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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΚΑΙ  
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                          Αναρτητέα στο Διαύγεια                                         

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                   35
η
  Συνεδρίαση 

      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

            Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ                                                                                                                                                         
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 

06ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (μέσω skype) 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ συνήλθε σήμερα στις 06 Δεκεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00  σε τακτική συνεδρίαση ( μέσω τηλεδιάσκεψης)  
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 ( ΦΕΚ Α’ 87-7.6.2010), 
όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 ( 
ΦΕΚ Α’ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03.2020 ( ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) 
και 30/03.2020, ( ΦΕΚ Α’ 75/30.03.2020 Π.Ν.Π « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του covid – 19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ.  18318/13-03-2020, 40/20930/31-
03-2020, 163/33282/29-05-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ: 2571/01.12.2021  
πρόσκληση της Προέδρου κας Ράλλη – Πιτσάκη Μαρίας, η οποία επιδόθηκε νόμιμα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου.       
   Διαπιστώθηκε απαρτία γιατί επί συνόλου δεκαπέντε (15) μελών, βρέθηκαν 
παρόντες δεκατρείς (13). 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Πρόεδρος:           Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία  -  Δημοτική Σύμβουλος  
Αντιπρόεδρος:     Χατζόπουλος Γεώργιος- Δημότης 
Μέλη:                  Ψαρολόγου Μαρία - Δημότισσα    
                            Δημούλης Κωνσταντίνος – Δημότης 
                            Πανοβράκου Ελένη – Δημότισσα 
                            Κορίλη Δήμητρα- Δημότισσα   
                            Περράκης Εμμανουήλ – Δημότης 
                            Βαμβακά – Τζαβάρα Παρασκευή – Δημότισσα 
                            Καρέλης Χρήστος- Δημοτικός Σύμβουλος 
                            Μάρα Αικατερίνη- Δημότισσα 
                            Γκόνης Κωνσταντίνος- Δημοτικός Σύμβουλος εκ της 
                            Μειοψηφίας 
                            Χελιώτης Κωνσταντίνος - Δημοτικός Σύμβουλος    
                            Χατζηνικολάου Μαριλένα – Εκπρόσωπος Εργαζομένων 
                                                                                                                                                                                               
ΑΠΟΝΤΕΣ:          Αναγνωσταράς Παναγιώτης- Δημοτικός Σύμβουλος εκ της 
                            Μειοψηφίας 
                            Καζάς Ιωάννης - Δημότης 
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Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν η υπάλληλος του Ν.Π Σταύρου Άννα για την τήρηση 
των πρακτικών, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών Οικονομικών 
Υπηρεσιών & Γραμματειακής Υποστήριξης κα Σταμάτη Μαρία και η Διευθύντρια του 
Ν.Π. κα  Ανδρεάδου Πολυξένη. 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο ημερησίας διατάξεως: Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων 
υπαλλήλων και υπαλλήλων του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. έτους 
2022.  
 
Η Πρόεδρος του Ν.Π. κα Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία εισηγούμενη το 2ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα εξής: 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3584/2007 
3.Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20Β  του Ν.4354/2016 ΦΕΚ 176/2015 «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων». 
5. Την εγκύκλιο Αθήνα, Αρ. Πρωτ. 2/1015 /ΔΕΠ5/1/2016 με θέμα : Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 (176 /Α') 
«Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του 
κεφ. Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις. 
6. Τον αριθμό υπηρετούντων υπαλλήλων του ΔΟΠΠΑΤ  σύμφωνα με τον ΟΕΥ του 
ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 418/2014 ). 
7. Την με αριθμ. πρωτ: 81627/6714/27-12-2013 απόφαση του Γενικού  Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Πελ/σου και Δυτικής Ελλάδας που αφορά τους 
υπαλλήλους που υπηρετούν τον Νόμο, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 20/10-1-
2014, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η λειτουργία των υπηρεσιών του 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ από τις 7.00 έως τις 23.30 για όλες τις ημέρες εκάστου μηνός και τα  
Σαββατοκύριακα. 
8. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/97 
9. Το γεγονός ότι οι έξι αθλητικές εγκαταστάσεις  του Ν.Π. είναι διασκορπισμένες σε 
όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου και το προσωπικό που απασχολείται, 
απαρτίζεται από τέσσερις υπαλλήλους και ως εκ τούτου δεν επαρκεί το ωράριό τους 
να καλυφθούν οι  ανάγκες για την ασφαλή  λειτουργία τους.  
Στις εγκαταστάσεις αυτές, ήτοι τα πέντε γήπεδα ποδοσφαίρου, το κλειστό 
γυμναστήριο της Αγίας Τριάδας και το Αθλητικό Κέντρο Ναυπλίου που διαθέτει  
στάδιο, κλειστό γήπεδο ,αίθουσες προπόνησης ,ανοικτά γήπεδα και κολυμβητήριο 
λειτουργούν από τις 7.00 έως και τις 23.30, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
των είκοσι πέντε Σωματείων που φιλοξενούνται και εδρεύουν στο Δήμο. 
10. Το γεγονός ότι οι επίσημοι αγώνες διεξάγονται Σαββατοκύριακα  σχεδόν καθόλη 
τη  διάρκεια του έτους. 
11. Το γεγονός ότι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται κυρίως 
Σαββατοκύριακα από το Ν.Π. καθόλη τη διάρκεια του έτους, αλλά και  Χριστούγεννα, 
Αποκριές, Τοπικές εορτές, Πασχαλινές και καλοκαιρινές  εκδηλώσεις, καθώς και το 
Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής.  
12. Το γεγονός ότι από το σύνολο των δεκαεννέα ατόμων που υπηρετούν στο Ν. Π,  
οι οκτώ εξ αυτών είναι μουσικοί,  με συμβάσεις Ι.Δ.Α.Χ  μερικής απασχόλησης. 
13. Η δαπάνη  που θα προκύψει για την υπερωριακή απασχόληση θα ανέλθει στο 
ποσό των 17.500,00€, έχει  προβλεφθεί  στον   προϋπολογισμό του ΔΟΠΠΑΤ έτους  
2022 και ειδικότερα: α) στον ΚΑ. 10-6012.001  ποσό 10.000,00€  και β) στον ΚΑ. 10-
6022.001 ποσό 7.500,00€. 
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Ακολούθως η Πρόεδρος εισηγείται: 
1. Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης των πέντε μονίμων του Ν.Π. και 

των πέντε υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. για την απογευματινή 
απασχόληση έως είκοσι ώρες μηνιαίως για κάθε υπάλληλο. 

2. Την έγκριση είκοσι ωρών μηνιαίως προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού τα 
Σαββατοκύριακα και τις αργίες των πέντε μονίμων του Ν.Π. και των πέντε  
υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ 

3.  Την έγκριση    υπερωριακής απασχόλησης Κυριακών εξαιρέσιμων, πέραν 
της υποχρεωτικής έως δεκαέξι ώρες μηνιαίως για κάθε υπάλληλο με την 
προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα και 
κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 135 

 
Α) Κάνει αποδεκτή την εισήγηση της Προέδρου. 
B) Εγκρίνει: 

1. Την υπερωριακή απασχόληση έως είκοσι ώρες απογευματινής εργασίας 
μηνιαίως για κάθε ένα από τους πέντε μονίμους και των πέντε υπαλλήλων με 
σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.  

2. Την υπερωριακή απασχόληση για Σαββατοκύριακα και αργίες προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής έως 20 ώρες μηνιαίως για κάθε ένα από 
τους πέντε μονίμους και των πέντε υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. 

3. Την υπερωριακή απασχόληση για Σαββατοκύριακα και αργίες πέραν της 
υποχρεωτικής έως δεκαέξι ώρες μηνιαίως για κάθε ένα από τους πέντε 
μονίμους και των πέντε υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. σύμφωνα  με 
την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση. 

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού για κάθε μήνα, θα γίνεται 
κάθε φορά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και με απόφαση της Προέδρου. 
Γ) Τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 

 
 

ΝΑΥΠΛΙΟ 06-12-2021 

                     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                              
 
         ΡΑΛΛΗ – ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

Ακριβές αντίγραφο  από το 
Βιβλίο των πρακτικών 
 Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 
 
  ΣΤΑΥΡΟΥ  ΑΝΝΑ 
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