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Την Δευτέρα 17/1/2022 και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Διοικητικό Συμβούλιο  του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 86/13-1-2022 

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

η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω αποφυγής της διάδοσης του 

ιού Covid - 19, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558|29-12-2021 (ΦΕΚ B' 6290) KYA όπως 

τροποποιήθηκε από την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 361/4-1-2022 (ΦΕΚ B’ 3) KYA 

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

ανταποκρίθηκαν έντεκα (11) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, όπως 

φαίνεται   παρακάτω: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Μιχάλης Υφαντής 1. Ματίνα Ζούλια 

2. Νίκος Κουκής  2. Αλέξανδρος Μελισσάρης 

3. Μιχάλης Χατζής 3. Στέλλα Ιωαννίδου 

4. Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου 4. Βαρβάρα Κοσμάτου 

5. Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου   

6. Μαρία Πατσαρίση   

7. Ισμήνη Παραδέλλη   

8. Ειρήνη Κουμουτσέα   

9. Λεωνίδας Τζίμας   

10. Γιώργος Γουνελάς   

11. Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου   

12. 
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.  

ΘΕΜΑ 2ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 25 του ν. 4829/2021, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

πόρους. 

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η 

ΑΔΑ: 9Ω3ΜΟΛΥΡ-9ΟΩ



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

θέμα αναφέρει:  

 Το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ’ αριθ. πρωτ. 95989/26-12-2021 έγγραφό του, μας 

γνωστοποίησε, ότι με το άρθρο 25 του ν. 4829/2021 επεκτάθηκε το άρθρο 51 του 

ν.4622/2019 και πλέον εφαρμόζεται αναλόγως και για τον προγραμματισμό 

προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή 

σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης. 

 Ως εκ τούτου, οι φορείς της Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης για τις κατηγορίες που εμπίπτουν στην έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 μπορούν 

να υποβάλουν στο ΥΠ.ΕΣ. αιτήματα πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας 

ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου συγκεκριμένων κατηγοριών, που 

αναφέρονται στις ως άνω διατάξεις και στο σχετικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 

 Σύμφωνα με το προαναφερόμενο έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., τα αιτήματα για πρόσληψη 

προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) θα πρέπει να έχουν 

συμπληρωθεί και αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ για θέματα 

προσωπικού (https://aftodioikisi.ypes.gr) έως και 21/01/2022 και ώρα 18:00. 

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 – 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 Ν.Π. 

προβλέπονται δύο θέσεις ΥΕ – Γενικών Καθηκόντων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου, για κάλυψη εποχικών αναγκών. 

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 2022. 

Επίσης θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του έτους 2023, σε 

περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31η/12/2022. 

 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

 

ΑΔΑ: 9Ω3ΜΟΛΥΡ-9ΟΩ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου χρόνου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 

4829/2021, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους, σύμφωνα με 

την ανωτέρω εισήγηση. 

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό  2/2022 
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Νίκος Κουκής 

 Μιχάλης Χατζής 

 Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου 

 Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου 

Μιχάλης Υφαντής Μαρία Πατσαρίση 

 Ισμήνη Παραδέλλη 

 Ειρήνη Κουμουτσέα 

 Λεωνίδας Τζίμας 

 Γιώργος Γουνελάς 

 Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου 

 Ανδρέας Γαλανός 
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