
1 

 

 
                             

                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
Ν.Π.Δ.Δ.   Ο.Κ.Α.Π.Α.                                                 «Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με αντίτιμο»  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                      
   
ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 7/2019                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1313/15-05-2019 
ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 65/2019 

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.: 
 

ΘΕΜΑ 4
ο
 Η.Δ. 

«Καθορισμός ειδικοτήτων  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών 
με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου». 
 
 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        ΑΠΟΝΤΕΣ  
Λάβδα Ελένη                                                                                                       Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 
Κούμπα-Κομνηνού Άννα                                                                                   Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος                 
 Κακαβάς Νικόλαος                                                                                            Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις 
Χανακούλας Αθανάσιος                                                                                    Χριστοπούλου Γαβριέλα   
Φουστέρη Μαρία                                                                                               Μαναός Δημήτριος 
 Δημουλά Έλση                                                                               
 
Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Κίτσου Ελένη, για  τη  τήρηση  των  πρακτικών. 

 
Η   Πρόεδρος  λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:  

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 25780/5-4-2019  Απόφαση  του Υπουργού  Εσωτερικών  με θέμα «Έγκριση σύναψης οκτακοσίων 
σαράντα μιας     (841 ) συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ της χώρας ,για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου  
( ΑΔΑ 674Ε465ΧΘ7-6ΤΙ)».  

2. Την υπ’ αριθ.. 7/5-2-2019  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ  «Προγραμματισμός πρόσληψης 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αμειβόμενου  από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο, έτους 
2019». 

Εισηγείται τη πρόσληψη έξι  (6)  ατόμων,  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για την κάλυψη αναγκών 
με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική 
περίοδο: 

 Ένα άτομο (1) ειδικότητας ΥΕ Βοηθών  Μαγείρων για χρονικό διάστημα απασχόλησης από την υπογραφή της 

σύμβασης έως και 31 Ιουλίου 2020. 

 Πέντε (5) άτομα ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων για χρονικό διάστημα απασχόλησης από την υπογραφή 

της σύμβασης έως και 31 Ιουλίου 2020. 

 
Η μισθοδοσία που θα προκύψει από την πρόσληψη προσωπικού των εργαζομένων, να βαρύνει  τους κάτωθι Κ.Α.: 

ΑΔΑ: 67ΨΩΟΚ79-ΟΨΔ



2 

 

 Κ.Α.15/6041.0005 (Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στους 

Παιδικούς –Βρεφονηπιακούς σταθμούς  και αμειβόμενο με αντίτιμο)  και έχει εγγραφεί  πίστωση  13.000,00 ευρώ. 

 Κ.Α. 15/6054.0005 (Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ  επί αποδοχών προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

απασχολούμενο στους Παιδικούς –Βρεφονηπιακούς σταθμούς και αμειβόμενο με αντίτιμο) και έχει εγγραφεί  

πίστωση 3.500,00 ευρώ. 

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. Την εισήγηση της Προέδρου, 
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 240 του Ν. 3463/2006,  
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 25780/5-4-2019  Απόφαση  του Υπουργού  Εσωτερικών,   
4. Τις διατάξεις του άρθρ. 82 του ν. 4604/2019,  
5. Την υπ’ αριθ.. 7/5-2-2019  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 

Προσώπου, 
 

                                                                                       μετά από διαλογική συζήτηση, 
                            αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη πρόσληψη έξι  (6)  ατόμων,  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για την κάλυψη αναγκών 
με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική 
περίοδο: 
 

 Ένα άτομο (1) ειδικότητας ΥΕ Βοηθών  Μαγείρων για χρονικό διάστημα απασχόλησης από την υπογραφή της 

σύμβασης έως και 31 Ιουλίου 2020. 

 Πέντε (5) άτομα ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων για χρονικό διάστημα απασχόλησης από την υπογραφή 

της σύμβασης έως και 31 Ιουλίου 2020 

Η μισθοδοσία που θα προκύψει από την πρόσληψη προσωπικού των εργαζομένων, θα βαρύνει  τους κάτωθι Κ.Α.: 

 Κ.Α.15/6041.0005 (Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στους 

Παιδικούς –Βρεφονηπιακούς σταθμούς  και αμειβόμενο με αντίτιμο)  και έχει εγγραφεί  πίστωση  13.000,00 ευρώ. 

 Κ.Α. 15/6054.0005 (Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ  επί αποδοχών προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

απασχολούμενο στους Παιδικούς –Βρεφονηπιακούς σταθμούς και αμειβόμενο με αντίτιμο) και έχει εγγραφεί  

πίστωση 3.500,00 ευρώ. 

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  65/2019 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:  
 
 
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.    ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ                     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 

ΑΔΑ: 67ΨΩΟΚ79-ΟΨΔ
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