
                            

                          

                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                  Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: 4/2022 

                  Συνεδρίασης του Διοικητικού  

              Συμβουλίου                     

                              Αριθ. Απόφασης:  19/2022 

                               

 

     
 

Την Πέμπτη 3/3/2022 και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο  του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 

Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 353/25-2-2-2022 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος, η οποία 

πραγματοποιήθηκε διά ζώσης, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 

169/τ.Α’/18-09-2021), την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681/12-02-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 607/τ.Β’/12-02-2022) και 

την υπ’ αριθ. 643/2021 (αριθ. πρωτ. 69472/24-09-2021) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

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

ήταν παρόντα έντεκα  (11) τακτικά, όπως φαίνεται   παρακάτω: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Μιχάλης Υφαντής 1. Νίκος Κουκής 

2. Μιχάλης Χατζής 2. Ματίνα Ζούλια 

3. Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου 3. Στέλλα Ιωαννίδου 

4. Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου 4. Γιώργος Γουνελάς 

5. Αλέξανδρος Μελισσάρης   

6. Μαρία Πατσαρίση   

7. Ισμήνη Παραδέλλη   

8. Ειρήνη Κουμουτσέα   

9. Λεωνίδας Τζίμας   

10. Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου   

11. Βαρβάρα 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.  

ΘΕΜΑ 3ο:  Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων ΔΟΠΑΠ 2023 – 2026 

Ο Προϊστάμενος του Διοικητικού – Οικονομικού τμήματος, κος Χρήστος Γιωτόπουλος,  

εισηγούμενος το θέμα, λαμβάνοντας υπόψιν του το υπ. αριθ. πρωτ.: 

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/78/οικ.2689 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρει τα κάτωθι:  
 

Στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου 

Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και 

άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι τα αρμόδια Υπουργεία αποστέλλουν στην αρμόδια 

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η 



Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών επικαιροποιημένο τετραετή σχέδια 

προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων, στα οποία περιλαμβάνονται για κάθε έτος 

της επόμενης τετραετίας : 

α. Οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού,  

β. Το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού,  

γ. Οι στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού του,  

δ. Οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και οι 

τρόποι κάλυψης αυτών, μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία.  

ε. τα προαπαιτούμενα των στοιχείων α’, β’, γ’, δ’, για τους εποπτευόμενους φορείς και 

τις οικείες ανεξάρτητες αρχές.  

Επίσης προβλέπεται ότι για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τους εποπτευόμενους 

φορείς αυτών συντάσσεται χωριστό πολυετές σχέδιο, το οποίο υποβάλλεται στην 

αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.), η οποία το υποβάλλει, όπως 

και τα υπόλοιπα Υπουργεία στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραμματισμό κάθε 

φορέα, συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων, το 

οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών και αξιολογείται ως προς τις 

δημοσιονομικές του επιπτώσεις, προκειμένου να ενσωματωθεί στο εκάστοτε 

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 

Επισημαίνεται ότι, το σύνολο των εκτιμώμενων αναγκών για πρόσληψη κάθε έτους, 

δηλαδή το σύνολο των θέσεων προς κάλυψη μέσω προσλήψεων που δηλώνει ο φορέας 

(ή η Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού), για το έτος, πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο 

με το άθροισμα των εκτιμώμενων (αυτοδίκαιων) αποχωρήσεων προσωπικού όλων των 

κατηγοριών εκπαίδευσης που έχουν καταχωρηθεί στα βασικά στοιχεία του σχεδίου για 

το έτος αυτό. 

Είναι αυτονόητο δε, ότι το άθροισμα των προσλήψεων και των μετατάξεων κάθε έτους 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των υφιστάμενων κενών θέσεων και των 

θέσεων που θα κενωθούν λόγω των εκτιμώμενων αυτοδίκαιων αποχωρήσεων. 

Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών ανέπτυξε ηλεκτρονική εφαρμογή και για 

τον Πολυετή Προγραμματισμό Προσλήψεων με στόχο τη λειτουργία ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας 

διοίκησης. 

Η εφαρμογή έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού 

Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και η χρήση της αφορά τις Κεντρικές Υπηρεσίες 

των Υπουργείων και των εποπτευομένων φορέων τους, τις Αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις, τις Ανεξάρτητες Αρχές και τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού 

συμπεριλαμβανομένων των εποπτευομένων φορέων τους. 

Οι Δήμοι και Περιφέρειες υποβάλουν σχέδια τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα νομικά 

τους πρόσωπα, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα Β της ως άνω 

εγκύκλιου στις Ειδικές Οδηγίες για τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Πριν την υποβολή των σχεδίων Πολυετούς Προγραμματισμού Προσλήψεων από το 

Δήμο / Περιφέρεια στην εφαρμογή, απαιτείται να έχει προηγηθεί, με ευθύνη του φορέα 

που αφορά το σχέδιο, η λήψη των κάτωθι, κατά περίπτωση, αποφάσεων :  

https://hr.apografi.gov.gr/


- για θέσεις των Δήμων και των Περιφερειών: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

- για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και των ΝΠΔΔ των 

Περιφερειών: απόφαση του οικείου Συμβουλίου  

- για θέσεις των ΝΠΙΔ, απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Οι ως άνω αποφάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των στοιχείων που 

θα υποβληθούν μέσω της προαναφερθείσας εφαρμογής («Βασικά στοιχεία» και 

«αναλυτικά σχέδια»), χωρίς να απαιτείται η αποστολή αυτών ή οποιουδήποτε άλλου 

δικαιολογητικού, στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

Εννοείται ότι, τα σχέδια κάθε έτους θα πρέπει να καθοριστούν επί τη βάσει 

ορθολογικής αξιολόγησης των αναγκών κάθε φορέα, με γνώμονα και τη δυνατότητα 

κάλυψης της προκαλούμενης δαπάνης από τις εκτιμώμενες πιστώσεις κάθε έτους 

αναφοράς, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμφωνούν απολύτως με τον ισχύοντα 

Οργανισμό / Κανονισμό. 

Συνεπώς, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να υποβάλουν στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, τον πολυετή προγραμματισμό, τόσο για τον ίδιο το φορέα τους, όσο και 

για τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις τους, ως «εποπτεύων» αυτών, φορέας, 

καθώς και τις προκηρυσσόμενες κενές θέσεις του φορέα, στο πλαίσιο του Εθνικού 

Συστήματος Κινητικότητας ετών 2023-2026, έως την Τρίτη, 08/03/2022. 

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το σχέδιο του πολυετούς 

προγραμματισμού προσλήψεων 2023 - 2026 του ΔΟΠΑΠ, σύμφωνα με τον κάτωθι 

πίνακα: 

 

 
 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Έτος 

Προγραμματισμού 

2023 2024 2025 2026 

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΕΣ 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

                                                                    

Εκτιμώμενες Ανάγκες 

Μετάταξης 

Εκτιμώμενες 

Ανάγκες 

Μετάταξης 

Εκτιμώμενες 

Ανάγκες 

Μετάταξης 

Εκτιμώμενες 

Ανάγκες 

Μετάταξης 

ΥΕ Μία (1)  θέση Κλητήρων 

– Φυλάκων – 

Νυχτοφυλάκων Γενικών 

Καθηκόντων 

Μία (1)  θέση 
Προσωπικού 

Καθαριότητας 

0 0 

ΔΕ 0 0 Μία (1) θέση   
Συντηρητών 

Μία (1) θέση  
Διοικητικού 

ΤΕ 0 0 0 0 

ΠΕ 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ  1 1 1 1 



Εγκρίνει τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων ΔΟΠΑΠ 2023 – 2026, σύμφωνα με 

την ανωτέρω εισήγηση. 

  
Η απόφαση έλαβε τον αριθμό  19/2022 

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μιχάλης Χατζής 

 Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου 

 Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου 

Μιχάλης Υφαντής Αλέξανδρος Μελισσάρης 

 Μαρία Πατσαρίση 

 Ισμήνη Παραδέλλη 

 Ειρήνη Κουμουτσέα 

 Λεωνίδας Τζίμας 

 Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου 

 Βαρβάρα Κοσμάτου 
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