
 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ        
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                 Απόσπασμα    
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                            από το πρακτικό της                                                         
(ΠΑΟΔΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»                           1ης Συνεδρίασης 
                 του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Στις 24 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ., ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 283-20/02/2020 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημήτρη Πανταζόπουλο, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τo αρ. 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 95 του 
Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρ. 96 του Ν. 3463/2006), γιατί στο σύνολο των δεκαπέντε (15) 
μελών παρόντα ήταν τα δεκατρία (13) και συγκεκριμένα οι:  
 
1)Δημήτρης Πανταζόπουλος, Πρόεδρος, 2) Λουκάς Ζαχείλας 3) Χαρίτου Θεμιστόκλεια Γεωργία, 4) Ιωάννης 
Τζούμαρης, 5)Βασιλική Κραββαρίτου, 6) Δημήτρης Κύρκος, 7) Βασίλειος Μπάτρας, 8) Αικατερίνη 
Ραγκούση, 9) Ιωάννης Τσάκωνας, 10) Ιωάννης Γρηγορέας, 11) Ιωάννης Παπαιωάννου, 12) Ιωάννα Χήνη & 
13) Παναγιώτης Ποντίδας   
 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης του ΝΠ η κυρία Στέλλα Μαλατζή 
Στη συνεδρίαση, στο θέμα 3  προσήλθαν οι κύριοι Αλέξανδρος Βαρσάνης, Γαβριήλ Αραμπατζής και στο 
θέμα 6 η κα Μαρία Μπάστα. 
 
Αφού δεν προέκυψε κάποιο άλλο κώλυμα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος του Ν.Π. κα Γεωργία Μπελαλή. 
 
 
Αρ. Απόφασης: 18/2020 
  
Θέμα: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη δαπάνης 
υπό την μορφή αντιτίμου έτους 2020 
 
Ο Πρόεδρος, κος Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών του Δ.Σ. την εισήγηση του Τμ. Διοικητικού – Οικονομικού, η οποία αναλυτικά αναφέρει 
τα παρακάτω: 
 
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11072/18-2-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ : Ω84046ΜΤΛ6-
Τ2Π) καλούμαστε να προβούμε στον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020. 
Αναφορικά με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου που υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ, η αποστολή τους θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί έως 17-3-2020. Κατόπιν των ανωτέρω :  

1. Αιτούμαστε την πρόσληψη 9 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, αφού στο ΝΠ δεν υπηρετεί εξειδικευμένο 
προσωπικό για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης. Το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί 
με συμβάσεις μίσθωσης έργου (διάρκειας έως 12 μήνες) και τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό 
(70%) της αμοιβής του θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή 
συνδρομών από τους ωφελούμενους. 

2. Αιτούμαστε την πρόσληψη 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, προκειμένου να καλύψει το έργο της νοσηλευτικής 
εποπτείας των αθλητικών προγραμμάτων. Ο Νοσηλευτής αυτός θα προσληφθεί με σύμβαση 
μίσθωσης έργου (διάρκειας έως 12 μήνες) και τουλάχιστον  το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της 
αμοιβής του θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από 
τους ωφελούμενους.  

3. Αιτούμαστε την πρόσληψη 1 ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΟΡΟΥ , αφού στο ΝΠ δεν επαρκεί το υπάρχον 
προσωπικό για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης. Το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί 
με σύμβαση μίσθωσης έργου (διάρκειας έως 12 μήνες) και τουλάχιστον  το εβδομήντα τοις εκατό 
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(70%) της αμοιβής του θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή 
διδάκτρων από τους ωφελούμενους.  

4. Αιτούμαστε την πρόσληψη 2 ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ με κατεύθυνση στη Ζωγραφική, αφού στο ΝΠ 
δεν υπηρετεί εξειδικευμένο προσωπικό για την υλοποίηση μαθημάτων ζωγραφικής, στο πλαίσιο της 
λειτουργίας των Εργαστηρίων Τέχνης του Ν.Π. Το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί με συμβάσεις 
μίσθωσης έργου (διάρκειας έως 12 μήνες) και τουλάχιστον  το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της 
αμοιβής του θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από 
τους ωφελούμενους.  

5. Αιτούμαστε την πρόσληψη 1 ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΥ, αφού στο ΝΠ δεν υπηρετεί εξειδικευμένο 
προσωπικό για την υλοποίηση μαθημάτων θεάτρου, στο πλαίσιο της λειτουργίας των Εργαστηρίων 
Τέχνης του Ν.Π. Το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου (διάρκειας έως 
12 μήνες) και τουλάχιστον  το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του θα καλύπτεται από 
έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους.  

6. Αιτούμαστε την πρόσληψη 1 ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, αφού στο ΝΠ δεν υπηρετεί 
εξειδικευμένο προσωπικό για την υλοποίηση μαθημάτων φωτογραφίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας 
των εργαστηρίων του Ν.Π. Το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου 
(διάρκειας έως 12 μήνες) και τουλάχιστον  το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του θα 
καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους 
ωφελούμενους.  

7. Αιτούμαστε την πρόσληψη 1 ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, αφού στο ΝΠ υπηρετεί ένας υπάλληλος 
για την υλοποίηση μαθημάτων αγιογραφίας και αναμένεται να συνταξιοδοτηθεί. Το προσωπικό αυτό 
θα προσληφθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου (διάρκειας έως 12 μήνες) και τουλάχιστον  το 
εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου 
υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους.  

8. Αιτούμαστε την πρόσληψη 1 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ (ΜΟΥΣΙΚΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ, 
αφού στο ΝΠ δεν υπηρετεί εξειδικευμένο προσωπικό για την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημοτικού 
Ωδείου του Ν.Π. Το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου (διάρκειας έως 
12 μήνες) και τουλάχιστον  το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του θα καλύπτεται από 
έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους.  

9. Αιτούμαστε την πρόσληψη 1 ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ (ΜΑΕΣΤΡΟΥ) ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ, αφού στο ΝΠ δεν 
υπηρετεί εξειδικευμένο προσωπικό για τη διεύθυνση της Φιλαρμονικής του Ν.Π. Το προσωπικό 
αυτό θα προσληφθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου (διάρκειας έως 12 μήνες) και τουλάχιστον  το 
εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου 
υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους.  

10. Αιτούμαστε την πρόσληψη 18 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, αφού στο ΝΠ δεν υπηρετεί 
εξειδικευμένο προσωπικό για την παράδοση μαθημάτων μουσικής, στο πλαίσιο της λειτουργίας του 
Δημοτικού Ωδείου του Ν.Π. Το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί με συμβάσεις μίσθωσης έργου 
(διάρκειας έως 12 μήνες) και τουλάχιστον  το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του θα 
καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους 
ωφελούμενους.  

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

-  τις διατάξεις των άρθρων 233 και 240 του ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ.) καθώς και τα άρθρα 65,67 και 69 
του Ν. 3852/2010 

- το άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015 
- την με αρ. πρωτ. 11072/18-2-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  
- τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Ν.Π.  
- την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Μειοψηφούντων των Γαβριήλ Αραμπατζή και Παναγιώτη Ποντίδα) 
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Α. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή 
αντιτίμου έτους 2020 συνολικού αριθμού τριάντα έξι (36) ατόμων, με σκοπό την κάλυψη αναγκών των 
υπηρεσιών του Ν.Π. και συγκεκριμένα: 
 

1. Εννέα (9) ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, αφού στο ΝΠ δεν υπηρετεί εξειδικευμένο προσωπικό για την 
υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης. Το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί με συμβάσεις 
μίσθωσης έργου (διάρκειας έως 12 μήνες) και τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της 
αμοιβής του θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή συνδρομών από 
τους ωφελούμενους. 

2. Ενός (1) ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, προκειμένου να καλύψει το έργο της νοσηλευτικής εποπτείας των 
αθλητικών προγραμμάτων. Ο Νοσηλευτής αυτός θα προσληφθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου 
(διάρκειας έως 12 μήνες) και τουλάχιστον  το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του θα 
καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους 
ωφελούμενους.  

3. Ενός (1) ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΟΡΟΥ , αφού στο ΝΠ δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό για την 
υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης. Το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί με σύμβαση 
μίσθωσης έργου (διάρκειας έως 12 μήνες) και τουλάχιστον  το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της 
αμοιβής του θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από 
τους ωφελούμενους.  

4. Δύο (2) ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ με κατεύθυνση στη Ζωγραφική, αφού στο ΝΠ δεν υπηρετεί 
εξειδικευμένο προσωπικό για την υλοποίηση μαθημάτων ζωγραφικής, στο πλαίσιο της λειτουργίας 
των Εργαστηρίων Τέχνης του Ν.Π. Το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί με συμβάσεις μίσθωσης 
έργου (διάρκειας έως 12 μήνες) και τουλάχιστον  το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του θα 
καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους 
ωφελούμενους.  

5. Ενός (1) ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΥ, αφού στο ΝΠ δεν υπηρετεί εξειδικευμένο προσωπικό για την 
υλοποίηση μαθημάτων θεάτρου, στο πλαίσιο της λειτουργίας των Εργαστηρίων Τέχνης του Ν.Π. Το 
προσωπικό αυτό θα προσληφθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου (διάρκειας έως 12 μήνες) και 
τουλάχιστον  το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του θα καλύπτεται από έσοδα από την 
καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους.  

6. Ενός (1) ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, αφού στο ΝΠ δεν υπηρετεί εξειδικευμένο προσωπικό για 
την υλοποίηση μαθημάτων φωτογραφίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας των εργαστηρίων του Ν.Π. 
Το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου (διάρκειας έως 12 μήνες) και 
τουλάχιστον  το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του θα καλύπτεται από έσοδα από την 
καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους.  

7. Ενός (1) ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, αφού στο ΝΠ υπηρετεί ένας υπάλληλος για την υλοποίηση 
μαθημάτων αγιογραφίας και αναμένεται να συνταξιοδοτηθεί. Το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί με 
σύμβαση μίσθωσης έργου (διάρκειας έως 12 μήνες) και τουλάχιστον  το εβδομήντα τοις εκατό 
(70%) της αμοιβής του θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή 
διδάκτρων από τους ωφελούμενους.  

8. Ενός (1) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ (ΜΟΥΣΙΚΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ, αφού στο ΝΠ δεν 
υπηρετεί εξειδικευμένο προσωπικό για την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημοτικού Ωδείου του Ν.Π. 
Το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου (διάρκειας έως 12 μήνες) και 
τουλάχιστον  το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του θα καλύπτεται από έσοδα από την 
καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους.  

9. Ενός (1) ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ (ΜΑΕΣΤΡΟΥ) ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ, αφού στο ΝΠ δεν υπηρετεί 
εξειδικευμένο προσωπικό για τη διεύθυνση της Φιλαρμονικής του Ν.Π. Το προσωπικό αυτό θα 
προσληφθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου (διάρκειας έως 12 μήνες) και τουλάχιστον  το εβδομήντα 
τοις εκατό (70%) της αμοιβής του θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό την 
μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους.  

10. Δεκαοκτώ (18) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, αφού στο ΝΠ δεν υπηρετεί εξειδικευμένο προσωπικό 
για την παράδοση μαθημάτων μουσικής, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου του 
Ν.Π. Το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί με συμβάσεις μίσθωσης έργου (διάρκειας έως 12 μήνες) 
και τουλάχιστον  το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του θα καλύπτεται από έσοδα από την 
καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους.  
 

 
Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντίτιμο θα βαρύνουν τους αντίστοιχους Κ.Α. του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού έτους 2020 του Ν.Π.  
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Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι 
διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 18/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.   
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
 
 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  4/03/2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
Λουκάς Ζαχείλας, Χαρίτου Θεμιστόκλεια Γεωργία, 
Ιωάννης Τζούμαρης, Βασιλική Κραββαρίτου, Δημήτρης 
Κύρκος, Βασίλειος Μπάτρας, Αικατερίνη Ραγκούση, 
Ιωάννης Τσάκωνας, Ιωάννης Γρηγορέας, Ιωάννης 
Παπαιωάννου, Μαρία Μπάστα, Αλέξανδρος Βαρσάνης, 
Γαβριήλ Αραμπατζής, Παναγιώτης Ποντίδας   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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