προσωπικού Ο.Χ» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
του σκέλους των εξόδων του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ, όπου έχει προβλεφθεί και εγγραφεί πίστωση 30.000,00 € .
ΚΑ 15.6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου» του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του σκέλους των εξόδων του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ, όπου έχει προβλεφθεί και εγγραφεί
πίστωση 8.000,00 €.
Ως προς την υλοποίηση της ως άνω έγκρισης κατά την περίοδο αναστολής προσλήψεων λόγω αυτοδιοικητικών εκλογών,
ισχύ έχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 82 του ν. 4604/2019.
Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ν’ αποφασίσουν σχετικώς.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού έλαβε υπόψη του
1.
2.
3.

4.

Την εισήγηση της Προέδρου,
Τις διατάξεις του άρθρ. 240 του Ν. 3463/2006,
Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ ΕΓΚΡ.88/16166/24-4-2019 απόφαση της επιτροπής του
άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο
Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α),
Τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1 του ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, 9 παρ. 1 του ν. 3812/2009 & 82 του ν. 4604/2019,

μετά από διαλογική συζήτηση,
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη πρόσληψη :
 Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών
Η πρόσληψη προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 2190/1994, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3812/2009 και για χρονικό διάστημα από την
ημερομηνία πρόσληψης έως 31 Ιουλίου 2020 για τους Βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ
Η πρόσληψη θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α.:
ΚΑ 15.6041.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές Διοικητικού προσωπικού Ο.Χ» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
του σκέλους των εξόδων του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ, όπου έχει προβλεφθεί και εγγραφεί πίστωση 30.000,00 € .
ΚΑ 15.6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου» του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του σκέλους των εξόδων του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ, όπου έχει προβλεφθεί και εγγραφεί
πίστωση 8.000,00 €.
Ως προς την υλοποίηση της ως άνω έγκρισης κατά την περίοδο αναστολής προσλήψεων λόγω αυτοδιοικητικών εκλογών,
ισχύ έχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 82 του ν. 4604/2019.
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 63/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Κούμπα-Κομνηνού Άννα
Κακαβάς Νικόλαος
Χανακούλας Αθανάσιος
Φουστέρη Μαρία
Δημουλά Έλση

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου στις 14/05/2019
Φιλοθέη 15/05/2019
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
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