
                            

                          

                       

                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

                 Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: 3/2023 

                  Συνεδρίασης του Διοικητικού  

              Συμβουλίου                     

                                 Αριθ. Απόφασης:  15/2023 

                               
 

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 4ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με Σύμβαση 

Μίσθωσης Έργου για το έτος 2023,  με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου. 
 

Ο Προϊστάμενος του Αθλητικού Τμήματος ΔΟΠΑΠ, Παναγιώτης Νικολούδης, λόγω 

απουσίας της Προϊσταμένης του Πολιτιστικού τμήματος, εισηγείται το θέμα 

αναφέροντας ότι σύμφωνα με : 

1. το υπ’ αριθ. πρωτ. 9491/1-2-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με θέμα 

«Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α' και β΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών για την 

πρόσληψη έκτακτου προσωπικού έτους 2023»  

2. το υπ’ αριθ. πρωτ. 6783/27-1-2023 (ΑΔΑ: ΨΙ6Ι46ΜΤΛ6-Δ3Κ) έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 

έτους 2023 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών»  
 

                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

              ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η 

ΑΔΑ: ΨΦΧΑΟΛΥΡ-Ξ48



Ο ΔΟΠΑΠ προτίθεται να συνεχίσει τα επιμορφωτικά του προγράμματα, όπως 

ζωγραφική, μπαλέτο -μοντέρνους χορούς και μουσικοκινητική αγωγή.  

Για τη λειτουργία των ανωτέρω προγραμμάτων είναι απαραίτητο, να προσληφθεί 

προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ), διότι στο Νομικό Πρόσωπο δεν υπηρετεί 

προσωπικό αυτών των ειδικοτήτων, το οποίο αποτυπώνεται στον ΟΕΥ (ΦΕΚ 3535 τ. 

Β΄/31.12.2012). 

Ως εκ τούτου, για την κάλυψη των αναγκών του ΔΟΠΑΠ στα ανωτέρω επιμορφωτικά 

προγράμματα, προτείνεται η πρόσληψη τριών (3) ατόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 6 του Ν.2527/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ήτοι: 
 

1. Μία (1) θέση Π.Ε. Ζωγραφικής – για παιδιά και ενήλικες 

2. Μια (1) θέση Δ.Ε. Δασκάλα/ος χορού - για παιδιά 

3. ΜΙΑ (1) θέση Δ.Ε. Δασκάλα/ος μουσικοκινητικής αγωγής – σύστημα ORFF, για παιδιά 
 

Η αμοιβή των επιμορφωτών θα καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο χρήσης των 

συμμετεχόντων στα προγράμματα αυτά. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι ένα 

έτος από την ημερομηνία υπογραφής τους. 

Η αμοιβή των παραπάνω συμβάσεων θα βαρύνει τον Κ.Α 15-6117.001 με την ονομασία 

«συμβάσεις μίσθωσης έργου» και τον ΚΑ 15-6055.001 με την ονομασία «λοιπές 

εργοδοτικές εισφορές». Επίσης θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις και στον 

προϋπολογισμό του έτους 2024. 

Προτείνεται όπως το ΔΣ εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου 

προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για το έτος 2023, με κάλυψη δαπάνης υπό τη 

μορφή αντιτίμου. 
 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει, τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με Σύμβαση 

Μίσθωσης Έργου για το έτος 2023,  με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, σύμφωνα 

με την ανωτέρω εισήγηση.  

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό  15/2023 

 

 

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: ΨΦΧΑΟΛΥΡ-Ξ48
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