
                            

                          

                       

                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

                 Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: 3/2023 

                  Συνεδρίασης του Διοικητικού  

              Συμβουλίου                     

                                 Αριθ. Απόφασης:  14/2023 

                               
 

Την Τρίτη 28/2/2023 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 400/21-2-2023 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος, στην 

αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55). 

Έγινε διαπίστωση, ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών, 

συμμετείχαν δέκα (10) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, όπως φαίνεται 

παρακάτω: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Μιχάλης Υφαντής 1. Αλέξανδρος Μελισσάρης 

2. Μαρία Δημητριάδου 2. Ειρήνη Κουμουτσέα 

3. Μιχάλης Χατζής 3. Κλεονίκη (Κλαίρη) Γαρούφη 

4. Ματίνα Ζούλια 4. Γιώργος Γουνελάς 

5. Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου 5. Βαρβάρα Κοσμάτου 

6. Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου   

7. Μαρία Πατσαρίση   

8. Ισμήνη Παραδέλλη   

9. Νίκος Πατσιαβούρας   

10. Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου   

11. Ανδρέας Γαλανός (αναπλ. κας Κοσμάτου)   
 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η  υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, 

για την τήρηση των πρακτικών αυτής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 97/2021 απόφαση 

Προέδρου περί ορισμού τής.  

       

Θέμα 3ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για το έτος 2023. 

Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού κ. Γιωτόπουλος Χρήστος, εισηγούμενος το 

θέμα αναφέρει:  

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το υπ’ αριθ. 9491/01-02-2023 έγγραφό της, μας 

γνωστοποίησε την ανάρτηση του αριθ. πρωτ. 6783/27-01-2023 εγγράφου του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΙ6Ι46ΜΤΛ6-Δ3Κ), το οποίο αναφέρεται στον προγραμματισμό 
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ΑΔΑ: 6ΘΙΙΟΛΥΡ-ΒΗΘ



προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ 

αυτών.  

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Αιτήματα για την 

κάλυψη αναγκών που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη 

σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των 

πιστώσεων από ίδιους πόρους που δεν ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, 

απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 1, με υποχρεωτική 

συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτού.» 

Επισημαίνεται δε ότι: «Στο πλαίσιο της προσπάθειας περιστολής των δαπανών και 

προκειμένου ο αριθμός των εγκρίσεων της κατηγορίας αυτής να παραμείνει στα ίδια 

επίπεδα, παρακαλούνται οι φορείς στο υποβληθέν αίτημά τους να μην υπερβαίνουν τον 

αριθμό των αντίστοιχων εγκρίσεων που χορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος». 

Επιπλέον, αρμόδια συλλογικά όργανα για τη λήψη των αποφάσεων, κατόπιν της 

ισχύος του ν.5013/2023 για θέσεις των Νομικών Προσώπων είναι το οικείο Διοικητικό 

Συμβούλιο.   

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει  την πρόσληψη ενός υπαλλήλου με 

8μηνη διάρκεια, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο ν. 2190/1994, όπως ισχύει 

σήμερα, ως εξής: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (σε μήνες) 

ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 8 
 

Ο/η ανωτέρω υπάλληλος κρίνεται απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία του 

Οργανισμού, ο οποίος στερείται προσωπικού με την προαναφερόμενη ειδικότητα.  

Στο άρθρο 21 του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Ο.Π.Α.Π. (ΦΕΚ 

3535/τ. Β΄/31-12-2012) προβλέπονται δύο θέσεις ΥΕ – Γενικών Καθηκόντων, προσωπικού 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για κάλυψη εποχικών αναγκών, οι οποίες κατόπιν 

της υπ. αριθ. πρωτ.: 327/10-02-2023 Πράξης του Προέδρου Δ.Σ., περί αντιστοίχισης των 

υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού /Εσωτερικού κανονισμού 

Λειτουργίας του Ν.Π. σύμφωνα με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α΄232) νέους 

κλάδους και ειδικότητες έχουν μετονομαστεί σε ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων. 

Η αμοιβή του/της υπαλλήλου  θα καλυφτεί από ιδίους πόρους του ΔΟΠΑΠ και η  

μισθοδοσία του θα βαρύνει τους Κ.Α. 10-6041.001 «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων» και 10-6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού», του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. 

Επίσης θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του έτους 2024, σε 

περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31η/12/2023. 

 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

ΑΔΑ: 6ΘΙΙΟΛΥΡ-ΒΗΘ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει, τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για το έτος 2023, σύμφωνα με την ανωτέρω 

εισήγηση. 

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό  14/2023 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μαρία Δημητριάδου  

 Μιχάλης Χατζής 

 Ισμήνη Παραδέλλη 

Μιχάλης Υφαντής Σταματία (Ματίνα) Ζούλια 

 Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου 

 Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου 

 Μαρία Πατσαρίση 

 Νίκος Πατσιαβούρας 

 Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου 

 Ανδρέας Γαλανός 

ΑΔΑ: 6ΘΙΙΟΛΥΡ-ΒΗΘ
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